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

Un meci în aparen]\
simplu pentru Poli

BEREZINA

Pe urmele lui Napoleon
`ntr-o motociclet\ cu ata[

u ast\zi, de la ora 20.00, `n
Copou, Politehnica Ia[i - FC
Hermannstadt

de Sylvain Tesson
Partener: Funda]ia „Antibiotice - {tiin]\ [i Suflet“
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Reprezentan]ii ie[enilor par s\ aib\ un singur scop: c\p\tuiala

Un consilier
adaug\ etaje Cum arat\ „moartea
alb\“ din pl\mânii
ca la LEGO infecta]i de coronavirus
u Bogdan Crucianu a concesionat un teren de 542
mp de la Prim\rie [i vrea s\ ridice o cl\dire cu 4 etaje
u studiul geotehnic care `nso]e[te PUZ-ul arat\ c\
terenul permite un regim de `n\l]ime de numai 2 etaje
u consilierul PSD care este [i director al Casei de
Cultur\ a Studen]ilor ne-a explicat c\ nu e nicio
problem\: „A fost ref\cut studiul geotehnic“ u anul
trecut, la concesionarea terenului, un coleg de
consiliu a propus un amendament care i se
potrive[te ca o m\nu[\ lui Crucianu: i-a sos din joc
pe vecinii care voiau [i ei s\ concesioneze terenul u 2

ZIARUL
de azi
LOCAL

2

Doar 15 candida]i la
Evaluare `n sesiunea
special\ de la Ia[i: Doar
15 candida]i dintre cei 21 `nscri[i
pentru sus]inerea Evalu\rii
Na]ionale `n sesiunea special\ au
fost prezen]i ieri `n centrele de
sus]inere, patru dintre ace[tia
absent=nd.

ECONOMIC

5

Pl\]ile online cu carduri
au crescut cu 50%:
„Cump\r\turile online [i
acceptarea pl\]ilor f\r\ numerar
nu mai sunt doar un avantaj, ci [i
o necesitate“, consider\ oficialii
Visa România.
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Un muzeu pentru
14 mii de suflete
u Muzeul Pogromului a fost
deschis ieri `n premier\ `n
cadrul ceremoniilor care au
marcat 79 de ani de la
masacrele comise la Ia[i
`mpotriva evreilor u `n
aceea[i cl\dire, a fostei
Chesturi de unde a `nceput
totul `n iunie 1941, a fost
amenajat `nc\ un muzeu - al
Teatrului Evreiesc u citi]i `n
pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Trei b\rba]i b\tu]i de
trei femei: Noaptea de
duminic\ spre luni a fost una de
pomin\ pentru garda de la UPU a
Spitalului „Sfântul Spiridon“. Cel
pu]in trei femei [i-au b\tut
b\rba]ii de i-au b\gat în spital,
toate cazurile fiind semnalate la
apelul unic de urgen]\ 112.

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 27ºC  Max. 30ºC  Max. 33ºC
 Min. 17ºC  Min. 18ºC  Min. 20ºC

Vineri

S=mb\t\ Duminic\

 Max. 31ºC  Max. 29ºC  Max. 31ºC
 Min. 20ºC  Min. 19ºC  Min. 19ºC
Sursa: Accuweather.com

u „Ziarul de Ia[i“ v\ prezint\ dou\ cazuri extreme
de la Spitalul de Boli Infec]ioase u citi]i `n pagina 3

S-au cunoscut pe internet [i au f\cut sex la stân\

A[a-zis violator c\utat pe
coclauri cu camere de
termoviziune
u o femeie a reclamat `n toiul nop]ii c\ este violat\, apoi,
apelul telefonic s-a `ntrerupt u 50 de poli]i[ti, jandarmi [i
pompieri l-au c\utat pe b\rbat u dup\ ce l-au g\sit, au
constatat c\ femeia [i-a retras pl=ngerea u citi]i `n pagina 3

Zero m\suri de
relaxare de la 1 iulie
u evolu]ia epidemiei din ultimele
10 zile i-a convins pe guvernan]i
s\ am=ne noi m\suri de relaxare,
promise ini]ial pentru luna lui
„Cuptor“ u din contr\, unele
zone ar putea intra `n carantin\,
dac\ se va constata o transmitere
comunitar\ puternic\ a virusului
u pagina 4

Pre]ul energiei
electrice se ieftine[te
cu 1,89% de mâine
u pia]a va fi complet
liberalizat\ de la 1 ianuarie
2021 u citi]i `n pagina 5

Covid-19 a luat
jum\tate de milion
de vie]i
u num\rul deceselor legate de
coronavirus s-a dublat `n mai pu]in de
dou\ luni u pagina 4

Universitatea „Cuza“ a dat lovitura: 19 milioane de euro
pentru cercetarea aerosolilor atmosferici u pagina 2

