O zi cu atacuri suburbane ajunse la apogeu. Cine pierde [i cine câ[tig\

Unde duce scandalul politic local:
va primi PSD postul de viceprimar
`n schimbul votului pentru buget?

POVESTEA FELULUI
ÎN CARE A APĂRUT
PRIETEN CU UMBRA

Inclus gratuit ast\zi

Suplimentul

de Cultur\

UN EXERCIȚIU
FANTASTIC AL
CONTEMPLĂRII
ȘI AL DEZBATERII

Călin Torsan ne povestește
foarte pe scurt despre
cum a scris cel mai
recent
volum al său apărut
la
Polirom în 2021.

Jurnalul din anul Nobelului
de José Saramago,
o datorie comună.
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Fenomen ce luase amploare chiar [i cu restric]ii. De disear\,
R. Moldova iese din zona galben\: asaltul dup\ vaccin va exploda

Ia[i - Asalt al
basarabenilor
O dram\
la
vaccin
Covid
cumplit\
B\iatul ars pe vagon, elev
foarte bun la „Na]ional“.
{i-a pierdut recent mama

u micu]ul de 12 ani se juca mai mereu
singur, el locuind `n general la bunica sa, `n
zona Manta Ro[ie u [i-a pierdut mama `n
2016, iar tat\l s\u, [ofer, este foarte des
plecat u directoarea de la Colegiul Na]ional
se intereseaz\ `ndeaproape de starea lui
grav\ de s\n\tate, [i are numai cuvinte de
laud\ despre acest copil retras [i bun u 3

M=ine - Floriile. De luni
`ncepe S\pt\m=na Mare

Un fenomen interesant la Ia[i `n
ultima perioad\, `n fa]a c\ruia
autorit\]ile sunt pasive `n lips\ de
reglement\ri, dar ale c\rui urm\ri
pot fi [i benefice. Zeci de cet\]eni
moldoveni trec zilnic grani]a cu
România, `n ciuda restric]iilor de
carantinare specifice, totul pentru a
se vaccina aici, uz=nd de cet\]enia
rom=n\ pe care mul]i au dob=ndit-o
din alte motive, cum ar fi circula]ia
[i dreptul de munc\ `n UE.
Majoritatea vin la Ia[i, dar [i în
jude]ele vecine. „Nu îi putem
monitoriza nici legislativ, nici altfel.
Sunt mul]i, foarte mul]i!“, a spus
Vasile Cepoi, directorul Direc]iei de
S\n\tate Public\ Ia[i, care nu a

putut s\ ofere un num\r, `n lipsa
]inerii unei eviden]e. Autorit\]ile se
a[teapt\ la un aflux [i mai mare de
basarabeni, chiar de ast\zi: ieri, la
ora 19, Republica Moldova a ie[it,
potrivit deciziei Comitetului
Na]ional pentru Situa]ii de Urgen]\
de la Bucure[ti, de pe lista ]\rilor
din zona galben\, situa]ie care
impunea carantinare. „Suntem
recunosc\tori României, c\ ne-a
permis s\ ne vaccin\m chiar dac\
nu avem domiciliu acolo. Acum, to]i
7 din familie a[tept\m rapelul“, ne
spune Valeria, a c\rei familie s-a
vaccinat la Popricani. „Mul]\mim
România!“ - a scris pe Facebook un
parlamentar basarabean.

Protipendada politic\ de la
Chi[in\u, mai pe faz\, s-a vaccinat
la Ia[i chiar [i `naintea multor
rom=ni doritori.

Continuare `n pagina 3
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Dou\ vie]i mai bune:
Dou\ transplanturi de rinichi `ntro singur\ noapte, `n Copou. O
femeie de 43 de ani [i un b\rbat
de 50 au primit astfel [ansa la o
via]\ lipsit\ de povara dializei.

ECONOMIC

5

Se preg\te[te mazilirea a „Banii umilitori“ - motivul
pentru
care
medicii
de
doi mari [efi de la Aeroport familie nu vor s\ vaccineze?
u Mitic\ Rebegea [i Gheorghe Carp
nu au studii superioare de lung\
durat\ pentru ocuparea mandatelor
`n CA u i-a salvat p=n\ acum
prietenia cu Maricel Popa u c=nd ar
putea fi luat\ o decizie `n pric\vin]a
lor? u Pe larg, `n pagina 2

u sumele prea mici acordate de stat, lipsa condi]iilor
din cabinete, dar [i dezinteresul unor pacien]i sunt
principalele cauze invocate de doctori, care nu se
„`nghesuie“ `n programul anun]at de Guvern u `n
Germania, intrarea în scen\ a medicilor de familie
aproape a dublat num\rul celor vaccina]i zilnic u 4

Cyber-r\zboi: Atacurile
cibernetice lansate de state s-au
dublat în ultimii trei ani. „Acest
lucru ne aduce mai aproape ca
oricând de momentul izbucnirii
unui conflict cibernetic major“,
comenteaz\ exper]ii.

LOCAL

2

Bilan] la jude]: Bilan]
dup\ o optime de mandat la CJ.
Ce „note“ `[i dau [efii jude]ului?
Costel Alexe spune c\ 20 de
drumuri jude]ene vor intra anul
acesta `n proces de modernizare.

Judeca]i prin
Crim\ [ocant\ `ntr-un cuplu de
coresponden]\: pensionari din municipiul Ia[i: a
p\rin]i din Ia[i
sugrumat-o cu cureaua
acuza]i de decesul
copilului de 3 ani
Aten]ie, ie[eni: Poli]ia Rutier\ schimb\ strategia!
u nefiind racorda]i, ace[tia au
Indisciplina]ii `n
tras un cablu electric de la un
trafic, adu[i for]at la
vecin, pentru un eveniment `n
familie u apoi, au uitat de acel
cursuri de instruire
cablu, micu]ul murind cu firul
u pentru crima de un sadism ie[it din comun, b\rbatul risc\ acum p=n\ la 20
de ani de `nchisoare u cum a fost descoperit\ groz\via? u Pagina 3

`n m=n\ u Citi]i `n pagina 3
Mar]i,
27 aprilie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u cine sunt cei ce au obliga]ia s\ participe la aceste [edin]e? u 3

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

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

Ziarul de Ia[i

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 13ºC  Max. 16ºC  Max. 14ºC
 Min. 4ºC  Min. 4ºC  Min. 4ºC

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 12ºC  Max. 14ºC  Max. 20ºC
 Min. 4ºC  Min. 6ºC  Min. 7ºC
Sursa: Accuweather.com

