IPS Teofan: Cele
trei c\i [i sensul
real al vie]ii

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

Latitudine zero

40.000 de kilometri
pentru a descoperi lumea
de Mike Horn
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Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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Documente române[ti de juri c\-s autentice

„Pod“ de acte
false peste Prut.
Intr\ cu zecile
u la Chi[in\u, un permis auto
rom=nesc nu cost\ mai mult de 100 de
euro u numai `n dou\ zile au fost prin[i
trei basarabeni care intrau `n Rom=nia,
merg=nd spre UE, cu acte false u `n
2020 s-au descoperit 76 de documente
false, doar la controale de rutin\ u 3

Expert: „Noile
tulpini `nseamn\ o
nou\ epidemie“ u 4
ZIARUL
4

St\m bine la vaccinare:
România ar putea fi a doua ]ar\
din UE care atinge ]inta de
vaccinare. Condi]ia e ca ritmul
actual de imunizare s\ se
p\streze constant, arat\ o analiz\
Politico.

LOCAL
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Jaf cu sucuri [i bere: Un
t=n\r angajat [i-a jefuit firma
folosind falsuri pe band\ rulant\.
Marfa pe care o prelua din
depozit pentru clien]i o vindea `n
realitate altor magazine, la pre]
de „dumping“.

ECONOMIC

Transport public
aerian la Ia[i?
Aglomera]ia [i traficul tot
mai sufocant ar putea aduce
schimb\ri radicale la Ia[i, pe
termen lung. Prim\ria
analizeaz\ solu]ii alternative
de transport public, iar una
dintre acestea este dup\ un
concept mai pu]in obi[nuit
pentru Ia[i, [i nu numai: cu
telecabina. Parte dintr-un

cea mai ieftin\ sta]iune de pe
litoral [i în acest an. Cazarea la
un hotel de patru stele la all
inclusive va porni de la 115 lei
pe noapte. Hotelurile de pe
litoralul românesc vor p\stra
m\surile de protec]ie.

Surpriz\ la instan]\
la Ia[i: revizuire de
sentin]\ `n favoarea
criminalului
O sentin]\ dat\ de judec\torii
Tribunalului Ia[i într-un caz de
omor a avut darul de a nemul]umi
pe toat\ lumea. u Pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 4ºC  Max. 0ºC  Max. 1ºC
 Min. -2ºC  Min. -2ºC  Min. -5ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 2ºC
 Min. -2ºC

 Max. 5ºC  Max. 4ºC
 Min. 0ºC  Min. -3ºC

Sursa: Accuweather.com

studiu mai larg, o astfel de
solu]ie de transport aerian pe
cablu a fost analizat\ pe toate
axele majore de trafic ale
Ia[ului. „Ziarul de Ia[i“ a luat
leg\tura cu speciali[tii care au
`ntocmit studiul, iar concluzia
acestora este c\ solu]ia ar
putea fi implementat\, dar pe
termen lung, [i doar par]ial în

ora[. Studiul a cuprins în
principal solu]ii precum
metrou, monorail [i axe
dedicate bicicli[tilor. Pentru
telecabin\, s-au luat `n
discu]ie cinci rute, doar una
fiind considerat\ c\ merit\
luat\ `n calcul.

u Am\nunte `n pagina 2

~n imaginea de sus, o parte din re]eaua de telecabine publice din La Paz, capitala Boliviei, model avut `n vedere `n studiu
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Litoral ieftin: Eforie Nord,

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

EXCLUSIV - Proiect: s-au
studiat cinci rute de
telecabin\ peste ora[.
Iat\ varianta fezabil\!

Crima din subteranele ora[ului:
ce au decis magistra]ii ie[eni?

de azi
NA}IONAL

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Va avea sau nu Ia[ul viceprimari
s\pt\m=na aceasta? PSD intr\ `n
joc, USRPLUS r\m=ne pe pozi]ie
u configura]ia Consiliului Local [i rela]iile complicate ale primarului cu
USR fac extrem de grea constituirea unei majorit\]i pentru a desemna cei
doi viceprimari u PNL are preg\tit un nume pentru un post de viceprimar:
consilierul Daniel Juravle (foto) u probleme sunt `ns\ la al doilea u 2

Apel pentru salvarea
unui activist de
mediu internat la Ia[i
u sora lui Daniel
Bodnar, medic,
spune c\ acesta nu
are reflexe la unul
din picioare, dup\ un
accident suferit la
Suceava u Citi]i
articolul din pagina 3

Pensionarul condamnat
pentru trafic de persoane.
I se spunea „Profesorul“
u b\rbatul de 67 de ani din Valea Lupului
prelua afro-asiatici de la o filier\ de peste
Prut [i `i conducea doar p=n\ la Bucure[ti, `n
drum spre Occident u Am\nunte `n pagina 3

Bani cu nemiluita la drumuri, cu ]=r=ita `n rest.
Pe unde va fi asfalt ca-n palm\ `n jude]ul Ia[i? u Pagina 2

