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Suplimentul

Recomand\rile pediatrilor din
Ia[i pentru copii: ce trebuie s\
con]in\ mini-trusa de urgen]\?

HORIA CORCHEȘ –
O ROCHIȚĂ
GALBENĂ, CA O
LĂMÂIE BINE
COAPTĂ
În avanpremieră, un fragment
din
acest volum, care va apărea
în
curând în colecția „Ego. Proză“
a Editurii Polirom.

INTERVIU CU SCRIITORU
L
ANDREI DÓSA

„LITERATURA
PROVOACĂ
LIMPEZIRI
ȘI CATHARSIS“
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O decizia ce trebuia luat\ `nc\ de
acum doi ani este pus\ `n practic\
abia acum. Pare a avea leg\tur\
cu dosarele grele ale primarului

Caz revolt\tor
Nenorocit\ de câinii
maidanezi, batjocorit\
de Salubris [i Prim\rie

Au mutilat-o [i nenorocit-o fizic pe via]\ c=inii
nim\nui acum 5 ani, apoi au distrus-o psihic [i
profesional Prim\ria, Salubris [i avoca]ii angaja]i de
[efii societ\]ii. Dup\ mai bine de cinci ani de când a
fost sfâ[iat\ de câini `n zona Vene]ia, o ie[eanc\ a
r\mas doar cu chinurile. R\nile f\cute de câini au
favorizat apari]ia unui grav ulcer varicos, femeia fiind
nevoit\ s\ se pensioneze pe caz de boal\,
nemaivindec=ndu-se niciodat\. De cealalt\ parte,
Prim\ria [i Salubris au mers pân\ în pânzele albe
pentru a nu achita desp\gubirile stabilite de Tribunal
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Prepeleac de la Ia[i:
B\gat dup\ gratii de televizor. A
p\]it-o ca D\nil\ Prepeleac. De
fapt, a b\ut banii pu[i deoparte
pentru a-l cump\ra, a[a c\ a ajuns
s\ fure. ce s-a `nt=mplat mai
departe e scenariu de film.

[i de Curtea de Apel. Argumentele invocate în ap\rare
de cele dou\ institu]ii au fost desfiin]ate pe rând de
judec\torii ie[eni. Dar acestea nu s-au l\sat, `n ciuda
sumelor rezonabile, dac\ nu chiar prea mici: procesul
s-a prelungit ani buni, f\r\ a ajunge înc\ la o solu]ie
definitiv\. ~nc\p\]=narea autorit\]ilor locale ie[ene de
a nu se considera `n vreun fel responsabile `n acest caz
de-a dreptul dramatic a f\cut la dosarul s\ ajung\
p=n\ la Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a Rom=niei.

Secretarul
general al CL
Ia[i, Denisa
Iona[cu, este
`n func]ie de
10 ani,
angajarea fiind
prin concurs.
El asigur\
legalitatea
deciziilor
acestui for

Spe]\ interesant\:
Patru importante institu]ii
le-a luat foc casa na]ionale s-au coalizat `mpotriva
din B=rnova, apoi
unei ie[ence bolnave de cancer
au ajuns la instan]\ u femeia a c=[tigat `n instan]\ dreptul la tratament gratuit u

u vecinii i-au dat `n judecat\ u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\

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

u primarul a ob]inut ieri votul favorabil al
consilierilor pentru a crea comisia de
evaluare a secretarului general al CL,
post apolitic `n cadrul administra]iei
locale u totul `n ciuda criticilor c\ decizia
are leg\tur\ cu faptul c\ Denisa Iona[cu
este martor-cheie `n dosarele cele mai
grele ale lui Mihai Chirica u comisia de
evaluare, constituit\ legal, `l are ca [ef
chiar pe primar, iar ca membri, al]i doi
consilieri apropia]i ai acestuia u lui Mihai
Chirica nu i-a ie[it `ns\ a[a cum a vrut:
evaluarea nu se va putea face dec=t
peste un an u Am\nunte `n pagina 2

Am\nunte `n pagina u 3

Duminic\

Luni

 Max. 2ºC  Max. 6ºC  Max. 4ºC
 Min. -5ºC  Min. -2ºC  Min. -4ºC

Mar]i,
2 februarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Chirica a pornit
“
„jihadul `nspre
Denisa Iona[cu

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 3ºC  Max. 4ºC  Max. 3ºC
 Min. -5ºC  Min. -3ºC  Min. -5ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul auto
Apare `n fiecare luni
Inclus `n

Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

au f\cut `ns\ recurs separat, la ~nalta Curte, at=t Guvernul,
c=t [i Ministerul S\n\t\]ii, Casa Na]ional\ de Asigur\ri de
S\n\tate [i Agen]ia Medicamentului (ANMDM) u Pagina 3

Se preg\te[te un nou
sf=nt de Ia[i. Are o
poveste tulbur\toare
u preotul Dumitru Matei a fost
ucis în 1950 „din ur\ fa]\ de
credin]\“ u a participat la
grupuri de rezisten]\
anticomunist\, fiind „o figur\
central\“ `n acestea u
Episcopia Romano-Catolic\ de
Ia[i a deschis procedurile de
documentare pentru cauza de
beatificare [i canonizare u 2

Nou record
de cazuri
Covid, ieri,
la Ia[i:
peste 1.300
u cea mai `ngrijor\toare
evolu]ie este la copiii u 2

Noul manager al Operei
ie[ene, absolvent de Teologie
u Andrei Ferme[anu (foto), care `l
`nlocuie[te tot interimar pe Daniel
{andru, este unul dintre tenorii cei
mai buni pe care i-a avut institu]ia u
pentru Daniel {andru, PNL pare a
avea un post la Bucure[ti u Pag. 2

Ministrul
„Booster“-ul
Muncii, la asigur\ protec]ie
Ia[i: facturi de 95% la cei de
peste 50 de ani
[i salarii
u Marius Bud\i a
explicat interven]ia în
subven]ionarea sau
plafonarea pre]ului
energiei [i a vorbit de
„un dialog onest“ între
angajat [i angajator u
Citi]i `n pagina 5

u cu dou\ doze, protec]ia scade
la 60% u pe de alt\ parte,
vaccinurile împotriva COVID-19
nu con]in oxid de grafen, dau
asigur\ri autorit\]ile, dup\ ce o
[tire fals\ pe acest subiect s-a
r\sp=ndit pe re]elele de
socializare u Citi]i `n pagina 4

