Fostul finan]ator al Dinamo Nicolae Badea
d\ t=rcoale Ia[ului: vrea 10 milioane lei
u firma de IT a acestuia, una cunoscut\ la nivel na]ional, vrea s\
implementeze un sistem de e-ticketing în transportul public
ie[ean u oferta `nc\ nu este public\ u Citi]i articolul din pagina 2
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PAUL ȚANICUI –
CĂDEREA

Inclus gratuit ast\zi

Suplimentul

de Cultur\

www.ziaruldeiasi.ro

ULUITOR DE
PUTERNIC ȘI
INCREDIBIL DE
APROAPE: LA
CARACAS VA FI
MEREU NOAPTE

„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din acest roman,
care
va apărea în curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
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POLIROM ȘI ZIARUL DE

IAȘI

CULTURĂ ȘI POLITICĂ:
UN STRADIVARIUS DE LA
GOEBBELS
DE YOANN IACONO
PAGINA 11

INTERVIU CU SCRIITORUL

DAN LUNGU

„SUCCESUL
ESTE UN
FENOMEN
SOCIAL,
NU NEAPĂRAT
LITERAR“
PAGINILE 8-9
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ANALIZ| LA RECE - Un cunoscut analist
economic ie[ean explic\ cum ar putea
ar\ta în România impozitarea diferen]iat\

Discu]ii
pro [i
contra,
la medic

Reportaj la
Doza patru

“

„

Vaccinarea cu doza patru a `nceput
timid `n cabinetele medicilor de
familie din Ia[i. Dup\ o perioad\ `n
care num\rul cazurilor de COVID19 este `n sc\dere, iar discu]iile
despre vaccin s-au mai estompat
odat\ cu eliminarea m\surilor de
protec]ie, cei mai mul]i oameni
spun c\ nu mai v\d necesitatea
acestei doze. ~n diminea]a zilei de
joi, pe holurile cabinetelor de
medicina familiei din zona Moara
de Foc erau zeci de oameni care
a[teptau s\ intre la consulta]ii.
Doar o mic\ parte dintre ace[tia

ZIARUL
de azi
EXTERN

8

Iadul: Zelenski - În Donbas
este iadul, [i asta nu este o
exagerare. Inclusiv trupele ruse
sunt [ocate de violen]a luptelor.

NA}IONAL

8

Lovitur\: Ma[ina Zoiei
Ceau[escu, vândut\ cu 20.000 de
euro la o licita]ie public\.

erau veni]i s\ se vaccineze, dup\
ce s-au programat cu c=teva zile
`nainte. „De la `nceputul
s\pt\m=nii am vaccinat cam 18
oameni, unii spun c\ pleac\ `n
str\in\tate, al]ii sunt v=rstnici [i se
g=ndesc c\ au nevoie. Azi (n.r. joi) am vaccinat deja 5 oameni,
`nc\ unul urmeaz\ s\ vin\ dup\amiaz\“, spune una dintre
asistente. Oamenii nu mai g\sesc,
a[adar, argumente pro vaccinare.
Le au `ns\ medicii.

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

Politehnica
are antrenor
u Mugurel Corn\]eanu va
r\m=ne pe banc\ [i `n sezonul
viitor, dar ca secund u [eful
b\ncii tehnice va fi stabilit
s\pt\m=na viitoare u Citi]i
articolul din pagina 8

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 30ºC  Max. 23ºC  Max. 19ºC
 Min. 14ºC  Min. 11ºC  Min. 8ºC

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 23ºC  Max. 25ºC  Max. 25ºC
 Min. 11ºC  Min. 12ºC  Min. 13ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul auto
Inclus `n
Apare `n fiecare luni

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

Impozit progresiv
versus cot\ fix\
Discu]iile de pe holurile
Palatului Parlamentului
privind introducerea
impozit\rii progresive
au împ\r]it în dou\
societatea din
România, dar niciuna
dintre p\r]i nu pare s\
doreasc\ modificarea
fundamental\ a cotei
unice. „Dac\ vei întreba
un salariat dac\ vrea
modificarea unui
impozit prin cre[terea
sa, nu va fi niciodat\ de
acord“, a explicat
prof.dr. Alin Andrie[
(foto), specialist de la
Facultatea de

Economie [i
Administrarea
Afacerilor a
Universit\]ii „Al.I.
Cuza“ din Ia[i. {tia]i c\
sunt ]\ri unde oamenii
prefer\ s\ nu avanseze
în carier\, din cauza
impozit\rii mai mari? a punctat el un aspect.
Prof.dr. Andrie[ a
discutat, pentru „Ziarul
de Ia[i“, care ar fi
avantajele [i
dezavantajele
impozit\rii progresive
[i care sunt lucrurile de
care trebuie ]inut cont
în momentul în care

lans\m în spa]iul public
o astfel de dezbatere.

u Analiza complet\,
`n pagina 2

România trage Republica Moldova
în UE. Ce s-a decis ieri la Ia[i?

Pe larg, `n pagina u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
24 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

u o declara]ie comun\ a parlamentarilor din cele
dou\ ]\ri adoptat\ ieri la Ia[i include nu doar sprijin
politic, dar [i înlesnirea tranzitului frontierei comune
u accelerarea procesului de integrare ar putea gr\bi
[i includerea României în Spa]iul Schengen u Pag. 2

De[i are la activ infrac]iuni care te strâng `n spate,
Curtea de Apel a decis s\ nu-l trimit\ `n `nchisoare

Traficantul olog
u „Umanismul dreptului penal“ a fost invocat
`n premier\ la proces de judec\torii ie[eni u 2

Colonel [ef de unitate militar\,
Doi ciobani l-au
zv=ntat `n b\taie condamnat definitiv pentru ucidere
pe veterinarul
din culp\: a dat un ordin uciga[
satului, dup\ ce
u `n instan]\, acesta s-a ap\rat spun=nd c\ subordona]ii ar fi
trebuit
s\ nu execute acel ordin u judec\torii l-au contrazis u 3
acesta le-a g\sit
c=teva oi bolnave
Un ie[ean a constatat pe
propria piele c\ meseria de
veterinar poate fi riscant\.
Ciobanii ai fost nemul]umi]i
de faptul c\ medicul refuza
s\ le elibereze avizul
solicitat necesar la o
v=nzare u Pag. 3

Romanian Creative Week Ia[i Ce `nseamn\ industrii creative?
{ti]i c\ fiecare ie[ean a dat c=te
doi lei pentru acest festival?

Timp de 10 zile, Ia[ul este capitala
industriilor creative din România.
Romanian Creative Week reune[te aici
peste 800 de arti[ti, care vor performa în
74 de evenimente din toate domeniile care
înseamn\ creativitate. Dar ce înseamn\
industrii creative? Ce pondere ocup\
acestea în economie, [i ce importan]\ are
Ia[ul în acest sector? Câ]iva dintre arti[tii
prezen]i la evenimentul anului 2022 din
acest sector au încercat s\ r\spund\ la
aceast\ întrebare. u Pagina 2

