Suplimentul

de Cultur\

Drum abia modernizat,
f\cut praf de apa de ploaie

u inclus `n num\rul
de ast\zi

u calea de acces tocmai a ie[it din
perioada de garan]ie de dup\ lucr\ri
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Estim\ri ZdI

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Mediile de admitere
la colegiile de elit\
u `n acest an, anticip\m o cre[tere cu 10-20
de sutimi fa]\ de admiterea din 2021
Ca în fiecare an, „Ziarul de Ia[i”
realizeaz\ o estimare
matematic\ a mediilor minime
cu care se va intra la cele mai
bune licee din jude], estimare
bazat\ pe mediile ob]inute de
c\tre elevi la Evaluarea
Na]ional\ [i în cei patru ani de
studiu. În to]i anii anteriori,
aceste estim\ri, cu mici excep]ii,
s-au dovedit a fi foarte apropiate
de cifrele reale, diferen]a fiind de
doar câteva sutimi.

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Proiectul care i-ar
putea aduce lui D=nc\
`nc\ un mandat:
Concursul pentru postul de
manager al Maternit\]ii „Cuza
Vod\” din Ia[i trece luni, 4 iulie,
la urm\toarea etap\: sus]inerea
public\ a proiectului de
management.

ECONOMIC
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Infla]ia din zona euro
a atins un nou record
în iunie: 8,6%: Germania i-a
surprins pe mul]i la începutul
acestei s\pt\mâni, când a raportat
o încetinire de 0,5 puncte
procentuale a infla]iei de la o
lun\ la lun\.

NA}IONAL

8

28 de zimbri s-au
adaptat perfect în
s\lb\ticie: România a
redevenit dup\
2012 una din
cele 9 ]\ri
europene în care
zimbri tr\iesc în
zone s\lbatice.

LOCAL

Estim\rile de anul acesta arat\
c\ mediile de admitere la cele
mai bune licee din Ia[i vor fi cu
aproximativ 10-15-20 de sutimi
mai mari fa]\ de anul trecut, în
cazul liceelor cu medie de
admitere foarte mare, îns\ se
poate ajunge [i la mai bine de 40
de sutimi în cazul liceelor unde
anul trecut media a a fost sub
8,50. Aceast\ tendin]\ a putut fi
observat\ [i în cazul mediilor de
la Evaluarea Na]ional\, care nu
includ [i media anilor de studiu.

Argentinianul
Marchioni a `nceput
antrenamentele. Noi
transferuri dorite la Poli
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intersec]ii complicate pe care
administra]ia comunei Miroslava
spera s\ le reamenajeze cu sens
giratoriu, pentru eliminarea
problemelor de trafic, doar una
va avea rond.

u citi]i `n pagina 8

Prima opera]ie
asistat\ robotic,
din Moldova

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

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 33ºC  Max. 35ºC  Max. 34ºC
 Min. 20ºC  Min. 20ºC  Min. 16ºC

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 25ºC  Max. 26ºC  Max. 27ºC
 Min. 15ºC  Min. 15ºC  Min. 14ºC
Sursa: Accuweather.com

Afacerile imobiliare ale
secretarului Comisiei de
urbanism din cadrul
Consiliului Local (CL) au
înregistrat un „boom” anul
trecut. Una dintre firmele
liberalului Ciprian Bostan a
avut un profit de peste 4 ori
mai mare fa]\ de 2020 – anul
trecut fiind cel mai bun din
istoria societ\]ii Euronet,
firm\ înfiin]at\ în 2003.
Obiectul principal de
activitate vizeaz\
„administrarea imobilelor pe
baz\ de comision sau contract”.
Citi]i `n pagina 3

~nceputul lunii iulie aduce cu sine [i
debutul perioadei de admitere la universit\]ile din Ia[i, odat\ ce rezultatele la
bacalaureat au ap\rut, iar tinerii se decid
cum va ar\ta viitorul lor. În acest sens, sunt
institu]ii de înv\]\mânt superior care au
început deja înscrierile pentru programele
de studiu de anul viitor, 2022 – 2023.
Universitatea de {tiin]e Vie]ii „Ion Ionescu
de la Brad” a deschis de la debutul

