Ghidul casei

Pacien]ii reinfecta]i Masteratul didactic
va intra ca program
de la Sibiu au o form\ pilot: 50 de locuri
mai u[oar\ a bolii
la „Cuza“

pag. 7-8

u Locuin]\ modern\
amenajat\ `ntr-o veche
moar\
u Doi arhitec]i fac ciment
din sare
u O solu]ie de r\cire
pasiv\ inspirat\ de o
insect\ care tr\ie[te `n
preajma vulcanilor
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Estim\rile „Ziarului de Ia[i“ pentru
admiterea `n clasa a IX-a

Exclusiv: Cu ce
medii se va intra
`n liceele ie[ene
u calculele noastre arat\ c\ `n cazul
colegiilor de elit\, ultimele medii vor fi mai
mari fa]\ de anul trecut [i cu 30-35 de
sutimi u `n cazul celorlalte licee, ultima
medie pe liceu poate fi [i cu 60 de sutimi
peste cea de anul trecut u simul\rile pe
profile la zece colegii [i licee, `n pagina 2

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Alert\! P\rin]i, copii [i
educatoare `n izolare

Coronavirus la o
gr\dini]\ din CUG
u o feti]\ se pare c\ a luat boala de la o
bunic\, apoi ar fi dus virusul la gr\dini]\ u
cum se manifest\ boala la copii u cazuri
u[oare la Spitalul de Infec]ioase
Dup\ aproximativ dou\
s\pt\mâni de la deschiderea
gr\dini]elor [i cre[elor la Ia[i, au
ap\rut deja primele cazuri de
infec]ie cu SARS CoV2 în rândul
pre[colarilor. De la începutul
pandemiei [i pân\ acum, la
Spitalul de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva“ au fost
diagnostica]i cu COVID 49 de
copii. O parte au fost
asimptomatici, o parte au
prezentat forme u[oare ale bolii.
Chiar dac\ în acest moment,
infec]ia la cei mici nu pune
probleme din punct de vedere
medical, speciali[tii avertizeaz\:
virusul î[i poate schimba „fa]a“ oricând.
u Citi]i `n pagina 2
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Chiar `nainte de alegeri

de azi
LOCAL
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Unde se mai zboar\ de
la Ia[i: Cursele `ncep s\ se
`nmul]easc\ dup\ relaxarea
restric]iilor impuse cu trei luni [i
jum\tate `n urm\. Tarom a mutat
zborul de sear\ pentru diminea]\,
dar cursa de Bucure[ti nu mai e
zilnic\. ~n schimb, revine Blue
Air cu un zbor spre Capital\,
al\turi de alte destina]ii precum
München, Köln, Paris [i Torino.
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Pie]ele ie[ene colc\ie
de ho]i: Aten]ie la ho]ii din
pie]ele Ia[ului. O femeie în vârst\
de 64 de ani a r\mas f\r\
telefonul mobil în timp ce se afla
la cump\r\turi în pia]a Nicolina.
Ea a anun]at poli]ia, iar ho]ul a
fost prins în scurt timp.

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

Metrou la Cluj [i din
banii ie[enilor

Guvernul arunc\ pe
pia]a un plan de
relansare economic\
u printre m\suri se num\r\: firmele mici vor
primi un grant de 2.000 de euro pentru chirii,
utilit\]i [i datorii, subven]ionarea salariilor `n
anumite domenii sau 500 de euro pentru
persoanele care lucreaz\ de acas\ u 5

Pedeapsa tâlharilor care au
jefuit un ie[ean `n fundul
gol, lâng\ o prostituat\ u 3
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
7 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.7

Investi]iile `n infrastructur\ promise de Dragnea, pardon de Orban

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 32ºC  Max. 33ºC  Max. 29ºC
 Min. 20ºC  Min. 20ºC  Min. 20ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 30ºC  Max. 32ºC  Max. 28ºC
 Min. 20ºC  Min. 19ºC  Min. 16ºC
Sursa: Accuweather.com

u Guvernul Orban promite s\ finan]eze din
bani publici metroul din Cluj, un proiect
demarat de administra]ia Boc u re]eta a mai
fost aplicat\ de ardeleni: stadionul a fost
`nceput din fonduri proprii, dar finalizat cu
bani de la stat u USR critic\ planul de investi]ii
al Guvernului, consider=ndu-l populist, PSD
acuz\ un „furt“ intelectual u pagina 6

~n Prim\ria Gol\ie[ti, a-nceput
de ieri s\ cad\ c=te-un cap
u viceprimarul comunei [i-a pierdut mandatul `n urma condamn\rii `ntr-un dosar
cu fonduri europene u s\pt\m=na viitoare, urmeaz\ primarul, condamnat [i el `n
acela[i dosar u citi]i `n pagina 3

E groas\, fra]ilor!
u Politehnica Ia[i a pierdut
acas\ `n fa]a modestei
echipe sibiene [i
men]inerea `n Liga I devine
improbabil\ u arbitrajul,
evident pro-Hermannstadt,
nu justific\ `n totalitate
e[ecul u juc\torii ie[eni au
ratat iar\[i o prim\ consistent\ de la antrenorul
Rednic, care a oferit 10.000 de euro! u tarele
existente `n club, nereparate de at=ta amar de vreme,
nu au cum s\ nu influen]eze jocul echipei u 12

Joaca de-a demisia

Aeroportul ie[ean
r\mâne cu directorul
s\u general
u Consiliul de
Administra]ie a preferat s\
nu ia `n considerare
demisia pe care [i-a scris-o
C\t\lin Bulgariu u pagina 3

Biden nu organizeaz\
mitinguri în aceast\
campanie preziden]ial\
u „Voi urma consemnele doctorului, nu
doar pentru mine, ci pentru ]ar\“, a spus
fostul vicepre[edinte american u 6

