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~n paginile 8-9 ale edi]iei, programele
celor mai importante posturi TV române[ti
[i str\ine pentru urm\toarele 7 zile

Cinci ie[eni `n
stare grav\ din
cauza deshidrat\rii

Liberalii: Unde-i
spitalul, domnule
Maricel Popa?
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Dezastrul
COVID, v\zut
la microscop
u la autopsii s-a constatat prezen]a cheagurilor de s=nge, coronavirusul av=nd o
afinitate pentru pere]ii vaselor de s=nge, dar [i pl\m=ni afecta]i prin suprainfectare
u asimptomaticii pot avea virusul numai la nivelul faringelui, nu [i `n pl\m=ni u `n
cazul celor cu comorbidit\]i apare `ntrebarea: c=t ar mai fi tr\it dac\ nu era virusul?
u „Este greu de spus acest lucru. Pentru noi, din punct de vedere medico-legal,
cauza decesului este insuficien]a respiratorie, stopul cardiac [i leziunile
pulmonare pe care înc\ le studiem“, arat\ Diana Bulgaru, director IML Ia[i
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UMF vrea cursuri online
[i dup\ pandemie:
Rectorul UMF a precizat pentru
„Ziarul de Ia[i“ c\ UMF dore[te
s\ continue [i dup\ terminarea
pandemiei sus]inerea cursurilor
online, chiar dac\ restric]iile vor
fi ridicate.

ECONOMIC
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Rom=nii au str=ns
cureaua: Patru din 10 români
[i-au redus cheltuielile în
perioada regimului de izolare.
Cei mai mul]i [i-au limitat
cheltuielile pe fondul reducerii
veniturilor, arat\ un studiu ING.

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

u liderul grupului liberal din Consiliul Local, Eduard Boz, are o
firm\ care a trecut de la studii pentru prim\rii la v=nzarea de m\[ti
de protec]ie u cu SF-uri pentru înfiin]area sistemelor de distribu]ie
a gazelor naturale a f\cut 450.000 de lei de la patru prim\rii u din
v=nzarea m\[tilor c\tre institu]ii publice au mai ie[it 100.000 de lei
u „În perioada de criz\, oricine avea pe stoc m\[ti putea vinde.
Adaosul comercial a fost sub 10%, nu a fost nicio specul\“, ne-a
declarat liberalul Eduard Boz u pagina 3

Salariul lui Ambrosie:
32.324 lei pe lun\

u Citi]i `n pagina 3

u banii sunt pl\ti]i din buzunarul ie[enilor u `n
afar\ de retribu]ie, cel pentru care s-a `nfiin]at
o func]ie artificial\ la Poli, manager, are multe
alte privilegii u pentru a fi credibil, discursul
foarte bun avut mar]i `n Consiliul Local de
primarul Chirica ar trebui s\ fie urmat de fapte
pentru reformarea clubului u pagina 12

Fosta [ef\ de la Cadastru,
Coronavirusul
umple sec]iile de condamnat\ dup\ achitare
Terapie Intensiv\
u num\rul cazurilor grave
a crescut constant `n
ultimele dou\ s\pt\m=ni,
apropiindu-se de cifrele
din starea de urgen]\ u
450 de noi cazuri de
`mboln\vire au fost
raportate ieri u autorit\]ile
au dat drumul la campania
de testare na]ional\, care
va dura p=n\ la sf=r[itul
lui august u pagina 6

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 34ºC  Max. 29ºC  Max. 30ºC
 Min. 20ºC  Min. 19ºC  Min. 20ºC

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 32ºC  Max. 31ºC  Max. 26ºC
 Min. 20ºC  Min. 18ºC  Min. 15ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Inclus în

Ziarul de Ia[i

Noii b\ie]i
de[tep]i ai
Ia[ului

se afl\ în lucru aproximativ 30 de necropsii în
cazul celor infecta]i cu SARS COV 2. „Ziarul de
Ia[i“ v\ prezint\ rezultate preliminarii ale
necropsiilor care arat\ ce se întâmpl\ în interiorul
unui corp infectat cu noul coronavirus.

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
7 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Cu masc\ sau f\r\ masc\, ei tot câ[tig\

IML Ia[i are rezultate la primele autopsii

Pân\ acum, când s-a vorbit de pacien]ii cu COVID
19, medicii infec]ioni[ti au reu[it s\ identifice
modific\ri ap\rute la nivelul anumitor organe, în
special la nivelul pl\mânilor, observa]iile fiind
f\cute din punct de vedere macroscopic. Analizele
microscopice îns\ scot îns\ la iveal\ alte
particularit\]i. La Institutul de Medicin\ Legal\ Ia[i

Whatsapp: 0734.ZIARUL

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu Grupul Tester - CASA AUTO

u Narciza Nedelcu a `ncasat trei ani de `nchisoare
cu suspendare u fosta directoare a avizat ilegal la
plat\ mai multe facturi emise de cinci firme care nu
efectuaser\ respectivele servicii u pagina 2

Re]ea de trafican]i de etnobotanice cu vânz\ri `n toat\ Moldova

Un cunoscut vânz\tor de
„iarb\“, b\gat dup\ gratii
u acas\ la el au fost g\si]i 36.000 de euro [i 84.500 lei u citi]i `n pagina 3

Apele se zbucium\
BNR are `n lucru un
în play-off
scenariu care
u protagonistele luptei pentru titlu,
CFR [i CSU Craiova, joac\ meciuri
prevede reducerea
cruciale la Giurgiu [i Media[ u 12
treptat\ a dobânzilor Rusia adopt\ prin referendum
u oficialii b\ncii centrale anun]\ `ns\ c\
vor fi foarte aten]i la evolu]ia cursului de
schimb pentru a nu se produce
dezechilibre majore u pagina 5

prelungirea erei Putin

u aproape 23% dintre ru[i nu au fost de acord cu propunerile
pre[edintelui u participarea la referendum a fost premiat\ cu o
loterie a cadourilor [i bonuri de cump\r\turi u pagina 6

