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

~nc\ o licita]ie
uria[\ la ApaVital:
124 milioane lei

ZECE CEZARI

~mp\ra]ii romani de la Augustus la
Constantin cel Mare

de Barry Strauss
Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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O radiografie a `nceputului profesiei de medic `n Ia[i

~n loc s\ fie folosi]i la chestiuni
administrative, medicii tineri ar
putea `nv\]a de la mentori adev\ra]i

Se preg\te[te
reformarea
reziden]iatului

u coordonarea procesului de formare a tinerilor medici va trece de la Ministerul S\n\t\]ii
la Ministerul Educa]iei, mai precis la universit\]ile de medicin\ [i farmacie din ]ar\ u
proiectul de lege a trecut de Camera Deputa]ilor u „Dac\ programul va veni la
universit\]i, noi ne vom ocupa complet atât de intrare, cum e examenul de reziden]iat,
cât [i de preg\tire pân\ la examenul de specialitate“, ne-a declarat prof.dr. Viorel
Scripcariu, rectorul UMF Ia[i u prof.dr. Lumini]a Smaranda Iancu, prorector responsabil
de studii post universitare, consider\ c\ `ndrum\torii de reziden]iat vor fi controla]i mai
bine de UMF u „De ce s\ beneficieze `ndrum\torul de ajutor pe partea administrativ\, pe
«hâr]og\raie», de ce s\ ia cele 40 de credite, dac\ nu înva]\ reziden]ii nimic [i se poart\
urât cu ei. De ce s\ aib\ acest avantaj?“, se `ntreab\ prof. Iancu u pagina 2
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Spitalele a[teapt\
valul 5: La Le]cani sunt
perg\tite 48 de paturi la ATI.

ECONOMIC

5

România pe ultimul loc
în UE la cheltuielile
pentru cercetare:
Aloc\rile pentru cercetare [i
dezvoltare din ]ara noastr\ sunt la
jum\tate fa]\ de cele din Bulgaria

ECONOMIC
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Trei din zece manageri
anticipeaz\ c\ euro va
s\ri de pragul de 5 lei:

Camere
video `n
parcurile de
joac\ ie[ene
u vor fi introduse 60
de camere de
supraveghere `n 30
de spa]ii de joac\
recent modernizate
u citi]i `n pagina 3
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OMS: Varianta omicron,
„un risc foarte ridicat la
nivel mondial“ u 4
Nedelcu: Pilonul II de pensii e un fel de
împrumut al statului din banii de pensie
u „acesta e mecanismul, e o afacere proast\ pentru stat [i pentru salaria]i“,
consider\ pre[edintele Federa]iei Na]ionale a Pensionarilor din România u 5

u Politehnica Ia[i - Unirea Dej 0-0, `n etapa a XV-a a Ligii a II-a de fotbal u 10
Vremea probabil\ la Ia[i

China risc\ „un val
colosal“, cu 640.000
de cazuri pe zi: China s-ar
putea confrunta cu un val colosal
de infect\ri, dac\ s-ar redeschide
ca Statele Unite sau ]\rile
europene: aproape 640.000 de
cazuri, pe zi.

u parada militar\ va avea loc pe str. A.
Panu u figurine [i instala]ii electrice
vor fi montate `n toate cartierele u 3

La numai trei puncte de barajul retrograd\rii

Conform raportului de
specialitate, doi din zece
responden]i (19,5%) au remarcat
o sc\dere a business-urilor, în
acest an, între 10% [i 25%.

EXTERN

M=ine se
aprind
lumini]ele
de Cr\ciun

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 5ºC  Max. 8ºC  Max. 12ºC
 Min. -1ºC  Min. 1ºC  Min. 3ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 10ºC  Max. 2ºC  Max. 3ºC
 Min. -1ºC  Min. 3ºC  Min. -1ºC
Sursa: Accuweather.com

Doar `n comuna
B=rnova vor fi
4 gr\dini]e [i o
[coal\ care
r\m=n `n online
u comuna avea o
inciden]\ de peste 3 la
mie u citi]i `n pagina 3

Aproape un milion de rom=ni `[i
s\rb\toresc ast\zi onomastica u pagina 3

