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Alegerile generale: Cum se vor `mp\r]i
mandatele [i ce surprize pot avea loc?

Cum a reu[it
dr. Florin
Moldovan s\
trateze la ]ar\
zeci de
pacien]i cu
Covid 19? A
organizat
circuite ca `n
marile unit\]i
de specialitate

Ia[i: concuren]\
El e eroul cu
de 18 pe loc
m=inile goale
de la Bivolari
la parlamentare
~n luna august, la Centrul Medico-Social din
Bivolari a fost depistat un focar major de
infect\ri cu coronavirus `n r=ndul pacien]ior [i
personalului. Un focar care a surprins toat\
lumea medical\ din jude]. Medicul de familie
Florin Moldovan, al\turi de personal medical, a
luat atunci o decizie curajoas\: s\-i trateze pe
bolnavi acolo pe loc, pentru a nu aglomera [i
mai tare sistemul medical ie[ean, dar [i pentru
c\ asta era mai u[or pentru pacien]i. A `ngrijit `n
aceast\ perioad\ 40 de pacien]i diagnostica]i cu
COVID-19. To]i cei infecta]i care au fost trata]i
acolo au reu[it s\ treac\ peste boal\, inclusiv
oameni de aproape 100 de ani. Cum a reu[it?
„Ziarul de Ia[i“ a stat de vorb\ cu el. u Pagina 3
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COVID la Ia[i: Spitalele
Covid r\sufl\ pu]in: a crescut
num\rul de locuri disponibile,
conform datelor oferite de
Institutul Na]ional de S\n\tate
Public\, ieri.
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Tentativ\ de omor la
14 ani: Scandal cu topor [i
cu]it `ntre minori: pu[ti de 14 ani
condamnat. Un copil de 14 ani
este judecat la Curtea de Apel Ia[i
pentru tentativ\ la omor dup\ ce a
fost la un pas s\ ucid\ un
adolescent mai mare, de 17 ani.
A.L. a fost condamnat acum
c=teva s\pt\m=ni de Tribunal.

Aproape 300 de candida]i s-au
înscris pentru alegerile parlamentare
pe cele 17 locuri disponibile la Ia[i, 12 deputa]i [i 5 senatori -, ceea ce
`nseamn\, matematic, o concuren]\ de
aproape 18 candida]i pe fiecare loc. În
competi]ie sunt nu mai pu]in de 15
partide politice, dar [i 3 candida]i
independen]i. Dintre ace[tia, filialele
principalelor trei partide vor trimite
f\r\ dubii reprezentan]i în Parlament:
PNL, PSD [i USR-PLUS. Lor li se pot
ad\uga, dac\ trec pragul de 5%, PMP
[i Pro România, fiecare dintre aceste
dou\ partide sperând la câte un
mandat de deputat. Dac\ social-

democra]ii au dominat actuala
legislatur\, sondajele arat\ c\
urm\torii 4 ani vor apar]ine, foarte
probabil, liberalilor: PNL este cotat cu
cele mai mari [anse politice de a avea
cei mai mul]i parlamentari la Ia[i, în
timp ce „garnitura“ social-democrat\
va sc\dea la jum\tate, iar cea a USRPLUS va cre[te u[or.

u O analiz\ pe cifrele probabile
[i pe `mp\r]irea mandatelor de la
Ia[i, precum [i cea mai probabil\
list\ a viitorilor ale[i ai jude]ului,
`n premier\, `n pagina 2

Ia[ul, pe lista jude]elor cu
„rezisten]\ la nou“: sub media
pe ]ar\ la donarea de plasm\
La [ase luni de la prima donare de plasm\ hiperimun\ care a avut loc în România, în contextul
pandemiei, la Ia[i au fost recoltate doar 1,95 doze la fiecare 100 de pacien]i infecta]i cu SARS
COV 2, fa]\ de media pe ]ar\ care este de 2,34 de doze/100. Exist\ îns\ jude]e unde se recolteaz\
de dou\ ori sau chiar de trei ori mai mult. Cum se explic\, av=nd `n vedere c\ vorbim totu[i de
un important centru medical, [i un mare centru universitar? u Am\nunte `n pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 17ºC  Max. 17ºC  Max. 17ºC
 Min. 10ºC  Min. 10ºC  Min. 9ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 14ºC  Max. 12ºC  Max. 12ºC
 Min. 7ºC  Min. 6ºC  Min. 7ºC
Sursa: Accuweather.com

Accidentul ciudat de la R\zboieni,
elucidat. „Aveau peste 100 km/h“
u ini]ial, s-a presupus c\ unul dintre [oferi a adormit la
volan [i a ajuns pe contrasens u dup\ cercet\ri, Poli]ia a
precizat ieri c\, de fapt, unul dintre [oferi a dep\[it `n
curb\ pe linia continu\ u Citi]i articolul din pagina 3

Circula]ia, restric]ionat\
pe timp de noapte?
u premierul Orban spune c\ a[teapt\
rezultatele ob]inute de alte state care au
impus astfel de m\suri `nainte de a lua o
decizie u Am\nunte `n pagina 4

160 de la fondarea Universit\]ii din Ia[i:
un rar moment de unitate între universit\]ile
ie[ene a avut loc ieri la Teatrul Na]ional

Premier\ a ultimilor
ani: to]i cei cinci rectori
ie[eni, la aceea[i mas\
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ [i Universitatea
Na]ional\ de Arte „George Enescu“ din Ia[i [i-au
celebrat împreun\ r\d\cinile - faptul c\ se trag din
Universitatea din Ia[i, UAIC fiind continuatoarea oficial\
a acesteia, a primului loc din România unde a fost
înfiin]at\ o institu]ie de înv\]\mânt superior în 1860.
Este pentru prima dat\ când cele dou\ universit\]i
organizeaz\ o ceremonie comun\, iar evenimentul a
marcat [i o serie de premiere. u 2

Alexandru Anghel pledeaz\ pentru
investi]ii rapide pe fonduri europene

Planurile noului [ef al
Aeroportului: Stabilizarea
traficului aerian ie[ean [i
revenirea pe profit u 2

Gr\dina Botanic\
Ia[i s-a deschis.
Pandemia ]ine
`ns\ serele închise
Mii de crizanteme, tuf\nele, aranjamente de varz\ decorativ\
[i alte soiuri de plante [i semin]e au putut fi observate din
nou, începând de duminic\, la Gr\dina Botanic\ u 2

