Ho]ii au demontat
por]ile ca s\ fure
ma[ina unui ie[ean
din Le]cani u pagina 3

Azi, „Ziarul de Ia[i“ este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de volumul
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de Eiji Yoshikawa
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S-a aglomerat
sec]ia ATI de
la Infec]ioase

Pr\bu[irea blocului din SUA, soldat\ cu
98 de mor]i, ridic\ multe `ntreb\ri

Cum ar trebui
verificate blocurile
vechi din Ia[i
Blocul din SUA fusese ridicat `ntre anii 1980 [i 1981

ZIARUL
de azi
LOCAL

2

Axinia - CFR 2-0: La
pu]in timp dup\ ce a câ[tigat un
proces cu CFR, Constantin
Axinia, fostul director general al
societ\]ii, revenit între timp la
Regionala ie[ean\, a mai marcat
un punct.

NA}IONAL

u „Ziarul de Ia[i“ a discutat cu un specialist `n
structuri de beton armat u urm\rirea
construc]iilor se face periodic, `n mod curent,
sau `n mod special `n cazul unor construc]ii
importante sau dac\ au fost descoperite
probleme u ce elemente are `n vizor un astfel de
evaluator specializat u peste 3.000 de blocuri din
municipiu sunt construite `nainte de anul 1990 u
„într-o medie general\, dup\ 30-40 ani de ani ar
trebui f\cut\ o inspec]ie mai riguroas\”, ne-a
declarat prof.dr. Petru Mihai u citi]i `n pagina 3

Alte loturi de înghe]at\
retrase din magazine.
Chimist: „Au pesticide.
Pot produce cancer“

Se elibereaz\ primele
c\r]i de identitate
electronice: Noul document
va înlocui practic cartea de
identitate în mod treptat, pân\ în
august 2031. „Buletinul“
electronic poate fi solicitat pentru
copii înc\ de la na[tere. Costul
pentru eliberarea c\r]ii de
identitate electronic\ este de 14
euro.

SPORT

Vremea probabil\ la Ia[i

10

Un proiect greu de
realizat: Olandeza Sifan
Hassan vrea s\ câ[tige titlurile la
1.500, 5.000 [i 10.000 metri.

u din zece paturi, opt sunt ocupate cu
bolnavi de COVID u pagina 2
Dup\ ce sesizarea DSP a ajuns la Parchet

A sc\zut num\rul
actelor medicale false
prezentate pe
Aeroportul Ia[i u 2

Care e temperatura
maxim\ pe care o
poate suporta
corpul uman?
u organismul uman
cedeaz\ la o
temperatur\ a becului
umed de 35 de grade u
vezi ce `nseamn\ acest
etalon u pagina 4

{ti]i ce este aceast\
ma[in\rie [i ce
pulverizeaz\ pe str\zi?

u 20 de sortimente au fost
retrase din Carrefour [i alte 4
din Auchan u din nefericire,
mare parte din stocul de
aceste sortimente era deja
v=ndut u dup\ ce s\ v\ uita]i
pe etichet\? u pagina 5
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Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 27ºC  Max. 29ºC  Max. 32ºC
 Min. 17ºC  Min. 20ºC  Min. 21ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 30ºC  Max. 27ºC  Max. 30ºC
 Min. 18ºC  Min. 17ºC  Min. 17ºC
Sursa: Accuweather.com

Plusuri [i minusuri
la startul Politehnicii
u `n ciuda
e[ecului de la
Ploie[ti, Ia[ul
nu s-a f\cut
de r=s la
debut u citi]i
`n pagina 10

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

u platformele apar]in
Salubris, iar apa pulverizat\
cu putere pe deasupra
carosabilului are rolul de a
reduce poluarea cu
microparticule u iat\ cum
func]ioneaz\ u pagina 2

Feti]\ de 9 ani `n
stare critic\ dup\ ce
s-a `necat `n piscina
din curtea casei u 3
Pia]a imobiliar\ d\ peste
tot `n lume în clocot
u Financial Times: Pandemia a
antrenat cea mai mare cre[tere a
pre]urilor locuin]elor din ultimele dou\
decenii u un motiv: sc\derea
dob=nzilor la credite u pagina 5

