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O „fent\“ de peste patru
milioane lei la cel mai
mare spital din Moldova

u Pre[edintele Ford Motor, Bill Ford,
cump\r\ ac]iuni la grup
u Ferrari a anun]at luni o nou\ organizare
[i schimb\ri în conducere
u Grupul Volkswagen a înregistrat în 2021
cele mai slabe vânz\ri din ultimii 10 ani

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu

3

L U N I , 17 IANUARIE 2022, NR. 12 (9283)

www.ziaruldeiasi.ro

A

B

O

N

A

M

EN

T

1 0 PA G I N I - 3 L E I

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Ce studii au parlamentarii ori ale[ii locali,
[i ce ]in unii dintre ei aproape „la secret“?

Iat\ secretele
Permis special
de pe diplomele pentru taxiuri la
Aeroportul Ia[i
ale[ilor ie[eni!
Urmare a peste 100 de reclama]ii
pentru comportamentul abuziv

u scandalul diplomelor false care azguduit
anul trecut, `n dou\ r=nduri, scena politic\
rom=neasc\ ne-a determinat s\ lu\m [i noi
la Ia[i la verificat, m\car statistic, studiile
ale[ilor, fie ei parlamentari, fie reprezentan]i

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Grev\ `n [coli: Sindicatele
din `nv\]\m=nt anun]\ grev\
poim=ine. Principala
nemul]umire: neacordarea
m\ririlor de salarii de care al]i
bugetari au beneficiat deja.

LOCAL
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Pensionar eliberat:
Pensionarul ie[ean condamnat la
pu[c\rie din cauza unei amenzi a
fost eliberat de instan]\.
Problemele au pornit din cauza
unei dispute cu vecinul care nu-[i
cur\]a [antul de buruieni.

LOCAL

de v=rf ai administra]iei locale u dac\ unii
nu mai [tiu cum s\ se „`mp\uneze“ cu
teancuri de diplome `n CV-urile oficiale, al]ii,
de[i e nelegal, [i-au trecut toate studiile „la
secret“ u unii, absolven]i `n zona privat\,
nici nu au mai men]ionat institu]ia care le-a
dat diploma u [eful PSD Ia[i pare totu[i cel
mai secretos, `n privin]a doctoratului s\u:
nu ne-a oferit nici m\cat titlul u primarul
este [i el campion pe ni[a lui: se chinuie de
circa 14 ani cu doctoratul, pe care nu l-a
mai terminat u Pe larg, `n pagina 2

Aeroportul Ia[i
prinde din nou
aripi : ^ 37%
u anul trecut, traficul de pasageri
a crescut cu o treime fa]\ de cel
înregistrat în primul an de
pandemie u conducerea regiei se
a[teapt\ la o cre[tere consistent\
[i în 2022, an care înseamn\ [i
deschiderea [antierului de
extindere a infrastructurii
aeroportuare u Citi]i `n pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i
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Admitere 2022: USV Ia[i
a stabilit condi]iile de admitere.

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 5ºC  Max. 1ºC  Max. 2ºC
 Min. -2ºC  Min. -4ºC  Min. -1ºC

Mar]i,
18 ianuarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 5ºC  Max. 2ºC  Max. 1ºC
 Min. -3ºC  Min. -3ºC  Min. -4ºC
Sursa: Accuweather.com
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u peste o sut\ de reclama]ii din partea
pasagerilor au determinat administra]ia
aerog\rii s\ adopte un regulament de
conduit\ al taximetri[tilor u prima regul\:
nicio curs\ solicitat\ de cei care sosesc la
Ia[i nu va mai putea fi refuzat\ u va fi
evaluat\ inclusiv ]inuta taximetri[tilor u 2

Ia[ul, cel mai tân\r
jude] din ]ar\: vârsta
medie este 40 de ani
Cel mai „tân\r“ jude] din România
este Ia[i, unde vârsta medie a
locuitorilor este pu]in peste 39 de
ani, iar cel mai „b\trân“ este
Teleorman, unde locuitorul mediu
se apropie de 47 de ani. u Pag. 4

Accident `n dep\[irea unei
c\ru]e. „Am semnalizat cu biciul“
u lupt\ inegal\ pentru c\ru]a[, care a pierdut: a avut de
`nfruntat `n instan]\ avoca]ii asiguratorului ma[inii u Pag. 3

Ia[ul se apropie de Ia[i - Fiica [i nepo]ii cer anularea
v=nz\rii casei mamei lor de 102
scenariul ro[u.
ani, la aproape 10 ani de la deces
Medic: nu v\
culca]i pe o ureche
din cauza Omicron!

u b\tr=na `[i v=nduse averea `n schimbul promisiunii c\ va avea cine
s-o `ngrijeasc\ `n ultimii ani de via]\ u ce a decis instan]a? u Pag. 3

u „Vom avea `n
continuare cazuri
grave“, spune
fostul manager
de la Spitalul de
Boli Infec]ioase
Ia[i u Pagina 2

I-a golit b\rbatului
spray-ul lacrimogen
`n fa]\ [i, pentru c\
se zb\tea, i-a dat cu
tubul gol peste cap
p=n\ l-a `ndoit
u nervoas\ foc pe sora ei, o ie[eanc\
[i-a desc\rcat nervii `n capul cumnatului
u a ajuns `n fa]a instan]ei u Pagina 3

