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

Cum s\ te testezi gratis
la medicul de familie?
Iat\ procedura
complet\, de la DSP!

Gobi
[i
eu
Un om, un câine, un maraton:
O poveste adev\rat\
de Dion Leonard
Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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~n premier\, un trend care d\dea speran]e
s-a inversat `n jude]. Spre ce ne `ndrept\m?

Omicron la Ia[i:
un stadiu
foarte periculos
u dup\ mult timp de la debutul vaccin\rii,
`n ultimele zile, num\rul noilor infecta]i cu
Covid `n jude] l-a dep\[it pe cel al
persoanelor care se vaccineaz\ anti-Covid
u totodat\, `n doar trei zile s-au infectat
peste 2.000 de ie[eni, [i asta `n timp ce
vaccin\rile s-au pr\bu[it u „Ne `ndrept\m
din p\cate spre infectarea unei p\r]i mari a
popula]iei. Problema este a gravit\]ii“,
spune directorul DSP Ia[i u Pagina 2

Zile cu emo]ii pentru
15.000 de elevi din Ia[i
u ace[tia dau
`ncep=nd de ast\zi [i
pân\ joi simul\ri fie
la evaluarea
na]ional\, fie la
bacalaureat u ce este
bine de [tiut? u 3

de azi
5

Top dob=nzi: „Majorarea
dobânzilor la care se împrumut\
statul înseamn\ pierderea
încrederii“. Conform unei analize
realizate de economedia.ro,
Guvernul României se
împrumut\ la cele mai mari
dobânzi din Uniunea European\.

NA}IONAL

4

Rusia [i vaccinul: Dîncu:
Rom=nii sunt mai reticen]i fa]\ de
vaccinare din cauza Rusiei. El d\
vina pe r\zboiul hibrid declan[at
de Moscova.

LOCAL

u demersurile autorit\]ilor locale, `n premier\ absolut\, [i unice la nivel na]ional, de a
`ngr\di [i a nu da amploare evenimentelelor tradi]ionale de Ziua Unirii de la Ia[i par s\ fi
avut un efect contrar u „terenul“ r\mas liber din centrul ora[ului a fost aproape
monopolizat de George Simion [i manifestan]i pro-AUR u din fericire, lucrurile nu au
degenerat, chiar dac\ `n pia]\ erau [i manifestan]i care protestau fa]\ de cele de mai
sus u o excep]ie: un t=n\r ce locuie[te `n Ciurea l-a stropit pe fa]\ cu cerneal\ pe
Simion u autorit\]ile locale, `n frunte cu Mihai Chirica, cel care acum exact un an ie[ea
[i el [ifonat din s\rb\toare, stropit cu iaurt, au decis doar s\ participe la slujba religioas\, dup\ depunerea unei coroane u Jurnalul unei zile fierbin]i, pe larg, `n pagina 2
Ce surprize `]i poate oferi o c\s\torie la peste 60 de ani?

ZIARUL
ECONOMIC

„Ziua Unirii“, iar
confiscat\: nu de
politic\ ci de circ

Vom vedea spectacole de oper\ la
P\]ania incredibil\ a doi
Cinema Trianon, fostul Republica? ie[eni, dup\ 3 luni de mariaj
u pân\ la g\sirea unui teren pe care s\ fie
construit viitorul sediu al Operei Na]ionale,
s-a conturat ideea ca banii aloca]i acestei
investi]ii s\ fie folosi]i pentru
reconfigurarea fostului cinematograf
Republica u nici a[a, lucrurile nu sunt
simple u Pe larg, `n pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i
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Furt de curent:
Electricianul a murit `n timp ce
era judecat pentru furt de curent
electric. ~n proces erau judeca]i
at=t beneficiarii, c=t [i cel care a
realizat lucrarea de bran[are.

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. -3ºC  Max. 1ºC  Max. 1ºC
 Min. -5ºC  Min. -7ºC  Min. -5ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 4ºC  Max. 2ºC  Max. 5ºC
 Min. -5ºC  Min. -5ºC  Min. -2ºC
Sursa: Accuweather.com

de[i, la `nceput, totul p\rea minunat, dup\ trei luni, situa]ia s-a
schimbat radical u cauza principal\: so]ul a `nceput s\ bea [i
s\ devin\ violent u ce a urmat e de domeniul incredibilului u 3

Ia[i - Prin[i dup\
ce au v=nat ilegal
iepuri de aproape
4.000 de euro, la
lumina farurilor
u to]i
braconierii
s-au ales cu
condamn\ri
u Pagina 3

Avocatul [i notarul ie[eni
acuza]i de matrapazl=curi
imobiliare, din nou la bar\
u deciziile `n cazul celor doi ie[eni se vor lua ast\zi [i m=ine u 3

