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

~ntrebat de plagiat,
ministrul Educa]iei
r\spunde sfid\tor

Periplul lui
Baldassare
de Amin Maalouf

Partener: Funda]ia Antibiotice {tiin]\ [i Suflet“
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12 milioane de lei pentru
600 de hectare

La Prim\rie, produc]ia de machete merge bine

~nc\ un proiect
f\r\ finan]are:
modernizarea
plajei Nicolina

Proiectul de modernizare a plajei
Nicolina a fost resuscitat de
municipalitate. Consilierii locali
vor aproba miercuri studiul de
fezabilitate, care estimeaz\ o
investi]ie de peste 20 milioane
lei, f\r\ TVA. O încercare de

ZIARUL
de azi
EXTERN
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reamenajare a plajei a avut loc
acum circa 15 ani, dar proiectul
nu a fost dus la bun sfâr[it. „În
prezent, construc]iile existente
pe amplasamentul plajei Nicolina
nu ofer\ condi]ii pentru utilizatori
conform normativelor [i

standardelor în vigoare, acestea
fiind degradate [i insuficient
dimensionate”, se precizeaz\ în
proiectul de hot\râre care va fi
supus aprob\rii Consiliului Local
(CL).
Continuare `n pagina u 3

Lista expropria]ilor
primei autostr\zi de
la Ia[i: un fost
ministru are 12 ha
Construirea primei autostr\zi din
jude]ul Ia[i va alimenta conturile unor
ie[eni cu sume frumoase. Lista celor
care vor primi desp\gubiri pentru
terenuri expropriate cuprinde peste
1.500 de persoane. Pentru circa 620
hectare de teren vor fi achitate 12,6
milioane lei. Pe list\ apar [i câteva
nume cunoscute public, printre care [i

Limba rus\ a devenit mai mult o nostalgie în
[colile din România. Dac\ înainte de Revolu]ie se
preda aproape în toate [colile, în anul 2021 mai era
studiat\ de aproximativ 650 de elevi. În jude]ul Ia[i,
mai exist\ doar [apte profesori de limba rus\, dintre
care trei predau doar limba rus\ matern\, trei doar
limba rus\ modern\, iar unul le pred\ pe ambele.
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” [i Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir” sunt unit\]ile de înv\]\mânt în care se
studiaz\ limba rus\ modern\. Limba rus\ matern\
se mai pred\ la {coala Profesional\ Focuri, {coala

Gimnazial\ „Ion Creang\” din Târgu Frumos [i
{coala Profesional\ Stolniceni-Pr\jescu.

Citi]i `n pagina u 2

Predic]ie: Putin va fi ucis dac\ va „Maxim\ seriozitate”
încerca s\ foloseasc\ arme nucleare cu antrenori r\ma[i
`n acest scenariu, {oigu (ministrul
Ap\r\rii) [i Gherasimov ([eful Statului
Major al For]elor Armate) vor atrage de
partea lor FSB [i `l vor asasina pe
pre[edinte, sus]ine un profesor de la
University College London u 8

Meloni s-a n\scut la Roma, la 15
ianuarie 1977, iar duminic\ sear\
a devenit favorit\ pentru
formarea noului guvern italian,
dup\ ce coali]ia de dreapta [i
extrem\ dreapt\ din care face
parte a câ[tigat cele mai multe
procente din voturile de la
alegerile legislative.

Citi]i `n pagina u 2

Ultimii profesori ie[eni care
predau Rusa. “Odat\ cu r\zboiul
limba se caut\ mai mult”

u

Cine este prima femeie
care ar putea conduce
Guvernul Italiei: Giorgia

cel al unui fost ministru, care se afl\ în
topul desp\gubi]ilor – acesta a aflat
ieri de la „Ziarul de Ia[i” c\ va r\mâne
f\r\ 12 ha de teren. În schimb,
guvernul înc\ nu [tie în ce conturi va
intra cea mai mare parte din sum\:
proprietarii nu au fost identifica]i.

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 21ºC  Max. 22ºC  Max. 24ºC
 Min. 12ºC  Min. 11ºC  Min. 14ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 25ºC  Max. 26ºC  Max. 20ºC
 Min. 16ºC  Min. 15ºC  Min. 10ºC
Sursa: Accuweather.com

acas\: Ia[ul vrea,
totu[i, calificarea

u ast\zi, de la ora 14:30, la Dumbr\vi]a,
CSC – Politehnica Ia[i, `n play-off-ul
Cupei Rom=niei la fotbal u pagina 8

Ciud\]enie `n cazul
Românii cump\r\
Denisa Iona[cu vs. Mihai Chirica
tot mai des
îmbr\c\minte
Avoca]ii primarului când vor,
second-hand de lux când nu vor ca procesele s\
u ei opteaz\ pentru branduri
precum Versace, Moncler,
se judece `n afara Ia[ului
Gucci, Balenciaga, Prada u cel
mai scump articol vestimentar
scos la vânzare pe OLX, un
costum de gal\ masculin, de
10.000 de euro u pagina 3

Ap\r\torii primarului Mihai Chirica
aplic\ o dubl\ m\sur\ în confrunt\rile
juridice. Ei au cerut [i ob]inut str\mutarea
dosarului „Skoda” în jude]ul Vaslui,
invocând intensa mediatizare a cazului [i
posibilitatea ca judec\torii s\ fie
influen]a]i de aceasta. Acelea[i argumente

au fost invocate [i de secretarul
Consiliului Local, Denisa Iona[cu, în procesul deschis împotriva lui Chirica pentru
h\r]uire [i discriminare. De aceast\ dat\,
ap\r\torii primarului s-au opus.

Continuare `n pagina u 3

