Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

u Zece recomand\ri pentru o
dezvoltare psihic\ armonioas\ a
copilului
u Tulbur\rile de tranzit pot anun]a
o suferin]\ sever\ a colonului
u Problemele de vedere pot fi
simptome a mai multor suferin]e

Exclusiv! Un moldovean Primele dou\
farmacii din Ia[i
a fost prins cu ha[i[ în care pot face
adida[i, pe aeroport
teste COVID
3

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE
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www.ziaruldeiasi.ro
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MIERCURI, 9 I U N I E 2 0 2 1 , N R . 1 3 3 ( 9 0 9 8 )

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

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

Curs\ contracronometru pentru cea mai mare
investi]ie derulat\ pân\ acum la Ia[i

A `nceput proiectul
de jum\tate de
miliard de euro
u dup\ contractele de lucr\ri
pentru Voine[ti-G=rbe[ti [i Ia[iPopricani, societatea de ap\ va
„ataca“ zonele Pa[cani [i Podu
Iloaiei-Tg. Frumos u toate cele 20
de licita]ii ar trebui s\ se finalizeze
`n decurs de un an u pagina 2

ZIARUL
de azi
NA}IONAL
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Cum se va ob]ine
certificatul digital
COVID: Documentul va fi
lansat pe 1 iulie, va putea fi
folosit de trei categorii de
persoane imunizate [i va fi
desc\rcat de pe o platform\
informatic\ la care `nc\ se
lucreaz\.

LOCAL

Opera Na]ional\ din Ia[i a
preg\tit s\pt\m=na aceasta dou\
spectacole care se vor juca joi [i
duminic\, opera „Don
Giovanni“, respectiv o Gal\ de
Oper\ `n aer

NA}IONAL

crede un preot de la o m\n\stire
din Neam]. Purt\torul de cuv=nt
al BOR a reac]ionat, vorbind
despre „confuzii alimentate
delirant de site-uri
conspira]ioniste“.

Companii
multina]ionale
chemate la
judecat\ de
fo[ti angaja]i
Instan]ele ie[ene au început s\ se aglomereze
cu procese vizând concedieri provocate de
pandemie. Chiar [i firmele mari au fost puternic
afectate de criza sanitar\, care a dus la
pr\bu[irea comenzilor. Pentru a evita
procesele, firmele au încercat s\ aplice criterii
de concediere cât mai obiective [i inatacabile
juridic. O fost\ angajat\ a Lear a pierdut
procesul intentat firmei, dup\ ce a fost
concediat\. Dimpotriv\, un tehnician Delphi ar
putea fi reangajat. Criza din sistemul privat nu
s-a resim]it deloc `n sistemul bugetar. Angaja]ii
Oficiului de Cadastru [i-au dat în judecat\
institu]ia cerând salarii mai mari.
u Citi]i `n pagina 3

Niciun caz nou de
COVID `n municipiu

u softul era instalat pe telefoane mobile f\r\ alt\
func]ionalitate care se tranzac]ionau pe pia]a neagr\ [i care
puteau comunica doar cu alte telefoane cu aceea[i aplica]ie
u convin[i c\ nu pot fi detecta]i, infractori din `ntreaga
lume au comandat crime [i alte delicte „sub ochii“
anchetatorilor u citi]i `n pagina 4

u `n tot jude]ul au fost doar patru cazuri u peste 342.000 de
ie[eni au primit cel pu]in o doz\ de vaccin u pagina 3

S-a `nfipt cu Mercedes-ul `n alt Mercedes

Un an la r\coare, pentru un
accident cu o alcoolemie uria[\,
`nainte de pr=nz u pagina 3
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„Cei vaccina]i se vor
umple de solzi“: Asta

Sentin]e diferite pentru
concedierile din pandemie

O aplica]ie folosit\ de
infractori din întreaga
lume era controlat\ de FBI

2

M=ine, opera „Don
Giovanni“ `n Sala Mare:

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Vremea probabil\ la Ia[i

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 26ºC  Max. 24ºC  Max. 24ºC
 Min. 14ºC  Min. 15ºC  Min. 14ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 25ºC  Max. 23ºC  Max. 22ºC
 Min. 14ºC  Min. 13ºC  Min. 14ºC
Sursa: Accuweather.com

Mar]i,
15 iunie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Reprezentan]ii
administra]iei
jude]ene, la „Zilele
`nv\]\m=ntului
special“
u vicepre[edintele CJ Sorin
Afloarei a dat asigur\ri
cadrelor didactice din acest
domeniu c\ institu]ia pe care o
reprezint\ va sprijini cu
prioritate proiectele acestui
sistem educativ u 2

Înc\ o s\pt\m=n\ irosit\
u cele 6,75 milioane lei
care vor fi primite de Poli
de la Consiliul Local Ia[i
vor fi bani arunca]i `n v=nt
dac\ lucrurile nu se mi[c\
rapid `n direc]ia cea bun\ u
citi]i `n pagina 10

Municipiul Ia[i are toate
[ansele s\ ajung\ „Destina]ia
anului 2021 `n Rom=nia“
u „ora[ele mari, indiferent de conforma]ia centrului lor vechi, sunt
competitori puternici ai destina]iilor naturale sau istorice întrucât atrag
tineri creativi cu o percep]ie ridicat\ asupra calit\]ii serviciului în
ospitalitate, ofer\ locuri de munc\ competitive [i experien]e puternice
vizitatorilor“, consider\ Mihai Bulai, prodecan al Facult\]ii de Geografie
[i Geologie u citi]i `n pagina 5

A cerut majorarea
pensiei alimentare
pentru c\ a crescut
nivelul de trai `n
România u 3

