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

Cadrele didactice nu
vor mai putea face 2
medita]ii cu elevii pe
care `i `nva]\ la [coal\

Acas\, pe C`mpia
Armaghedonului
de Marta PETREU
Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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Aparatur\ medical\ care ar
putea depista cancerul `n
faz\ incipient\ st\ neatins\

O investi]ie de
6 milioane euro
zace nefolosit\

u Centrul de Screening [i Diagnostic în Boli Oncologice a fost inaugurat de
ministrul S\n\t\]ii, dar r\m=ne cu por]ile `nchise u `n tot acest timp, cozile
pacien]ilor veni]i din toat\ Moldova [erpuiesc pe l=ng\ IRO `n fiecare zi u pagina 2

ZIARUL
de azi
ECONOMIC

3

Cota unic\, Liviu
Dragnea [i linia ro[ie:
PNL nu este dispus s\ renun]e la
cota unic\, consider\ Daniel
Fenechiu. „Este aceea[i
meteahn\ a lui Liviu Dragnea,
PSD-ul merge în aceea[i
direc]ie“, a spus [i Florin C`]u.
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38 de firme vor s\ fac\
un centru social: {ase
oferte au fost înscrise în
procedura de atribuire a
contractului pentru proiectarea [i
construirea unui centru medicosocial la Ciorte[ti. Proiectul a
fost estimat la peste 23 de
milioane de lei.

LOCAL

2

u antreprenorul ie[ean Mihai
Mitric\ a pus bazele societ\]ii
Thagora Technology SRL `n anul
2020 u el fusese membru fondator
[i al companiei Gemini CAD
Systems preluat\ de Lectra `n mai
mul]i pa[i, `n prima etap\
achit=ndu-se 7,6 milioane de euro
pentru 60% din ac]iuni u pagina 3

Dealeri de droguri de
pe pia]a studen]easc\,
aresta]i pentru o lun\
u unul dintre ei e acuzat de trafic de droguri de mare risc u 3

Putem sc\pa de TIR-urile din CUG?

Un film de Cristian Mungiu,
din nou favorit la Cannes

Un consilier propune
scoaterea V\mii `n afara
ora[ului, la Miroslava u 3

u „RMN“, care a avut
premiera `n acest weekend,
a primit cronici elogioase `n
presa interna]ional\ de
specialitate u „Mungiu nu a
plecat niciodat\ cu mâinile
goale de la Cannes“,
aminte[te Première u 8

Vremea probabil\ la Ia[i

Oferte pentru refacerea
[oselei Bucium: Prim\ria
Ia[i a primit trei oferte pentru
modernizarea [oselei Bucium.
Potrivit informa]iilor publicate în
sistemul na]ional de achizi]ii
publice, ofertan]ii sunt Enviro
Construct, Conest [i asocierea
Concret Drum – Alpenside.

Gigantul Lear
cump\r\ o firm\
ie[ean\ de IT
abia `nfiin]at\

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 23ºC  Max. 26ºC  Max. 26ºC
 Min. 12ºC  Min. 15ºC  Min. 15ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 28ºC  Max. 23ºC  Max. 22ºC
 Min. 15ºC  Min. 13ºC  Min. 13ºC
Sursa: Accuweather.com

Consilierii jude]eni încep
[edin]a lunar\ cu „Trenule]ul“
Biden: America,
dispus\ s\
apere militar
Taiwanul
u consilierii pentru
securitate na]ional\ ai
pre[edintelui s-au foit
pe scaune c=nd au
auzit declara]ia [efului
de la Casa Alb\ u 8

u pe lâng\ acordarea unor distinc]ii Fra]ilor Adhahov [i
solistului Zdob [i Zdub, ale[ii se vor pronun]a pe alte 23 de
proiecte de hot\râre aflate pe ordinea de zi u 2

Deputat rus: Putem distruge
Marea Britanie în dou\ minute
u ast\zi se `mplinesc trei luni de la invazie, interval `n care armata
Rusiei a pierdut la fel de mul]i militari ca `n zece ani de r\zboi `n
Afganistan u citi]i `n pagina 8

Un nou e[ec al forma]iei lui Ambrosie
u citi]i `n pagina 8

Judec\torii nu au fost
de acord cu anularea
concursului de director
al Spitalului „Spiridon“ u 3

