Cunoscutul actor Ion Sapdaru a fost
c\lcat de ho]i: i-au furat g\leata cu bani
u p\gubitul nici nu s-a mai constituit parte civil\ `n proces, banii din g\leat\ fiind `n
fapt m\run]i[ pe care `l p\stra acolo, la casa sa de vacan]\, pentru a juca table cu
prietenii u procesul celor doi sp\rg\tori merge `ns\ mai departe u Citi]i `n pagina 3
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u Case cu pere]i din
sticl\ - elegan]a
sublim\
u Fileuri de pe[te
pane cu [ofran [i
nuci
u Petite Helena
2018, Crama
Gîrboiu
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Cum sunt afecta]i cei mici la un an de izolare?
Pl=ns din senin, fric\ nejustificat\, depresie

27/loc - Concuren]\
la Ia[i mai ceva ca la
Medicin\, la [coala
de agen]i de Poli]ie
u dintre cei 355 de ie[eni `nscri[i
`nainte de prima prob\, doar 13 au
trecut `n final, fiind admi[i u „Ziarul de
Ia[i“ a stat de vorb\ cu unii candida]i,
care ne-au povestit pe larg despre
dificultatea probelor care au trebuit s\
fac\ o at=t de drastic\ departajare u 3

O premier\ istoric\: Un
startup rom=nesc, listat
la New York [i evaluat la
29 miliarde de dolari u 5
ZIARUL
2

Stare] nou
la „Trei
Ierarhi“:
M\n\stirea are
un nou stare],
în persoana
p\rintelui Elisei
Nedescu. A fost hirotesit ieri,
într-o slujb\ special\ care a fost
s\vâr[it\ de ÎPS Teofan.

NA}IONAL

„

Contextul pandemic actual, numeroasele
schimb\ri `n ceea ce prive[te programul [colar,
dar [i faptul c\ elevii au fost nevoi]i s\ stea
acas\ perioade extrem de lungi `n lunile `n care
au sus]inut ore online au provocat `n r=ndul
acestora o serie `ntreag\ de manifest\ri despre
care speciali[tii spun c\ i-ar putea marca pe
viitor. Poate chiar definitiv. Astfel, elevii sunt
predispu[i, dup\ mai bine de un an de restric]ii,
la `ngrijor\ri, frici [i anxietate cu privire la
siguran]a lor [i a familiei, chiar la depresie, la
dificult\]i de concentrare sau aten]ie, dar [i
modific\ri `n ceea ce prive[te nivelul de energie.

Psihologii au `nceput s\ ofere o aten]ie sporit\
acestor fenomene, care tind s\ se accentueze
pe m\sur\ ce criza sanitar\ continu\.

Despre tr\irile
psihice nev\zute ale
elevilor `n
pandemie, dar [i
sfaturi inedite ale
speciali[tilor pentru
p\rin]i [i copii, pe
larg, `n pagina 3

Examen politic important
azi pentru Chirica: trece
P=n\ unde pot ajunge
c=teva flash-uri `n trafic [i sau nu bugetul `n CL? u 2

un deget ar\tat prin geam! Sondaj: Inten]ia de vaccinare
u dac\ excludem procesul `nc\ `n
desf\[urare, finalul episodului de
groaz\ din trafic a marcat o ma[in\
distrus\ [i pedepse penale merg=nd
p=n\ la doi ani de pu[c\rie u 3

în România, mult sub estim\ri

4

Ministru nou:
Cine este Ioana
Mih\il\, noul
ministru al S\n\t\]ii.
Fost secretar de stat
`n MS, ea a fost
nominalizat\ oficial
ieri de USR PLUS
pentru acest post.

EXTERN

“

Un proces incredibil, cu condamn\ri la pu[c\rie [i pagube de zeci de
mii de lei, din cauza hârjonelilor `n trafic [i a unei unei banale dep\[iri

de azi
LOCAL

Ia[i - A ap\rut
sindromul psihic
Covid 19 la elevi

4

Condamnare `n SUA:

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 20ºC  Max. 13ºC  Max. 13ºC
 Min. 6ºC  Min. 3ºC  Min. 3ºC

Derek Chauvin, g\sit vinovat.

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 13ºC  Max. 13ºC  Max. 15ºC
 Min. 3ºC  Min. 3ºC  Min. 5ºC
Sursa: Accuweather.com

Artist\ din Ia[i
condamnat\:
s-a `mb\tat cu
Jägermeister [i
s-a urcat la
volanul ma[inii
u a fost prins\ `n Podu
Ro[, cu o alcoolemie
remarcabil\ u procesul
continu\ `ns\, deoarece
[oferi]a a f\cut apel u
Citi]i `n pagina 3

Mar]i,
27 aprilie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u `ntre 27 [i 31% din totalul popula]iei ar
dori s\ se vaccineze p=n\ la sf=r[itul
anului, arat\ cercetarea sociologic\ u cu
cât nivelul de educa]ie este mai ridicat, cu
atât disponibilitatea la imunizare este mai
ridicat\ u cei mai mul]i sceptici privind
vaccinarea sunt `n regiunea Nord-Est u 4

Covid 19 - Aproape
200.000 de ie[eni s-au
vaccinat: „viteza“
dep\[e[te 3.000/zi u 2
Bugetul jude]ului: cum arat\ [i cine
l-a votat? PSD a `ntins o capcan\ u 2

