Aici va fi depozitul logistic
regional al re]elei Kaufland

Ghid TV

~n paginile 8-9 ale edi]iei de ast\zi g\si]i programele
celor mai importante posturi de televiziune
române[ti [i str\ine pentru urm\toarele [apte zile

u `n acest moment, re]eaua retailer-ului german are dou\ astfel de
depozite: la Ploie[ti [i la Turda u Kaufland Rom=nia va mai deschide
dou\ noi supermarketuri `n Ia[i: `n T\t\ra[i [i `n cap\t CUG u 2
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500 de colegi ai poli]istului ie[ean, `n
aceea[i situa]ie dup\ o misiune `n Haiti
O incitant\ discu]ie cu
cel mai titrat specialist al
momentului: pre[edintele
Societ\]ii Române de
Epidemiologie

Covid depistat
`n saliv\: ce
spun cercet\torii
Cercet\torii din întreag\ lume fac un apel c\tre
schimbarea „standardului de aur“ în testarea antiCOVID-19, prin introducerea testelor rapide antigen cu
mostre de saliv\, nu prelevarea nazofaringian.
Speciali[tii argumenteaz\ c\ ar fi o experien]\ mai pu]in
traumatizant\, ar putea fi comercializat\ în mas\ - fiindc\
oamenii [i-ar putea face astfel de teste acas\, f\r\
preg\tire medical\, iar costurile [i timpii de a[teptare ar
fi mai mici fa]\ de testarea în laborator. Problema major\
identificat\ în majoritatea studiilor de pân\ acum este
aceea c\ nu exist\ înc\ o sensibilitate destul de mare a
acestor teste, astfel încât rezultatul ar putea ap\rea
negativ inclusiv la persoanele vindecate. Am discutat
acest disputat subiect chiar cu prof.dr. Doina Azoic\i,
profesor la UMF Ia[i, pre[edinte al Societ\]ii Române de
Epidemiologie. u Pe larg, `n pagina 3
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u proces incredibil al unui ofi]er ie[ean, de peste 50.000 de dolari, `n care p=r=tul este
chiar IGPR, institu]ia angajatoare a acestuia u procesul a demarat dup\ ce poli]istul s-a
`ntors acas\ `n urma unei misiuni operative de peste 3 ani, sub egida ONU, `n Haiti, America
Central\ u mai exact, acesta a stat acolo peste 1.100 de zile u `ntors acas\, avea s\ afle
ulterior c\ exist\ o Hot\r=re de Guvern, care fiind cu caracter militar nu a fost publicat\ `n
Monitorul Oficial, dar nici nu i-a fost adus\ la cuno[tin]\ de [efi, c\ i s-ar fi cuvenit o diurn\
de peste 40 de dolari pe zi u poli]istul s-a adresat Tribunalului, care i-a dat dreptate `n
prim\ instan]\ u culmea: de[i nu a pl\tit banii la timp, [i nici nu i-a transmis corect
ofi]erului drepturile sale, IGPR a cerut acum instan]ei prescrierea datoriei sale c\tre
angajat, pe motiv c\ au trecut mai bine de trei ani de c=nd a `nc\lcat legea u sindicatul
poli]i[tilor estimeaz\ c\ mai sunt circa 500 de cazuri similare cu cel prezentat de noi u 3

Cum a „ratat“ un juc\tor marea lovitur\ la Loto din cauz\
c\ i s-a `nchis u[a agen]iei `n nas `nainte de program?

de azi
LOCAL

Ofi]er IPJ
“
„fentat cu
51.000 $

3

Blocul de la Familial,
cu probleme: Blocul de la
„Familial“, `n pericol de
demolare. Instan]a de judecat\,
sesizat\ de Prefectur\, a decis c\
acea construc]ie este ilegal\.
Construc]ia era ridicat\, printre
alte nereguli, [i f\r\ acceptul
vecionilor, care urmau s\ aib\ un
nou bloc la doar 2 metri de
ferestrele lor. Sentin]a nu este `ns\
definitiv\, fiind atacat\.

Proces de dou\ milioane `ntre un
ie[ean [i Loterie: vrea tot reportul.
Judec\torii [i-au pus m=inile-n cap
u ie[eanul spune c\ s-a prezentat la agen]ie cu 10 minute `nainte de `nchidere, cu
varianta `nscris\ pe biletul de „6 din 49“ cu care ar fi c=[tigat tot reportul u
angajata de acolo i-a spus `ns\ c\ s-a `nchis deja, [i astfel el a fost „v\duvit“ de
posibilitatea de a depune biletul cu care ar fi dat lovitura vie]ii u Pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Vineri

Mar]i,
27 aprilie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 12ºC  Max. 13ºC  Max. 15ºC
 Min. 3ºC  Min. 3ºC  Min. 4ºC

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

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 14ºC  Max. 12ºC  Max. 15ºC
 Min. 3ºC  Min. 4ºC  Min. 5ºC
Sursa: Accuweather.com

LOTO 6/49

26 46 20
39 8 5

Autostr\zile
Moldovei,
scoase de la
finan]are
prin PNRR?
u Comisia
European\ a
criticat sumele mult
prea mari propuse
de Rom=nia pentru
infrastructura
rutier\ u „Noi ne
men]inem punctul
de vedere“, spune
ministrul
Proiectelor
Europene u 6

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

NOROC

6961252

Inclus în
Supliment pus pe roate `mpreun\ cu
Grupul Tester - CASA AUTO

Ziarul de Ia[i

Situa]ie nemai`ntâlnit\ din
1990 `ncoace: primarul nu
poate trece bugetul.
USR - ab]inere, PSD - afar\
u ieri era ultima zi,
potrivit legii, c=nd acesta
putea fi adoptat u care
sunt pa[ii urm\tori
pentru ca Ia[ul s\ aib\
totu[i un buget? u p. 2

DSP, Poli]ia [i Inspec]ia Bisericeasc\ au demarat anchete dup\
articolul-semnal publicat acum acum dou\ zile de „Ziarului de Ia[i“

Preo]i amenda]i, `n frunte
cu protopopul, dup\ slujba
cu 120 de participan]i u 3

