Covid 19 la Ia[i:
cre[tere u[oar\
`nregistrat\ ieri

Ia[i - Emo]ii maxime pentru mii de
candida]i m=ine la UMF: admitere
`n 85 de s\li de la patru universit\]i
u 600 cadre didactice [i personal auxiliar asigur\ supravegherea u 2
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Bani UE pentru
ceasornicari
Orologiile din
turnurile Ia[ului,
`ntoarse [i reglate
prin GPS de pe
telefonul mobil
u un atelier de ceasornic\rie din Ia[i a apelat la bani europeni ca s\ devin\ mai
performant u acum, gra]ie fondurilor UE accesate prin Programul Opera]ional
Regional, regleaz\ [i câteva dintre orologiile vestite ale ora[ului u intitulat
„Dezvoltarea unor procese inovatoare în cadrul atelierului de ceasornic\rie
VALITEO“, proiectul a mai adus la „clinica de ceasuri“ un aparat de sudur\ în
puncte, un strung cu dispozitiv de confec]ionat ro]i din]ate, un dispozitiv pentru
repararea pivo]ilor la ceasurile de perete, o ma[in\ cu ultrasunete pentru cur\]at
ceasuri etc. u povestea lui Adrian Rotariu, ceasornicar [colit unde altundeva dec=t
`n Elve]ia, [i a atelierului s\u minune dotat pe bani europeni, pe larg, `n pagina 2

Re]eaua de drumuri
jude]ene care ar urma
s\ ocoleasc\ ora[ul
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„{tiin]ele Vie]ii“: USV a
finalizat admiterea: concuren]\ de
doi pe loc la nivel de universitate,
4 pe loc la Medicin\ Veterinar\.
Rectorul Jit\reanu: „Num\rul de
absolven]i, cu 20.000 mai mic
fa]\ de anul trecut“.
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Centura u[oar\
a Ia[ului:
prima licita]ie
u este vorba de
refacerea a 73 km
de drum jude]ean
care ocole[te
Ia[ul de la nord,
din V=n\tori, pe la
vest [i sud, p=n\
la Holboca u 3

Interzis la mall pentru
nevaccina]i: Dan Barna
propune mai multe m\suri pentru
cre[terea num\rului de persoane
vaccinate, o variant\ analizat\
fiind cea ca persoanele vaccinate
s\ poat\ merge la mall în
weekend, iar cei nevaccina]i - în
timpul s\pt\mânii.

ECONOMIC
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Bani `n b\nci: C=]i bani
de]in `n b\nci popula]ia [i firmele
din ]ara noastr\?

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\
Mar]i,
27 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

Luni

 Max. 27ºC  Max. 29ºC  Max. 30ºC
 Min. 16ºC  Min. 17ºC  Min. 18ºC

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

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 32ºC  Max. 33ºC  Max. 32ºC
 Min. 21ºC  Min. 20ºC  Min. 19ºC
Sursa: Accuweather.com

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Cum po]i s\
vinzi cu acte
`n regul\, la
notar, casa
amicei f\r\
ca aceasta s\
aib\ habar?

V=nzare de cas\
care te las\ mut
u dup\ cearta pe care a avut-o cu iubita, un t=n\r
ie[ean a reu[it printr-un [iretlic ilegal s\ p\c\leasc\
un notar neatent, venind aici cu o alt\ femeie u a
reu[it astfel s\ v=nd\ casa [i terenul fostei prietene,
iar ulterior a [i sunat-o ca s\-i povesteasc\ isprava
u dosarul abia acum a fost finalizat, de[i v=nzarea a
avut loc `n 2014 u de atunci, proprietara de drept
st\ `n chirie u cump\r\torul casei, de[i nu are nicio
vin\, a fost evacuat [i va trebui acum s\ lupte prin
tribunale ca s\ vad\ `napoi banii pl\ti]i u Am\nunte
despre aceast\ v=nzare incredibil\, `n pagina 3

Ia[i: Re]eaua de droguri
„Mc Donald’s - Barcelona Los Angeles“ de pe S\r\rie
a fost trimis\ `n judecat\
u nu mai pu]in de 11 inculpa]i vor fi judeca]i pentru
trafic de droguri, clien]i lor principali fiind liceeni din
zona colegiilor bune din zona Copou u Pagina 3

Calvarul rutier din zona Bucium:
ce solu]ii are pe mas\ Prim\ria?
Consilierii locali s-au reunit ieri într-o nou\ [edin]\
maraton care s-a desf\[urat pe parcursul a aproape
cinci ore. Astfel de [edin]e au devenit deja o obi[nuin]\
a actualului mandat, chiar dac\ pe ordinea zi nu sunt
foarte multe proiecte de hot\râre. Cel mai dezb\tut:
solu]iile pentru traficul din Bucium. u Pagina 2

Cine este individul Trei accidente grave ieri `n jude]ul Ia[i
care [i-a `njunghiat A dep\[it coloana de patru
aproape mortal
ma[ini prin bezn\, cu 140
iubita `n ma[in\ [i km/h. S-a `nfipt direct `n TIR
a fugit pe c=mp?
B\rbatul care [i-a înjunghiat iubita în
ma[in\, pe marginea drumului, `n comuna
Rediu, [i a l\sat-o într-o balt\ de sânge dup\
care a fugit de la fa]a locului este un
cunoscut vechi al Poli]iei. S-a ascuns ierinoapte, ini]ial, la un schit de pe raza
jude]ului Boto[ani, dar a fost prins în trafic
de poli]i[ti, târziu în noapte. u Pagina 3

Dram\ `ntr-o familie de ie[eni în urma unui
accident rutier grav care a avut loc ierinoapte `n apropiere de Schitu Duca.
Ma[ina condus\ de un tân\r, av=nd al\turi
so]ia, cu care s-a c\s\torit în urm\ cu doar
o lun\, a fost implicat\ într-un accident
grav, în urma c\ruia el a murit, iar ea se
afl\ la spital. Alte dou\ accidente grave
aveau s\ aib\ loc tot ieri, la Ia[i. u 3

