A tr\dat linia partidului pentru rezolvarea situa]iei de criz\

Consilierul care a votat bugetul,
pus la zid de colegii din USR^

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
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Ac]iune disperat\ `n instan]\ a unui bolnav de cancer

Proces pentru zile
`n plus de via]\
u un ie[ean `ncearc\ s\ ob]in\ tratament compensat pentru
boala sa necru]\toare u medicamentul este compensat
pentru pentru mai multe tipuri de neoplazii, dar nu [i pentru
cea de care sufer\ el u b\rbatul a cerut o ordonan]\
pre[edin]ial\, deoarece e nevoie de o solu]ie urgent\ p=n\ la
judecata propriu-zis\ u medicamentul pe care `l solicit\ este
singurul care care i-a mai r\mas dup\ ce „s-au epuizat toate
liniile terapeutice“ u Guvernul, Ministerul S\n\t\]ii, Casa
Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate [i Agen]ia Na]ional\ a
Medicamentului s-au sp\lat pe m=ini [i au aruncat vina de la o
institu]ie la alta u Curtea de Apel i-a dat dreptate bolnavului,
dar dosarul a ajuns la ~nalta Curte u citi]i `n pagina 3

Maratonul de vaccinare de la
UMF `ncepe ast\zi

ZIARUL
de azi
EXTERN
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Armata este angajat\ pe dou\
fronturi, `mpotriva militan]ilor
islami[ti ai Hamas [i `n
combaterea revoltelor din ora[ele
cu popula]ie mixt\, iudeo-arab\.

Se caut\ un diriginte de
[antier la Palatul Beldiman
u lucr\rile de reabilitare ar
putea `ncepe `n iunie u
contractul este de 2 milioane
de euro u de un deceniu se tot
discut\ despre reabilitarea
cl\dirii u pagina 2
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Marian Vanghelie,
condamnat la 11 ani
de `nchisoare: Fostul edil
trebuie s\ pl\teasc\ [i peste 15
milioane de euro la Prim\ria
Sector 5 din Bucure[ti

LOTO 6/49

Vremea probabil\ la Ia[i

12 40 7
10 6 41
NOROC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 19ºC  Max. 23ºC  Max. 24ºC
 Min. 10ºC  Min. 13ºC  Min. 12ºC

4719498
Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 23ºC  Max. 23ºC  Max. 20ºC
 Min. 12ºC  Min. 11ºC  Min. 10ºC
Sursa: Accuweather.com

u ansamblul va fi situat în Copou, pe str.
Viticultori, pe un teren de cinci hectare u vor
fi construite locuin]e compartimentate variat,
de la studiouri p=n\ la apartamente de 5
camere u blocurile vor avea dou\ etaje `n
subteran [i cinci la suprafa]\ u 5

74 de români vaccina]i cu ambele
doze au murit infecta]i cu COVID

u cum s-a preg\tit Universitatea de
Medicin\, `n pagina 2

Israelul preg\te[te o
interven]ie `n Gaza:

NA}IONAL

Doi medici în fiecare
flux de vaccinare,
6.000 de doze în
congelatoare

Un constructor
listat la Burs\
vrea s\ ridice `n
Copou 1.096 de
apartamente

u 414 au fost r\pu[i de virus
dup\ vaccinarea cu prima doz\
u pre[edintele Iohannis a
anun]at ieri noi m\suri de
relaxare, `n doi pa[i, de la 15 mai
[i 1 iunie u citi]i `n pagina 6

Aproape jum\tate dintre
rom=ni vor s\-[i
schimbe locul de munc\
u cea mai mare încredere în [ansele de a g\si un
post disponibil o au IT-i[tii, speciali[tii [i muncitorii
califica]i, arat\ un studiu de specialitate u 5

Depresie
Se cer desp\gubiri pentru un imobil
fatal\: o care se afla pe locul Casei P\trate u 3
femeie s-a
aruncat Un avocat `ncearc\ s\ asfalteze un drum
na]ional cu ajutorul judec\torilor u 3
`n fa]a
trenului
la S=rca
u pagina 3

Mar]i,
18 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.5
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

