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Condi]ii importante puse de Suplimentul
USR^ pentru a vota bugetul de Cultur\

ESEURI DESPRE
PROSPEȚIME

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră
un
fragment din acest
volum, care
va apărea în curând
în colecția
„Fiction Ltd.“ a Editurii
Polirom.
PAGINA 12

Lumea incertă a cotidianului.
Texte și imagini românești
a lui
Sorin Alexandrescu
cuprinde
texte care vorbesc
despre
cotidian, despre realitatea
complicată care ne
suﬂă în
ceafă și ne încurcă
visele.
PAGINA 10
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„Proust nu a încetat
să experimenteze de
la douăzeci
de ani pentru tot restul
vieții“.
PAGINILE 8-9

ZERUYA
SHALEV
SCRIITOAREA
CU O CAPACITATE
IMENSĂ DE FILTRAR
E
A DURERII
PAGINILE 8-9
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de tone de
Dezvoltatorii `[i fac zeci
usturoi c\rate
saco[a din
de cap, Prim\ria cu Moldova
mimeaz\ opozi]ia
Filiera „Sultan“:

La subsol trebuia s\ fie parcare
Municipalitatea s-a f\cut pre[ în
fa]a investitorilor imobiliari.
Modificarea ilegal\ a proiectului unui
bloc, parcarea subteran\ prev\zut\
ini]ial fiind înlocuit\ cu apartamente a
primit ieri avizul de legalitate din

ZIARUL
de azi
NA}IONAL

4

Afar\ p=n\ la ora 24?
Relaxarea carantinei de noapte,
prin interzicerea circula]iei de la
ora 23 sau chiar 24 s-a discutat în
comitetul pentru revenirea la
normalitate de la 1 iunie.

EXTERN

4

India, un nou record
de infect\ri: India continu\
s\-[i doboare propriile recorduri
zilnice de contagieri cu noul
coronavirus, înregistrând vineri
414.188 de cazuri [i aproape
4.000 de decese survenite în
ultimele 24 de ore, în mijlocul
unui al doilea val al pandemiei
care a provocat colapsul
sistemului sanitar [i o penurie de
oxigen medical.

EXTERN

4

Maia Sandu s-a vaccinat
cu AstraZeneca:
Pre[edintele Republicii Moldova,
Maia Sandu, a primit vineri
prima doz\ din vaccinul
anticoronavirus AstraZeneca la
policlinica de stat din Chi[in\u,
dup\ ce a declarat anterior c\ se
va vaccina împotriva noului
coronavirus atunci când va fi
sigur\ c\ în Republica Moldova
ajung suficiente doze pentru
imunizarea popula]iei.

u cazul blocului din Oancea ridicat de
Daniel Niculi]\ a fost tran[at ieri de Curtea
de Apel u Poli]ia Local\ ar\tase `n instan]\
c\ au „disp\rut“ locurile de parcare de la
subsol u numai c\ judec\torii au considerat
c\ Poli]ia Local\ nu are calitate procesual\

partea Cur]ii de Apel. Magistra]ii nu
au mai avut de ce s\ analizeze fondul
problemei, situa]ia fiind tran[at\ înc\
de la discu]iile pe marginea excep]iilor
invocate de investitor. Acesta a
câ[tigat procesul pur [i simplu pentru

c\ nu a fost dat în judecat\ de cine era
îndrept\]it s\ o fac\. E ca [i cum ai
fura ma[ina cuiva, dar te-ar reclama
v\rul din America al p\gubitului, nu
proprietarul. La fel a procedat în acest
caz municipalitatea. {i nu este prima

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

u Citi]i `n pagina 3

Un irakian naturalizat în
România [i cinci ie[eni au
pus la cale o afacere cum
nimeni nu se mai gândise
pân\ la ei. Grupul a ac]ionat
timp de doar trei luni, în Ia[i
[i Bucure[ti, investigatorii
intrând pe fir de la bun
început [i interceptându-le
convorbirile telefonice.
Ancheta procurorilor a durat
mai bine de 5 ani, dup\ care
Direc]ia de Investigare a
Infrac]iunilor de
Criminalitate Organizat\ [i
Terorism a trimis dosarul în

instan]\ sub acuza]ia principal\ de „constituire de grup
infrac]ional organizat“. La o
prim\ sentin]\ s-a ajuns abia
anul trecut, la peste un deceniu de la comiterea faptelor.
Magistra]ii Tribunalului au
dat doar condamn\ri cu suspendare, decizia final\
apar]inând Cur]ii de Apel.
Aproape incredibil este
„obiectul muncii“ re]elei de
trafican]i: usturoi moldovenesc [i cartofi fran]uze[ti.

