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Procesul Aeroportului Ia[i cu fostul
director demis de PSD: lovitur\ surpriz\

~n paginile 5-6 ale edi]iei, programele
celor mai importante posturi TV române[ti
[i str\ine pentru urm\toarele 7 zile

Aeroportul a câ[tigat procesul cu fostul s\u director. Demis de fosta conducere social-democrat\ a Consiliului
Jude]ean, Alexandru Anghel a cerut instan]ei s\ se constate c\ mandatul îi fusese revocat abuziv. A fost nevoie de trei
instan]e, cu sentin]e contradictorii, pentru ca justi]ia s\ ajung\ la un verdict. Miza procesului nu este îns\ reprezentat\
doar de ap\rarea onoarei, ci [i de pozi]ia actual\ a lui Anghel în cadrul Autorit\]ii Aeronautice Civile din Bucure[ti. u 3
www.ziaruldeiasi.ro
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City-managerul b\t\u[, chemat
la raport `n CL: ce face [i câ]i
bani ridic\ din bugetul Ia[ului?

Leul sc\pat recent pe str\zile din T=rgovi[te ar
putea aduce la Ia[i un important trofeu:
destina]ia rom=neasc\ a anului pentru city-break

Ia[ul, Bra[ovul
sau Târgovi[te?
Nu mai z\bovi]i: intra]i `n concurs! Mai sunt
doar câteva zile în care românii î[i pot vota
ora[ul preferat în competi]ia na]ional\ pentru
desemnarea Destina]iei Anului 2022. Ia[ul este
între finalistele categoriei city-break, al\turi de
Bra[ov [i Târgovi[te. Ultima zi de vot este 31 mai
[i, deocamdat\, nu se cunoa[te clasamentul
intermediar. Avem `ns\ un indiciu indirect, care
poate fi sau nu relevant: pe site-ul paginii de
concurs conduce la num\rul de comentarii (25)
Târgovi[te, ora[ul care s\pt\mâna trecut\ era
bulversat de anun]ul RO-Alert cum c\ un leu se

plimb\ liber pe str\zi. Un am\nunt hilar, dar
care, spun mul]i pe forumurile de profil, ar putea
conta `n aceste zile decisive: v-a]i duce `n citybreak `ntr-un ora[ `n care [ti]i c\ se mai
`nt=mpl\ s\ se plimbe c=te un leu pe strad\?
Ia[ul `ns\, cu 20 de comentarii, este descris cel
mai amplu [i mai apreciativ de internau]i, în timp
ce Bra[ovul, cu doar 10 comentarii, pare mai
degrab\ ignorat. ~n acest context turistic [i de
concurs, „Ziarul de Ia[i“ a consultat mai mul]i
speciali[ti: ce are ora[ul nostru de oferit
vizitatorilor? u Pe larg, `n pagina 2
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Ucraina: Primul soldat rus
condamnat `n Ucraina a cerut
iertare. „{tiu c\ nu m\ pute]i ierta,
dar v\ cer iertare“, i-a transmis
t=n\rul de 21 v\duvei b\rbatului
pe care l-a `mpu[cat `n cap.

NA}IONAL

u mai mul]i
consilieri locali `i
cer lui Mihai
Chirica, pe care
oficial\, date
despre salariul [i
activitatea lui Petru
Movil\ `n func]ia de
city-manager, `n
care a fost desemnat de primar u asta
pentru c\ niciuna din cele de mai sus nu
au fost puse la dispozi]ie, cum ar fi fost
normal, acesta fiind pl\tit din banii
ie[enilor u informa]ii neconfirmate oficial
spun c\ acesta ridic\ lunar circa 10.000
lei, `n condi]iile `n care nu face mai nimic
pentru ora[, fiind zi de zi de g\sit la
sediul partidului u sediu `n care recent
[i-a b\tut un coleg u Citi]i `n pagina 2

Sezonul c\pu[elor:
zeci de ie[eni au
ajuns deja la spital
u în urma testelor efectuate la cazurile de la Spitalul de Infec]ioase,
niciunul dintre pacien]i nu a fost depistat cu boala Lyme u Pag. 2

Exces de zel condamnabil al unui poli]ist `ntr-un magazin s\tesc din satul Scopo[eni

de azi
EXTERN

Tr=ntorul de
lux, demascat
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Naivitate? Ce detaliu l-a dat
de gol pe Oprescu `n Grecia?

Ia[i - A `nceput
Romanian Creative
Week: 800 de
arti[ti, zeci de
evenimente
u anun]ul organizatorilor: zece zile de
pantofi lejeri [i de dorin]a de a te
bucura de muzic\, art\, mod\ [i film u
monumentul unui artist ucrainean din
Centru (foto), parte din festival u
Toate am\nuntele `n pagina 2

Mar]i,
24 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.7

Vremea probabil\ la Ia[i

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

NOROC

u lipsa de `n]elegere a spiritului legii de care a dat dovad\ poli]istul
prea zelos s-a `nfruntat `ns\ `n instan]\ cu viziunea mai `n]eleg\toare
a judec\torilor u patroana din satul cu 700 de suflete a avut astfel
noroc, `n cele din urm\, [i a sc\pat de amenda c=t profitul pe ani
mul]i, [i mult mai mult dec=t valoarea `ntregii m\rfi din magazin u 3

Fostul [ef al V\mii Ia[i,
permis re]inut pentru vitez\.
Judec\torii i l-au dat `ns\
`napoi: un motiv de-a dreptul
incredibil
u `n instan]\ a adus ca argument în favoarea sa
unul pe care `l poate aduce absolut orice `n
situa]ia lui: lipsa drumurilor expres din jude], ca
[i traficul aglomerat u Am\nunte `n pagina 3

LOTO 6/49

6 11 32 17 15 7

12.000 de lei amend\ la o pr\v\lie
s\teasc\: nu avea sistem de televiziune cu
circuit `nchis pentru „paza obiectivului“

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 27ºC  Max. 30ºC  Max. 22ºC
 Min. 14ºC  Min. 14ºC  Min. 12ºC

9 1 1 4 3 0 3
Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 19ºC  Max. 23ºC  Max. 27ºC
 Min. 9ºC  Min. 13ºC  Min. 14ºC
Sursa: Accuweather.com

Vestiarul Politehnicii e gol
din nou. Doar cinci seniori
mai sunt sub contract!
u doi dintre ace[tia se
aflau `n lot [i `n urm\ cu un
an u clubul din Copou este
`n c\utarea unor fotbali[ti
experimenta]i u Cornel
{fai]er `ncepe s\ ia taurul
de coarne u Pagina 10

