Surprize în marile proiecte
ale micilor comune
u cum au prins finan]are administra]iile locale pe Programul Opera]ional Regional [i cum au venit unele
dintre ele: mai mari dec=t s-a cerut sau au fost acordate c=nd [ansele ini]iale erau zero u pagina 2
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u Iat\ noul Hummer, varianta SUV
u Ce ma[ini [i-au luat românii
când au sc\pat din starea de
urgen]\
u Livr\rile de automobile ale Tesla
au atins un nou record
Supliment pus pe roate `mpreun\ cu
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Adresa redac]iei:

S\geata indic\ cl\direa familiei Diaconu. Subsolul
unde ar trebui s\ fie acceleratorul e sub parcare

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35

Telefon: 0232.271.271

Whatsapp: 0734.ZIARUL

Suspans `n
„procesul
radia]iilor“

u instalarea unui accelerator de particule `ntr-un subsol din Copou a declan[at un
adev\rat r\zboi `n instan]e u o familie a c\rei proprietate se `nvecineaz\ cu subsolul
[i care se teme c\ ar putea fi afectat\ de radia]ii a atacat autoriza]ia de construire u
dac\ la Tribunal sentin]a nu i-a fost favorabil\, Curtea de Apel a admis „`n parte“
pl=ngerea u acum avoca]ii a[teapt\ motivarea sentin]ei pentru a se l\muri dac\
acceleratorul de particule mai poate fi instalat `n subsolul clinicii medicale private
O familie de ie[eni lupt\ de mai bine de
trei ani pentru a ob]ine anularea
autoriza]iei de construire eliberate pentru
construirea unei clinici medicale în curtea
vecin\ cu a lor. Miezul conflictului nu
const\ în func]ionarea propriu-zis\ a
unit\]ii medicale, ci în faptul c\ într-unul
dintre subsolurile acesteia urmeaz\ s\ fie
instalat un accelerator de particule

de azi
10

Haos dup\
haos. Ce
urmeaz\?
Modul `n care
Consiliul
Director a f\cut pl\]i `nainte de
meciul de vineri, cu Academica, a
rupt [i mai tare vestiarul.

EXTERN

4

Amazon recunoa[te c\
[oferii s\i sunt nevoi]i
s\ urineze în sticle:
Compania a declarat c\ problema
este la nivel de industrie [i c\ va
c\uta solu]ii.

Vremea probabil\ la Ia[i

Luni

Mar]i

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 9ºC  Max. 10ºC  Max. 14ºC
 Min. -1ºC  Min. 0ºC  Min. 3ºC
Sursa: Accuweather.com

Mar]i,
6 aprilie,
edi]ie cu carte
detalii `n pag.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u Citi]i `n pagina 3

Bolnavii intuba]i la
Urgen]e a[teapt\
un loc liber `n
spitalele COVID
u „~n medie, au fost patru pacien]i
pe zi de Terapie Intensiv\ trata]i `n
UPU. Acum avem doi pacien]i de
ATI pe care `i trat\m [i `nc\ cinci
pacien]i COVID pozitivi pe oxigen
care nu au loc de internare `n niciun
spital din Ia[i“, declara ieri dr. Diana
Cimpoe[u u citi]i `n pagina 3

Din aceast\ s\pt\m=n\, o
unitate mobil\ cu paturi ATI
va fi pus\ `n func]iune u 3
Vin mai pu]ine vaccinuri la
Ia[i, de[i ritmul de vaccinare
r\m=ne constant u 3

Voiculescu: 167 de
copii cu COVID sunt Impact frontal: un [ofer
interna]i `n spital mort, doi pasageri grav r\ni]i
u noua tulpin\ din Marea Britanie afecteaz\ mai
mult vârstele mici, spre deosebire de tulpina
ini]ial\, sus]in exper]ii din Ministerul S\n\t\]ii u
urm\toarele s\pt\m=ni vor fi „proba unei
genera]ii“, a avertizat Voiculescu, `n condi]iile `n
care spitalele sunt pline cu pacien]i infecta]i cu
COVID-19 u pagina 4

u o familie s-a `nt=lnit cu moartea pe [osea la Cozme[ti u copilul
a fost proiectat prin parbriz fiind dus cu elicopterul la Spitalul
„Sf. Maria“ u tat\l s\u a murit pe loc, iar mama e grav r\nit\

Cât de mult conteaz\ 2
num\rul anticorpilor dup\
vaccinarea anti COVID-19?

