Prima decizie nepopular\ `n campania de vaccinare

Studen]ii UMF intr\ la examen
cu adeverin]\ de vaccin sau test
2
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u Gr\dina vertical\,
noul decor vegetal
modern
u Somon la gr\tar cu
sos meunière
u Clearstone Feteasc\
Alb\ Reserve 2018,
Dagon Estate
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Start bun `n centrele de imunizare f\r\ programare

{eful DSP: Vrem ca,
la sfâr[itul lui iunie,
70% dintre ie[eni
s\ fie vaccina]i
u peste o mie de ie[eni s-au vaccinat `n ma[in\, la
centrul de la ERA u „Oamenii se simt ca acas\ în
ma[ina lor. Ridic\ bra]ul, se vaccineaz\, a[teapt\ 15
minute în parcare [i apoi pleac\. Deci, v\ a[tept\m la
vaccinare!“, explic\ medicul {tefan Ra]\ u pagina 3

Abia acum urmeaz\ cea mai dificil\ etap\

Lovitur\ de teatru
Bugetul a trecut cu votul
unui consilier USR^
u PNL [i PMP au adus 13 voturi, iar Cezar
Baciu l-a adus pe al 14-lea u conducerile locale
a USR [i PLUS au propus excluderea din partid
a lui Baciu u „Voi vota în conformitate cu
jur\mântul pe care l-am depus în fa]a
cet\]enilor municipiului Ia[i, sunt pentru
bugetul municipiului Ia[i“, [i-a argumentat
pozi]ia consilierul care nu a respectat linia
partidului u cine este t=n\rul care a dat „votul
de aur“ [i cum a ajuns `n Consiliul Local? u 2

Medicii de familie trebuie
s\-i conving\ pe cei care
se tem de vaccin
u cea mai mare ne`ncredere este `n mediul rural u efectele
secundare ale serului de la AstraZeneca au fost amplificate
[i distorsionate u „Ziarul de Ia[i“ a stat de vorb\ cu medici
de familie din Ciorte[ti [i Mironeasa care `ncearc\ s\
schimbe percep]ia oamenilor despre vaccinuri u pagina 3
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de azi
EXTERN
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Cancelarul Austriei,
anchetat de procurori:
Procurorii anticorup]ie îl
ancheteaz\ pe cancelarul austriac
Sebastian Kurz în leg\tur\ cu o
posibil\ m\rturie fals\ f\cut\ în
comisia parlamentar\ care
investigheaz\ consecin]ele
scandalului Ibizagate, care a dus
la c\derea guvernului precedent.

ECONOMIC
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Dob=nda BNR r\m=ne
la acela[i nivel: Consiliul
de administra]ie al B\ncii
Na]ionale a Românie a decis
miercuri men]inerea ratei
dobânzii de politic\ monetar\ la
nivelul de 1,25 la sut\ pe an.

SPORT

Comisia European\
estimeaz\ c\
economia Rom=niei
va urca `n 2021 cu
5,1%
u pentru anul viitor, prognoza
Comisiei Europene pentru ]ara
noastr\ arat\
un salt
economic de
4,9% u citi]i
`n pagina 5

Vremea probabil\ la Ia[i

10

{chiop\tând [i
plângând: Astfel a p\r\sit
Simona Halep turneul de la
Roma. Ea s-a accidentat la
piciorul stâng în momentul în
care o conducea pe Angelique
Kerber cu 6-1, 3-3.

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 18ºC  Max. 21ºC  Max. 23ºC
 Min. 10ºC  Min. 10ºC  Min. 12ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 24ºC  Max. 21ºC  Max. 23ºC
 Min. 12ºC  Min. 12ºC  Min. 12ºC
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Momentul votului. ~n spate, Cezar Baciu

Primul parc
industrial din
afara Miroslavei
Test de paternitate:

Fostul deputat
Movil\ are un
copil din flori
u rezultatul testului ADN, arat\ o
probabilitate de peste 99,9% ca Petru
Movil\ s\ fie tat\l unui b\ie]el n\scut
dintr-o rela]ie cu avocata Carmen
Diaconu u „E un subiect pe care nu-l
comentez“, ne-a declarat fostul
deputat PMP u mama copilului a
apelat la instan]\ pentru
recunoa[terea paternit\]ii u pagina 2

u a fost scos la
licita]ie proiectul de
execu]ie a
amenaj\rilor la
Industrial Park Le]cani
u citi]i `n pagina 2

Terenul unde va fi parcul

Raport: OMS [i
liderii lumii puteau
s\ împiedice
catastrofa COVID
u citi]i `n pagina 4

Fratele interlopului
Firmele care au depus
Cosmos T\nase, s\ltat oferte pentru proiectarea
pentru trafic de
Spitalului Regional sunt
persoane u 3
]inute la secret u 3
Prezen]\ de 93% la
evaluarea elevilor de
clasa a VI-a u pagina 2

Risc al unui „r\zboi la
scar\ mare“ `ntre
Israel [i Hamas u 4

Sursa: Accuweather.com

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

O bestie cu fa]\ de om [i-a
siluit feti]a ani de zile u 3
Marea Britanie: Români, `n
centre de deten]ie, pentru c\
nu aveau permis de munc\
u mai mul]i europarlamentari români cer Comisiei
„ac]iuni urgente“ u citi]i `n pagina 4