u Continuare `n pag. 3

Ce se `ntâmpl\ cu cei care refuz\ AstraZeneca
Rom=nii cred c\
Medicii i-au recomandat unei
vaccinarea este
solu]ia, dar nu vor ie[ence s\ schimbe serul la rapel,
s\ se vaccineze
dar `n România nu e posibil
u 65% dintre români spun c\ vaccinurile
sunt singura modalitate de a dep\[i
pandemia, dar mai mult de jum\tate dintre
cona]ionali se tem de eventuale reac]ii
adverse [i nu se gr\besc s\ se imunizeze
u pe de alt\ parte, 60% dintre români
consider\ c\ restric]iile impuse `n
pandemie au fost justificate u 4

u „exist\ riscul s\ dezvolt acei trombi [i sunt încadrat\ în categoria de risc maximum
pentru accidente cardiovasculare“, ne-a spus Georgiana Tacu u ea a mers s\ se
vaccineze la rapel cu Pfizer, dar a fost refuzat\ u „Ziarul de Ia[i“ l-a contactat pe
coordonatorul campaniei na]ionale de vaccinare, colonelul dr. Valeriu Gheorghi]\,
care ne-a declarat: „Cele dou\ contraindica]ii sunt [ocul anafilactic [i tromboza
dovedit\ medical. Nu are leg\tur\ istoricul medical” u `n mai multe state europene,
printre care Germania sau Fran]a, rapelul este recomandat s\ fie f\cut cu alt ser u
Danemarca a renun]at complet la AstraZeneca u pagina 3

Documenta]ia pentru segmentul
ie[ean al A8: doi sau trei ani?

Proces de un milion pentru rudele a
doi tineri mor]i `ntr-un BMW u 3

u a fost emis ordinul de `ncepere pentru actualizarea studiilor [i
realizarea proiectului tehnic u anun]ul de atribuire a contractului
men]ioneaz\ `ns\ vechiul termen de 38 de luni `n locul celui
promis `nainte de alegeri, de 25 de luni u 2

Maratoanele de vaccinare aduc
mai mul]i ie[eni la imunizare u 2
Peste 40% dintre români consum\
ap\ mineral\ plat\ îmbuteliat\
u 52% din români consider\ c\ apa
de la chiuvet\ nu este complet
potabil\, iar consumul acesteia poate
d\una s\n\t\]ii u citi]i `n pagina 5

Mar]i,
11 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

oar\ când institu]iile subordonate
Prim\riei fac exact aceea[i „gre[eal\“,
care las\ f\r\ consecin]e înc\lcarea
legii în domeniul urbanismului.

u marfa ajungea la Ia[i [i apoi
la Bucure[ti, unde o a[tepta
irakianul Sultan al-Mohammed
u procurorilor le-au trebuit 5
ani s\ finalizeze dosarul

Mo[tenitorii unei
c\su]e s-au trezit buni
de plat\ u 3

Zboar\ b\ie]ii
ca potârnichile
u m=ine, de la ora 14.00, la Arad, UTA
- Politehnica Ia[i, `n etapa a VII-a a
play-out-ului Ligii I de fotbal u Poli a
deplasat un lot format doar din 17
juc\tori u pagina 10

Rata [omajului a ajuns
la Ia[i la 3,27% u 5
Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 15ºC  Max. 17ºC  Max. 20ºC
 Min. 5ºC  Min. 6ºC  Min. 7ºC

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Mar]i
Inclus în
Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

Ziarul de Ia[i

Miercuri

Joi

 Max. 21ºC  Max. 20ºC  Max. 18ºC
 Min. 9ºC  Min. 9ºC  Min. 10ºC
Sursa: Accuweather.com

