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De ce se trag rachetele
antigrindin\? Unii fermieri
nu le v\d cu ochi buni  2
J O I , 7 IULIE 2022, NR. 154 (9425)

pg.5

 Idei de minibaruri:
Dup\ o zi aglomerat\, nimic nu
e mai relaxant decât s\ bei un
pahar de vin în timp ce g\te[ti o
cin\ savuroas\.

 Re]eta lui Cost\chel:
Fasole verde cu ciuperci [i
smântân\ la cuptor
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Topul salariilor din administra]ia lui Chirica

Zece directori
mai bine pl\ti]i
decât Iohannis

 unii dintre oamenii de
`ncredere ai primarului c=[tig\
[i de dou\ ori c=t pre[edintele
Rom=niei  sumele sunt
ame]itoare [i pentru directorii
din mediul privat care lucreaz\
10-12 ore pe zi  culmea, la
salarii de mii de euro, `n unele
cazuri, se adaug\ [i pensii
consistente  citi]i `n pagina 2

Administra]ia Chirica pl\te[te rege[te

ZIARUL
de azi
LOCAL

2

Premii pentru elevii de
zece la Evaluare [i Bac:
Zece [coli cu elevi de nota 10 în
jude]ul Ia[i. Cei 32 de elevi care
au ob]inut nota maxim\ la
Evaluarea Na]ional\ [i la
Bacalaurea au fost premia]i în
cadrul unei festivit\]i.

ECONOMIC

3

Investi]iile `n imobiliare
au atins, `n primele 6
luni, 567 milioane euro:
Comparativ, anul trecut, în primele
dou\ trimestre s-au tranzac]ionat în
total active imobiliare de 194
milioane de euro.

NA}IONAL

ANAF nu a reu[it s\ recupereze
decât a opta parte din prejudiciul
de 60 milioane de euro pe care l-au
stabilit judec\torii în procesul
numit în media „Voiculescu-ICA”.

COVID revine,
chiar dac\
tulpina e veche.
Explica]iile
speciali[tilor
Situa]ia infect\rilor cu COVID-19 din Ia[i [i din România
urmeaz\ trendul european care arat\ c\ ne îndrept\m din
nou spre un num\r foarte mare de cazuri diagnosticate pe
zi. Situa]ia este cu atât mai complicat\, au explicat
speciali[tii pentru „Ziarul de Ia[i”, cu cât nivelul testelor
efectuate este mai sc\zut, iar rata de pozitivare a celor
efectuate este din ce în ce mai mare. Conform cifrelor
ob]inute de publica]ia noastr\, cre[terea început\ în
ultimele dou\ s\pt\mâni s-a accentuat în ultimele 5-7 zile.
Citi]i `n pagina 3

Vreme extrem\ `n Rom=nia: BNR urc\ din nou dobânda
`ntre ar[i]\ [i furtuni
de politic\ monetar\
 banca central\ a decis majorarea ratei dobânzii de
politic\ monetar\ la 4,75% pe an, de la 3,75% pe an

 ministrul Mediului a f\cut
apel la un consum ra]ional
al apei potabile  70% din
]ar\ este afectat\ de diverse
faze ale secetei  “Este o
situa]ie destul de ciudat\,
dar real\, probabil generat\
de schimb\rile climatice”,
spune Barna  pagina 8

Vremea probabil\ la Ia[i
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ANAF a recuperat de la
Voiculescu, în ultimul
an, 10.000 de euro:

Num\rul cazurilor depistate
`n Ia[i cre[te zilnic

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 26ºC  Max. 29ºC  Max. 27ºC
 Min. 15ºC  Min. 17ºC  Min. 16ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 25ºC  Max. 23ºC  Max. 24ºC
 Min. 14ºC  Min. 13ºC  Min. 15ºC

Consiliul de administra]ie
al B\ncii Na]ionale a
României, întrunit în [edin]a
de miercuri, a hot\rât majorarea ratei dobânzii de
politic\ monetar\ la nivelul
de 4,75% pe an, de la 3,75%
pe an, începând cu data de 7
iulie 2022. „Consiliul de
administra]ie al B\ncii
Na]ionale a României,
întrunit în [edin]a de ast\zi,

6 iulie 2022, a hot\rât
urm\toarele:
majorarea
ratei dobânzii de politic\
monetar\ la nivelul de
4,75% pe an, de la 3,75% pe
an, începând cu data de 7
iulie 2022; majorarea ratei
dobânzii pentru facilitatea
de creditare (Lombard) la
5,75% pe an, de la 4,75% pe
an [i cre[terea ratei
dobânzii la facilitatea de

depozit la 3,75%, de la
2,75% pe an, începând cu
data de 7 iulie 2022”, arat\
BNR. De asemenea, BNR a
decis [i p\strarea controlului
ferm asupra lichidit\]ii de pe
pia]a monetar\, precum [i
men]inerea
nivelurilor
actuale ale ratelor rezervelor
minime obligatorii pentru
pasivele în lei [i în valut\ ale
institu]iilor de credit. 

Dup\ o b\taie
Ani grei de pu[c\rie pentru
general\, poli]istul tranzac]ii fictive cu bovine  3
a amendat victima
`njunghiat\, pe care Portar format de Inter Milano
o `ngrijeau medicii
la Politehnica Ia[i  pagina 8
Nimeni nu s-a indignat în timpul unei înc\ier\ri
de noapte într-un bar din Pa[cani, în care mai
multe persoane [i-au c\rat pumni [i picioare, iar
unul dintre participan]i a fost înjunghiat [i a ajuns
în stare grav\ la spital. Motiv pentru care amenda
dat\ de poli]istul chemat s\ restabileasc\ ordinea a
[i fost anulat\ în instan]ele de judecat\. ~n fapt,
poli]istul amendase chiar victima. Sentin]a dat\ de
instan]\ este definitiv\.

Continuare `n pagina 3

Sursa: Accuweather.com

Mar]i,
12 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Preg\tiri pentru
b\t\lia decisiv\
de la Done]k  8

