Ghid TV

Proiectele jude]ului, puse pe
c\pr\rii ieri la Ia[i chiar de
ministrul Dezvolt\rii u Pagina 2

~n paginile 8-9 ale edi]iei, programele celor
mai importante posturi TV române[ti [i
str\ine pentru urm\toarele 7 zile
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Caz neverosimil
O opera]ie reu[it\
perfect `n acte, dar
ratat\ total `n fapt?

Femeia operat\ vrea s\ dea spitalul
ie[ean `n judecat\, ca s\ nu mai
p\]easc\ nimeni ce a p\]it ea acolo
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Buget optimist: Bugetul
Ia[ului pe 2022: veniturile
estimate, mai mari ca `n anii
anteriori. Prim\ria Ia[i a estimat
venituri mai mari la bugetul pe
anul 2022 în compara]ie cu anii
trecu]i. Deocamdat\, bugetul a
fost publicat, asear\, într-o form\
sintetic\, pe capitole de
cheltuieli.

LOCAL

u o ie[eanc\ a tr\it o experien]\ `ngrozitoare, dup\ o
interven]ie chirurgical\ la maternitate u femeia a
trebuit `n final s\ se opereze din nou, la Cluj, dup\ doi
ani tr\i]i cu dureri cumplite u concret, din documentele
medicale ale pacientei [i din radiografiile f\cute
ulterior, reiese c\ medicul ie[ean care a operat-o pentru
extirparea de ovare ar fi ratat, de fapt, scoaterea lor u
ce acuz\ femeia de 45 de ani, `n ale c\rei documente
medicale a fost `ns\ consemnat c\ opera]ia a fost
reu[it\ total? u medicul acuzat spune c\ nu e posibil
a[a ceva: „Eu am dus ovarele la laborator“ u ce s-a
`nt=mplat, totu[i? u Pe larg, `n pagina 2

„Vaccin\rile la
chiuvet\“:
medicul ie[ean
acuzat a fost
arestat asear\
u dr. Daniela
Bejan, medic
de familie `n
comuna
Ciohor\ni,
este acuzat\
de luare de
mit\ u Pag. 3
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Salariile dasc\lilor:
Sindicali[tii ie[eni din înv\]\mânt
vor picheta Guvernul [i amenin]\
cu greva. 4% `n loc de 16%?

LOCAL

Vremea probabil\ la Ia[i
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Proxenet de Podu
Iloaiei: Proxenetul ie[ean cu
re]ea `ntins\ la Suceava [i Cluj [i-a
f\cut „ucenicia“ `n Italia. A fost
re]inut pentru c\ exploata trei
tinere, dou\ fiind minore.

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 5ºC  Max. 3ºC  Max. 2ºC
 Min. -1ºC  Min. -3ºC  Min. -2ºC

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 5ºC  Max. 2ºC  Max. 1ºC
 Min. -2ºC  Min. -4ºC  Min. -2ºC
Sursa: Accuweather.com

Whatsapp: 0734.ZIARUL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Un caz care a uluit `ntreaga ]ar\:
ie[enii care au pus un taximetrist s\
`[i sape singur groapa, cu [urubelni]a

Asasinul student,
din nou la bar\
dup\ 20 de ani
V\ mai aminti]i de cei doi studen]i ie[eni `narma]i cu
pu[ti furate care au `ngrozit o ]ar\ `ntreag\ acum 20 de
ani [i au ]inut toat\ poli]ia rom=n\ pe jar c=teva luni,
dup\ ce au ucis c=]iva oameni? Supravie]uitorul dintre
ei, acum „vie]a[„ la pu[c\rie, cere liberarea dup\ dou\
decenii petrecute în spatele gratiilor. Condamnat pentru
crime care `]i fac p\rum m\ciuc\, de filme de groaz’,
fostul student a îndeplinit punct cu punct toate
condi]iile liber\rii condi]ionate. Magistra]ii Judec\toriei
au respins totu[i cererea, nefiind convin[i c\ Vasile
Andrei chiar s-a îndreptat. Decizia final\ va apar]ine
Tribunalului. În condi]ii normale, condamnarea pe via]\
ar ajunge „la termen“ pe 20 martie 2099. u Pagina 3
~n imagine, studentul criminal, dus la reconstituirea
uneia din crime, pe malul lacului Bicaz. Cel\lalt student
criminal a fost `mpu[cat mortal `n timpul ultimei lor
„aventuri“: o spectaculoas\ `ncercare de evadare din arest

Punct final `n cazul cu c=ini de lupt\ care a
revoltat Ia[ul acum 5 ani. O sentin]\ la fel
de revolt\toare pentru cei ataca]i `n strad\
Câinii agresivi l\sa]i liberi nu reprezint\ o problem\ dac\ nu ucid oameni. Cam aceasta
poate fi considerat\ concluzia rezultat\ dintr-un proces care a durat aproape patru ani
[i s-a încheiat zilele trecute la Curtea de Apel. Cei trei câini amstaff de]inu]i de o
ie[eanc\ domiciliat\ în apropierea complexului Palas II i-au atacat în repetate rânduri
pe trec\tori [i vecini, pe strad\. Trimis\ în judecat\ pentru neluarea m\surilor de
prevenire a atacului canin asupra unei persoane [i pentru lovire sau alte violen]e, Silvia
Albu a fost condamnat\ de magistra]ii Judec\toriei doar la plata unei amenzi. u Pag. 3

BCU Ia[i a
dep\[it toate
recordurile în
mediul digital:
a ajuns la 4 mil.
pagini scanate
disponibile
u în 2021 au fost 40.335 de
utilizatori care au accesat
documente online, fa]\ de 20.027 în
2020 [i doar 6.044 în 2019 u 2

Mar]i,
18 ianuarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Din 26 ianuarie începe
vaccinarea copiilor cu
vârste între 5 [i 11 ani
u platforma permite deja programarea la
vaccinare, dar prezentarea la centru se
poate face [i f\r\ programare u Pagina 6

Un t=n\r a vrut s\
Tensiuni
jefuiasc\ taximetristul
care l-a luat `n ma[in\ majore `ntre
u a cerut o curs\ la Probota, iar pe drum a
s\rit la b\taie, cer=nd banii [i l\n]i[orul u 3

PNL [i PSD

u liberalii `i arat\
cu degetul pe
social-democra]i
pentru facturile
uria[e la energie [i
num\rul mare de
infect\ri COVID u
PSD reac]ioneaz\
ironic u Pagina 6