Miercuri

 Max. 13ºC  Max. 15ºC  Max. 5ºC
 Min. 2ºC  Min. 1ºC  Min. -1ºC

Joi

aprobat\ de magistra]ii Cur]ii de Apel. În
lipsa motiv\rii instan]ei, înc\ nepublicate,
avocatele ambelor p\r]i sunt în
expectativ\: dispozitivul hot\rârii
men]ioneaz\ c\ ac]iunea a fost admis\ „în
parte“ [i înc\ nu se [tie ce va urma.
Subsolul în cauz\ este deja construit.

Presiune uria[\ pe
sistemul medical

Un [ofer de 26 de ani a provocat o nenorocire
dup\ o dep\[ire imprudent\

ZIARUL
SPORT

destinat trat\rii bolnavilor de cancer.
Acesta va fi instalat practic la limita
propriet\]ii, învecinându-se cu mica
gr\din\ a familiei, iar aceasta se teme de
efectele pe care func]ionarea instala]iei lear putea avea asupra s\n\t\]ii sale, pe
termen lung. Pân\ acum, instan]ele au
luat decizii contradictorii: Tribunalul le-a
respins plângerea, care le-a fost îns\

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Avantajele [i
A vrut s\-i fac\ o surpriz\
iubitului aflat `n penitenciar
dezavantajele
ma[inilor electrice! O adolescent\ de 16
ani a fost prins\ cu
Un caz concret
cannabis `n adidas
u „Ziarul de Ia[i“ a stat de vorb\
cu un posesor de ma[in\
propulsat\ electric [i v\ prezint\
care sunt minusurile [i plusurile
acestui tip de automobil u 5
LOTO 6/49
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Dragostea a adus-o pe o pu[toaic\ de 16 ani la un
pas de o pedeaps\ sever\ pentru trafic de droguri. În
locul unei pedepse de pân\ la 7 ani de închisoare,
aceasta a primit din partea judec\torilor doar o
penalizare simbolic\, de asistare zilnic\ pe durata a 6
luni. Fata se gândise s\-i fac\ o bucurie iubitului ei,
de]inut în Penitenciarul din Copou, aducându-i câteva
doze de cannabis. Nervozitatea a dat-o îns\ de gol.

u Continuare `n pagina 3
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Sentin]\ inedit\: o
ie[eanc\ nu are voie s\
fac\ videochat doi ani

4736407

u citi]i `n pagina 3

Duminic\ a avut loc un accident mortal dup\
ciocnirea dintre dou\ autoturisme pe DJ 208 în
localitatea Cozme[ti: unul marca Ford Focus [i
altul Rover 75. În urma accidentului, trei persoane
au fost încarcerate [i un copil proiectat prin parbrizul ma[inii. Autoturismele au fost avariate
complet, una dintre ele (Fordul), r\sturnându-se
pe câmp. Primul autoturism se deplasa dinspre
Mogo[e[ti-Siret spre Pa[cani, iar al doilea spre
Roman. Din primele informa]ii, se pare c\ [oferul
din Rover a încercat s\ dep\[easc\ un Volkswagen
Touran, lovind frontal Fordul. În urma impactului
devastator, [oferul Fordului (aproximativ 50 de
ani) a murit pe loc, so]ia a fost grav r\nit\, iar
copilul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul
„Sf. Maria” din Ia[i, întrucât a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.

u Continuare `n pagina 2

