Cum te po]i testa
dac\ nu ai medic
de familie `n jude]?

Azi, „Ziarului de Ia[i“ este `nso]it, `ntr-un
tiraj limitat, de volumul

Femei singure
de Cesare Pavese

Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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ANALIZ| - Ne-a sc\pat sau nu m\rirea
salariilor din S\n\tate de [paga la spital?

Ecografia
aten]iilor
din spitale

Izoleta a ap\rut pe str\zi în urm\ cu mai
pu]in de doi ani. A urmat isteria
dezinfect\rii totale, a izol\rii, apoi teama
c\ vom fi condamna]i în lipsa m\[tilor
medicale. Priveam cu to]ii pe dup\ perdele
când o ambulan]\ oprea la scar\. Au urmat
restric]ii dure în spitale, acces dificil la
medici sau la medicamente, în cazul
bolnavilor cu afec]iuni cronice. A ap\rut
furia, spitale care ardeau, familii care nu-[i
puteau lua adio de la cei dragi mor]i de
COVID. Între timp, unii ne-am vaccinat, al]ii
contest\ existen]a virusului. {i cei care

ZIARUL
de azi
NA}IONAL
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Atac PNL-PSD: Cî]u, un
nou atac la PSD pe seama
certificatului verde. Fostul
premier sus]ine c\ pierderile
economice se vor amplifica din
cauza num\rului mare de
infect\ri, `n contextul `n care
social-democra]ii nu `ncurajeaz\
vaccinarea prin certificat COVID.

LOCAL
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Ho]i melomani: Ho]ii
melomani: iat\ ce au putut s\
fure! La c\ratul obiectelor, un
t=n\r a fost ajutat de mama sa.

LOCAL

aplaud\ «eroii din spitale» s-au împu]inat,
de[i cu to]ii ne-am dori s\ ajungem pe
mâinile unor eroi, dac\ e cazul. Aparent, a
sc\zut [i num\rul celor care se plâng de
corup]ia din spitale. Dar, oare, chiar a
reu[it COVID-19 s\ [tearg\ cu buretele
vechile metehne ale [p\gii [i
favoritismelor?

licita]ie anulat\ din seria
contractelor Apavital de
extindere a re]elelor de ap\ [i de
canalizare. Procedura prevedea
achizi]ionarea unui întreg parc
auto: 41 de autoutilitare.

Comunele ie[ene
care au pus m=na
pe cei mai mul]i
bani europeni
u valoarea pl\]ilor efectuate în
2021 c\tre beneficiarii PNDR
2020 din jude]ul Ia[i se ridic\ la
13,26 milioane de euro u Pag. 5

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 1ºC  Max. 1ºC  Max. 5ºC
 Min. -4ºC  Min. -5ºC  Min. -3ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 2ºC  Max. 0ºC  Max. -2ºC
 Min. -5ºC  Min. -5ºC  Min. -6ºC
Sursa: Accuweather.com

Spectacol la
Oper\ cu
Covid `n culise

u O ampl\ analiz\ privind aten]iile
[i [p\gile din spitalele ie[ene, precum
[i o privire de ansamblu privind
percep]ia asupra acestora, `n pagina 3
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Licita]ie Apavital: Prima

Curentul antivaccinist din institu]ie a dus
la `nc\lcarea regulilor, cu riscurile aferente

Cortina s-a ridicat Oper\, de[i
mul]i angaja]i erau suspec]i de
COVID-19. O schimbare de ultim\
or\ în distribu]ia spectacolului
Carmen, de la Opera Na]ional\
Român\ din Ia[i, a ridicat semne de
întrebare în lumea artistic\. Tenorul
invitat din Cluj s\ joace rolul lui Don
José, Marius Vlad Budoiu (foto central) - fost manager al Operei din
Cluj-Napoca -, a fost înlocuit de
Cosmin Marcovici, artist al operei
ie[ene, chiar în ziua spectacolului,
sâmb\t\, 15 ianuarie. Marcovici era
planificat s\ urce pe scen\ duminic\,
cu alt\ distribu]ie de actori. În urma
confrunt\rii informa]iilor primite din
mai multe surse din oper\, am reu[it

s\ afl\m motivul: Budoiu a anun]at
conducerea Operei din Ia[i sâmb\t\,
în ziua primei reprezenta]ii din
Carmen, c\ a fost depistat pozitiv la
infec]ia cu COVID-19 [i c\ pleac\
spre Cluj-Napoca s\ se izoleze. În
spatele s\u a r\mas îns\ întreaga distribu]ie a spectacolului care a interac]ionat cu artistul în cele peste 5 zile
de repeti]ii. Teoretic, conform legii,
ace[tia ar trebui s\ intre în izolare.
Practic, ei au jucat în cele dou\ spectacole. De altfel, la Opera Ia[i exist\
un puternic curent antivaccinist.
„Ziarul de Ia[i“ a reu[it s\ reconstruiasc\ firul evenimentelor.

u Continuare `n pagina 2

Dezastru: 10.000 de ie[eni
amenda]i cu c=te 3.000 lei
u sunt cei care au intrat `n ]ar\ [i nu au completat formularul PLF, sau
dac\ au f\cut-o l-au completat gre[it u toate sanc]iunile au fost date
`n ultima lun\ de zile u mul]i au contestat sanc]iunea la DSP, dar
Direc]ia nu o mai poate anula, ci doar instan]a de judecat\ u Pagina 3

Arhipelagul Tonga,
rupt de lume dup\
erup]ia vulcanic\

S-a triplat num\rul copiilor cu
Covid interna]i `n spital la Ia[i.
Aten]ie mare la cei mai mici!

u informa]iile
din zon\
lipsesc dup\
ce cablul
care asigur\
comunica]iile
de internet [i
telefonie a
fost sec]ionat
u p=n\ acum
se [tie c\ dou\ persoane au
murit, dar `n „cel\lalt cap\t al
lumii“, `n Peru, din cauza
tsunamiului aferent erup]iei u
Mai multe am[nunte `n pagina 4

u dac\ pe 11 ianuarie
erau interna]i doar opt
copii, ieri erau 24 u mai
mult de jum\tate din copiii
interna]i sunt cu v=rsta
sub trei ani u Pagina 2

Covid 19: to]i
interna]ii de la
„Infec]ioase“
sunt nevaccina]i
Laboratorul de Biologie
Molecular\ din cadrul
Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva“ a ridicat
la 356 num\rul de probe luate
de la pacien]i pozitivi COVID19 cu suspiciunea înalt\ de
infec]ie cu tulpina Omicron.
u Citi]i articolul din pagina 2

Aeroportul
Ia[i urc\ pe
podiumul
na]ional
u cu toate restric]iile
pandemiei,
Aeroportul Ia[i urc\
în topul traficului de
pasageri [i dep\[e[te
Timi[oara, fiind
acum dup\ Bucure[ti
[i Cluj u 2

