{eful DSP - „Valul patru va veni mai devreme de 15 august“

Covid la Ia[i: num\rul cazurilor
s-a dublat `ntr-o singur\ zi u 2
MIERCURI, 2 8 I U L I E 2 0 2 1 , N R . 1 7 4 ( 9 1 3 9 )

Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

u Cistita, infec]ie a tractului urinar
u Rezultatele pozitive în
tratamentul meningiomului
depind de localizarea acestuia
u CNAS încurajeaz\ pacien]ii s\
foloseasc\ serviciile de s\n\tate
publice
Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

www.ziaruldeiasi.ro
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Motivele pentru care judec\torii
militari ie[eni au condamnat-o
pe jandarmeri]a acuzat\ de crim\

Cazul „Floyd de
România“ va
fi tran[at la Ia[i

M\sur\ obligatorie pe arterele mari:

Maxim 30 km/h
pe prima band\
u Prim\ria a lansat spre consultare public\
dou\ proiecte importante în ceea ce prive[te
mobilitatea urban\ u primul face referire la
limitarea vitezei la 30 km/h pe prima band\,
în cazul str\zilor care au cel pu]in patru
benzi de circula]ie `n total (dou\ benzi pe
sens) u cel\lalt proiect creeaz\ cadrul legal
pentru intrarea pe pia]a ie[ean\ a
operatorilor care vor s\ închirieze trotinete
electrice u cum explic\ Prim\ria reducerea
vitezei: pericolul [i zgomotul u Pagina 2

Axa Ia[i-Suceava:
problemele au ap\rut
`nainte de finalizare

Un caz care a inflamat opinia public\ în urm\ cu doi
ani [i-a primit un prim verdict, care a fost pronun]at de
magistra]ii militari ie[eni. Ace[tia au pronun]at
sentin]a în cazul b\rbatului care a murit dup\ ce a fost

u asfaltul proasp\t ispite[te
vitezomanii, dar [i pe cei gr\bi]i
s\ treac\ pe culoare ro[ie acolo
unde traficul se desf\[oar\ pe o
band\ u pe de alt\ parte,
localnicii nu mai au r\bdare [i se
plâng de praful care se ridic\ pe
segmentele înc\ nefinisate u 2

ZIARUL
de azi
NA}IONAL

4

Ro[ia Montana, `n
patrimoniul UNESCO:
Protejarea sitului la nivel
interna]ional nu mul]ume[te pe
toat\ lumea. „Nu aduce beneficii
nici pentru comunitate, nici
pentru ]ar\. Se blocheaz\ pe
termen mediu [i lung cea mai
mare resurs\ de aur din Europa“,
s-a pl=ns primarul localit\]ii.

LOCAL

fa]\ la Lidl - [oferi]a a cobor=t,
s-a uitat la femeia lovit\ de
ea chiar pe trecere, apoi a plecat
mai departe. „N-am [tiut c\ nu
am voie“. De[i [oferi]a le-a spus
judec\torilor c\ i s-a p\rut c\
victima nu are nimic, victima
suferise mai multe fracturi.

NA}IONAL

4

A treia doz\? A treia doz\
de vaccin, „probabil“ din
septembrie. O persoan\ care are
istoric de trecere prin boal\ [i a
fost vaccinat\ cu dou\ doze nu
va face [i a treia doz\, potrivit
medicului Gheorghi]\.

u Detalii despre `ntreaga agresiune care a
dus la moartea omului, pas cu pas, `n pagina 3

EXCLUSIV: Jaful violent de la casa din
Bucium, pas cu pas. Femeia a sc\pat
teaf\r\ dup\ ce s-a baricadat `n WC Spargerea furtunului
u atacatorii au p\truns noaptea peste oameni `n cas\, `narma]i cu b=te [i
av=nd cagule pe fa]\ u trei sunt aresta]i, Poli]ia caut\ [i a patra persoan\ u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

3

Hal de [ofer! Accident `n

imobilizat de jandarmi la Vatra Dornei pentru c\ ar fi
agresat o fat\ de 12 ani. Judec\torii au constatat c\
interven]ia jandarmilor a fost abuziv\, iar modul în
care ace[tia au ac]ionat a înc\lcat chiar
reglement\rile proprii. În instan]\ a ajuns doar
jandarmeri]a care a provocat în mod direct moartea
b\rbatului, acuzat\ de v\t\m\ri cauzatoare de moarte,
port f\r\ drept de obiecte periculoase [i purtare
abuziv\. Concret, a folosit un spray care nu era `n
dotarea Jardarmeriei. Condamnarea primit\ de
jandarmeri]a de 24 de ani, angajat\ `n institu]ie de
doar 5 luni, va r\m=ne definitiv\ la Curtea Militar\ de
Apel Ia[i, care va judeca cauza `n septembrie.

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 35ºC  Max. 34ºC  Max. 31ºC
 Min. 20ºC  Min. 20ºC  Min. 20ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 33ºC  Max. 31ºC  Max. 28ºC
 Min. 20ºC  Min. 18ºC  Min. 17ºC
Sursa: Accuweather.com

Proiectul so]ilor Nedea, la 10 ani de la prima edi]ie

Visul unor
profesori, dus
la `ndeplinire
de peste 100
de elevi u 2
Angajat ca [ofer, de[i nu avea
permis: a f\cut zeci de curse u 3

Mar]i,
3 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

de la WC a distrus
apartamentul de jos.
Iat\ cum s-a judecat
plata daunelor!
u apa a curs toat\ noaptea, proprietarii
nefiind acas\ u de ce firma de asigurare nu
l-a putut pune la plat\ pe cel vinovat? u 3

B\rbatul urm\rea doar tinere singure

Agresorul sexual din T=rgu
Cucu ataca doar noaptea u 3