Pre[edintele Belarusului amenin]\
s\ „]inteasc\ capitale” din Occident

Vremea probabil\ la Ia[i

Unui consilier liberal
`i merge afacerea ca
pe roate: profitul a
crescut de patru ori

Universit\]ile din Ia[i intr\
`n focul admiterii: unde [i
cum se depun dosarele

u Politehnica ar putea s\ mai aduc\ `n
zona median\ un juc\tor cu profil de
num\r „10” u citi]i `n pagina 8

Speciali[tii Universit\]ii de Medicin\ [i
Farmacie „Grigore T. Popa” din Ia[i (UMF) au
realizat prima interven]ie chirurgical\ asistat\
robotic din regiunea de Nord-Est a ]\rii. Aceasta sa realizat utilizând sistemul de abla]ie tumoral\
minim invaziv\ asistat\ robotic, sistem achizi]ionat
prin intermediul proiectului CENEMED,
desf\[urat de UMF Ia[i în colaborare cu Institutul
Regional de Oncologie. „Este vorba despre o
colectomie segmentar\ stâng\ joas\, la un pacient
cu neoplasm de colon sigmoid. Interven]ia s-a

Vânt din pupa pentru secretarul
comisiei de urbanism

Citi]i `n pagina 2

s\pt\mânii trecute, de pe 27 iunie, înscrierile la programele de masterat. USV Ia[i
scoate la concurs 517 locuri la masterat,
dintre care 402 sunt bugetate, iar înscrierile s-au [i încheiat duminic\, 3 iulie, rezultatele urmând a fi f\cute publice. Înscrierea
la studiile de la licen]\ la Agronomie va fi
realizat\ în perioada 11 – 22 iulie.

Continuare `n pagina 2

Doi ie[eni, aresta]i o lun\
dup\ ce au [antajat o
t=n\r\ ca s\ se prostitueze
u citi]i `n pagina 3
paginile
5-6

u Calitatea vehiculelor vândute în SUA, la
cel mai redus nivel din ultimii 36 de ani

u interven]ia realizat\ de speciali[tii
UMF s-a desf\[urat la IRO, la un
pacient cu neoplasm de colon

Rond nou: Din cele dou\

Mar]i,
5 iulie,
edi]ie cu carte

Diferen]a a fost influen]at\ [i de
num\rul de elevi din acest an
care este mai mare cu
aproximativ 1.000. O influen]\
(foarte pu]in semnificativ\) `n
partea cea mai de sus a
clasamentului, care nu o putem
cuantifica acum, va fi dat\ de
„migra]ia” elevilor, `n special a
celor din jude]ele vecine care
vor veni s\ studieze la licee
bune din Ia[i.

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

u Michelin [i Nokian Tyres sunt primii
produc\tori occidentali de anvelope
care se retrag din Rusia

desf\[urat în cadrul Institutului Regional de
Oncologie Ia[i, Clinica I Chirurgie Oncologic\ [i
a fost realizat\ sub observa]ia domnului doctor
Victor Tomulescu, de la Ponderas Academic
Hospital - Regina Maria din Bucure[ti, în calitate
de mentor. Evolu]ia paostoperatorie a pacientului
a fost favorabil\, fiind externat la 6 zile postoperator, cu o stare general\ foarte bun\”, a explicat
asist.dr. Drago[ Scripcariu, care a efectuat aceast\
prim\ interven]ie chirurgical\.

Continuare `n pagina 2

Refacerea bd.
Poitiers `ncepe cu
proiectarea. Mai e
mult pân\ se va
turna asfaltul u 3
Cum po]i s\ r\m=i f\r\
permis de [ofer din
pricina caniculei u 2

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu

