Ghid TV

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

Un `nalt prelat
sfideaz\ din nou
regulile sanitare

5

u IPS Teodosie a oficiat o slujb\ în nordul ]\rii: nimeni
nu a purtat masc\ [i nu a respectat distan]a fizic\ u 6
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Ministrul Finan]elor,
ieri: pensiile pot
cre[te cu 10 la sut\
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Motivele sinuciderii
steward-ului Blue Air

O scrisoare
r\v\[itoare
De neimaginat c=t\ triste]e se
afla `n sufletul t=n\r al `nso]itorului
de zbor de la BlueAir `nainte s\ `[i
curme via]a. Jurnali[tii „Ziarului de
Ia[i“ au primit scrisoarea de adio
l\sat\ de t=n\r `nainte s\ moar\:
mesajul l\sat este r\v\[itor, te
`nduio[eaz\ p=n\ la lacrimi.
Stewardul arat\ `n curprinsul
scrisorii o noble]e rar\, un suflet
extrem de bun cu cei din jur. La cei
24 de ani ai s\i, b\iatul avea un
caracter deosebit, f\cea fapte bune
[i era mereu pus pe [otii. ~n
scrisoare, t=n\rul are chiar puterea

ZIARUL
de azi
ECONOMIC

5

Timpul trece, leafa
cre[te: Salariul mediu net a
crescut în luna mai cu 2,5%,
fa]\ de aceea[i perioad\ din
2019. Câ[tigul salarial mediu
nominal net a fost 3.179 lei, în
u[oar\ sc\dere fa]\ de luna
precedent\ cu 3 lei, dar mai
mare fa]\ de mai 2019. Care
sunt cauzele acestor
modific\ri?

s\ glumeasc\ cu prietenii,
spun=ndu-le unora s\ mai
sl\beasc\, pe bunici `i trage de
urechi, d\ruie[te hainele sale
cunoscu]ilor dup\ moarte, iar
lucrurile la care a ]inut foarte mult
le ofer\, cu nume, prietenilor
apropia]i. Cele mai r\v\[itoare
cuvinte le are `ns\ pentru fosta
iubit\, pe care ajunsese s\ o
divinizeze [i de a c\rei desp\r]ire
i-a fost inimaginabil de greu. De[i
personal\, cu acordul familiei,
„Ziarul de Ia[i“ a ales s\ publice
fragmente din scrisoare, deoarece

EXCLUSIV - Covid
19 provoac\ cel
mai amplu examen
de admitere
din istoria Ia[ului
universitar
u o situa]ie nemaint=lnit\ vreodat\
nu numai la Ia[i, dar nici `n ]ar\: mii
de candida]i vor da testul de
admitere într-un num\r uria[ de s\li
- 110, p\zi]i de un num\r record de
profesori: 600 u Citi]i `n pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Social-democra]ii ie[eni [i-au anun]at
ieri `n mod oficial candidatul la Prim\rie

PSD: ce atuuri are
Camelia Gavril\?
u dincolo de aceste considerente
electorale, nominalizarea deputatului
Camelia Gavril\ deschide [i calea
r\fuielilor `n organiza]ia municipal\ a
partidului, loc `n care mul]i au jucat
„la dublu“, [i al\turi de candidatul
PNL, Mihai Chirica u Citi]i `n pag. 2

`n ea se reg\sesc tot zbuciumul
sufletesc al unei genera]ii care pare
neadaptat\, major\, dar vulnerabil\
emo]ional, un zbucium pe care, la
v=rsta sa, Robert nu l-a putut
cuprinde, pasiunile lui mistuitoare,
dar [i modul de g=ndire [i tr\irile de
ne`n]eles pentru mul]i ale tinerilor
din ziua de azi, ai anului 2020.
Scrisoarea arat\ [i c\, `n aceste
vremuri de pandemie, grijile
cumulate pot produce efecte
ireparabile.

COVID - Un medic
ie[ean infectat a
contestat `n
instan]\ pandemia

u Continuare `n pagina 3

u doctori]a Maria Grosu a stat internat\ fiind
asimptomatic\ u a pierdut `ns\ procesul u 3

Ziua [i recordul. Ne `ntoarcem
la declara]ii? C=nd s-ar putea
impune iar starea de urgen]\
u pentru a doua zi la r=nd, `n ]ara noastr\ a fost raportat un num\r record de infect\ri u pentru prima dat\
de la `nceputul pandemiei, cifra cazurilor zilnice a dep\[it 600 u „În condi]iile în care avem zece mii de
cazuri în trei-patru zile la nivelul întregii ]\ri, se impune starea de urgen]\“, spune ministrul S\n\t\]ii u 6

Curtea Constitu]ional\ a trimis
acas\ 85% dintre pacien]ii COVID
interna]i la Spitalul CFR din Ia[i
u dintr-un num\r care ajungea `n jur de 70 de pacien]i zilnic, aici mai sunt acum interna]i doar
10 u „Va cre[te `n continuare num\rul cazurilor“, cred medicii u Am\nunte `n pagina 3

Mar]i,
14 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 31ºC  Max. 32ºC  Max. 30ºC
 Min. 19ºC  Min. 18ºC  Min. 13ºC

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 22ºC  Max. 23ºC  Max. 26ºC
 Min. 13ºC  Min. 14ºC  Min. 15ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Inclus în

Ziarul de Ia[i

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

Ministru, c\tre
zeci[tii ie[eni: „Peste
15-20 de ani, voi ve]i
conduce Rom=nia“
u cum s-a desf\[urat festivitatea de premiere a elevilor cu nota 10.00 la examene? u 2

70 de noi
autoriza]ii
`n ora[:
multe
blocuri
turn `n
zonele
centrale
u cine sunt
principalii
investitori ale
acestor noi
proiecte
urbanistice? u 2

