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u Dacia Duster se reinventeaz\
u Comisia European\ propune eliminarea
motoarelor termice de la vânzare în 2035
u Fran]a [i Germania se opun planurilor UE
de a interzice vânzarea ma[inilor cu
motoare termice din 2035

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu

La Ia[i, num\rul
cazurilor de
COVID cre[te de
la o zi la alta 3

Pericolele ascunse
care pot pune
economia la p\mânt
5
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Oricâ]i bani europeni sau guvernamentali am cheltui,
pare c\ civiliza]ia n-o putem `nv\]a peste noapte

70 de milioane €
b\ga]i `n gunoaie
u reciclarea merge foarte greu

Sta]ia de sortare a de[eurilor de la }u]ora

ZIARUL
de azi
LOCAL

3

Sentin]a italienilor,
validat\ la Ia[i: Un
ie[ean a fost transferat dintr-o
`nchisoare `n alta. Golanii no[tri
î[i duc metehnele [i în
str\in\tate. Parchetul de pe
lâng\ Tribunalul din Palmi,
Calabria, a solicitat autorit\]ilor
judiciare ie[ene s\ preia un tân\r
din }ibana, condamnat pentru
mai multe fapte comise în Italia.

ECONOMIC

5

Oxid de etilen\ peste
limite, `n `nghe]at\:
~nc\ dou\ produse, retrase de pe
pia]a din cauza substan]elor
periculoase din compozi]ie.
Anun]ul a fost f\cut de c\tre
Autoritatea Na]ional\ Sanitar\
Veterinar\ [i pentru Siguran]a
Alimentelor.

u banalul drum al pungii de gunoi de sub chiuvet\ p=n\ la
centrul de valorificarea de[eurilor s-a dovedit o nuc\ mult
mai tare dec=t [i-a imaginat oricine: simplu cet\]ean sau
oficial local ori guvernamental u Sistemul de Management
Integrat al De[eurilor, finalizat `n sf=r[it la Ia[i cu finan]are
din dou\ programe europene, cu chiu, cu vai [i cu ani de
`nt=rzieri, mai are doar un „mic“ hop de trecut: s\ ating\
scopul pentru care a fost creat u concret: s\ recicleze mai
mult, fa]\ de procentul prea mic de acum, din tot ce arunc\
oamenii la gunoi u important ar fi s\ arunc\m deja selectat
gunoiul propriu, `n pubelele special destinate u aici, se
pare, nicio sum\, oric=t de mare, de la UE sau din alt\ parte,
`nc\ nu ar fi suficient\ u totu[i, `ncet, de[i sub a[tept\rile
de la lansarea proiectelor sau chiar de la t\ierea panglicilor,
lucrurile par a merge `n direc]ia bun\ u pagina 2

Weekend `ns=ngerat
pe [oselele Rom=niei
u cel pu]in [apte persoane [i-au
pierdut via]a ieri `ntr-un accident pe
DN2, `n jude]ul Bac\u, iar alte dou\
au murit `ntr-un impact frontal `n
Bihor u Rom=nia are cea mai mare
rat\ a deceselor din accidente
rutiere `n UE, pierderile economice
fiind estimate la 3 miliarde de euro
pe an u citi]i `n pagina 4

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

Parc\ au fost
cule[i de pe strad\
u e[ec umilitor al olimpicilor lui R\doi: 0-4
cu Coreea de Sud u pagina 10

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 31ºC  Max. 34ºC  Max. 34ºC
 Min. 18ºC  Min. 20ºC  Min. 20ºC

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 34ºC  Max. 33ºC  Max. 33ºC
 Min. 20ºC  Min. 20ºC  Min. 19ºC
Sursa: Accuweather.com

u cum era el „[pri]uit“, au
rezultat dou\ dosare cu dou\
condamn\ri u citi]i `n pag. 3

Ministrul S\n\t\]ii:

91% din decesele
COVID din ultima
lun\, la persoane
nevaccinate u 4
BMW-ul s-a oprit `n
st=lp, iar [oferul a
„zburat“ prin parbriz
u citi]i `n pagina 3

S-a f\cut reparti]ia
computerizat\ la licee:
cu ce medii s-a intrat

Peste 2000 de candida]i au dat
ieri examen: concuren]\ de
aproape 4 pe loc la Medicin\ u 2

u toate am\nuntele le pute]i citi `n pagina 4

Mar]i,
27 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

P\]ania unui
[ofer cu o
bancnot\ `n
m=n\: „Lua]i
dvs. de un [pri]“

u diferen]e de c=teva sutimi, `n plus sau `n
minus, `n func]ie de liceu [i profil, fa]\ de
estim\rile „Ziarului de Ia[i“ u pagina 2

Abia `ntors din Italia, unui ie[ean i-au
ap\rut la orizont 7 ani de `nchisoare
Vremea probabil\ la Ia[i
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