Ghidul casei

Un nou concurs de directori
la Ia[i: 100 de posturi libere

pg.7

u Buc\t\ria vintage sau
cum po]i amenaja o
înc\pere care s\ te
duc\ înapoi în timp
u Mâncare de fasole cu
afum\tur\
u Talo Negroamaro
2020, San Marzano

u pe lista [colilor cu astfel de locuri neocupate `n conducere sunt [i colegii de elit\
precum „Negruzzi“, „Racovi]\“, „Eminescu“ sau Pedagogic u Citi]i `n pagina 2
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Ancheta t\r\g\neaz\, probele sunt sub]iri,
se profileaz\ alte scenarii. Iat\ [i de ce!

Crimele de
“
la „Roua :
10 `ntreb\ri
De[i cu un personaj dup\ gratii, oroarea criminal\
care a `ngrozit Ia[ul [i `ntreaga ]ar\ pare a fi departe
de deznod\m=nt. Mai multe surse indic\ faptul c\
arestarea marocano-canadianului Ahmed Sami el
Bourkadi ar fi fost f\cut\ cu probe „sub]iri“. La
prima vedere, moartea celor doi tineri în casa lor din
Moara de Vânt pare a fi „opera“ unui om cu tulbur\ri
psihice. Îns\ ultimele cercet\ri în cazul asasinatului
alimenteaz\ [i ipoteza unui asasinat la comand\,
înf\ptuit de profesioni[ti. Totodat\, au ap\rut indicii
c\ ar mai fi fost implicat\ în crim\ cel pu]in o

ZIARUL
2

Grev\ la clas\: 99% dintre
profesori ie[eni au fost ieri `n
grev\. Au amenin]at cu greva
general\, pentru o dat\ viitoare.

LOCAL

3

Infractor cu ghinion:
Ghinion de tolomac. F\r\ permis
[i beat aproape de com\, a intrat
`ntr-o ma[in\ de poli]ist.

LOCAL

2

Primar condamnat:
Prima
condamnare
pentru primarul
care a dat zeci
de hectare so]iei
[i fiului. Este
vorba de fostul
primar al
comunei
Popricani,
Valeriu Pârlog.

NA}IONAL

Covid: Cazurile u[oare pot

u Continuare `n pagina 3
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Economia ie[ean\,
cu m=na la burt\
din cauza facturilor
la gaz. „Vom muri“
Antreprenorii din Ia[i stau cu ochii pe informa]iile
despre pre]urile la energie [i gazele naturale ca pe
butelie. ~nc\ o majorare a pre]urilor ar avea efecte
dramatice, care vor fi resim]ite în scurt timp, cred ei. „În
condi]iile în care cresc pre]urile la energie [i la gaze,
toat\ economia României va muri“, este convins
Neculai Apostol, fondatorul grupului de firme Kosarom.
„Nu ne a[teapt\ vremuri deloc bune“, crede [i
pre[edinte grupului Electra, Marian Berdan. u Pag. 5

Covid la Ia[i - Plus
40% `ntr-o singur\ zi
u focar de infec]ie SARS COV 2 la mai multe
unit\]i medicale, dar [i la o cre[\ u Pagina 2

Contre profesionale `ntre managerul de la „Infec]ioase“ [i [eful DSP Ia[i

A l\sat mari dureri de cap
rudelor, mul]i ani dup\ moarte:

de azi
LOCAL

persoan\. În acest caz, asupra anchetei planeaz\ o
cea]\ pe care numai anchetatorii o pot risipi. Ace[tia
`ns\, surprin[i probabil [i de amor]eala s\rb\torilor,
par a b=jb=i. ~n lipsa mai multor certitudini
elementare oarecum greu de acceptat la 40 de zile
de la crime, jurnali[tii „Ziarului de Ia[i“ au formulat
o list\ cu mai multe necunoscute `ngrijor\toare ale
anchetei desf\[urate de procurorii [i poli]i[tii
Serviciului de Investiga]ii Criminale Ia[i.

Reac]ii din mediul local de afaceri

Moartea misterioas\ a unei
paciente: Omicron sau Delta?

A scris dou\
testamente ce se
bat cap `n cap

Controverse legate de decesul unei femei de 75 de ani din jude]ul Ia[i la
care a fost ridicat\ suspiciunea înalt\ de infec]ia cu Omicron. u Pag. 2

u dandanaua s-a `nt=mplat `n
comuna ie[ean\ }ib\ne[ti u 3

Primarul Ia[ului, interven]ie anapoda despre
acuza]iile de plagiat la adresa premierului

Secretari numi]i:
speriat, primarul
Ia[ului d\ `napoi u 2

Mihai Chirica: „O
interven]ie subversiv\
la securitatea statului“

Vremea probabil\ la Ia[i

u edilul Ia[ului a sim]it ieri nevoia s\ fac\ unele
preciz\ri vizavi de aceste acuza]ii, vorbind
inclusiv de doctoratul s\u pe care l-a `nceput `n
2007 [i nu l-a mai terminat u Pagina 2

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 6ºC  Max. 2ºC  Max. 0ºC
 Min. -4ºC  Min. -5ºC  Min. -5ºC

provoca probleme de memorie.

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. -2ºC  Max. -4ºC  Max. -5ºC
 Min. -6ºC  Min. -8ºC  Min. -8ºC

Camera de Comer] [i
Industrie a Rom=niei,
pledoarie pentru plagiat
u `ntr-un comunicat de pres\ „venit de nic\ieri“, institu]ia
apolitic\ a s\rit `n ap\rarea premierului Ciuc\ [i a dus `n
derizoriu acuza]iile de plagiat u „Je suis Ciuc\! Românii s-au
s\turat de dezv\luiri“, sus]in reprezentan]ii (?) oamenilor de
afaceri u Citi]i articolul din pagina 4

Sursa: Accuweather.com

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

Accidentul de la Bra[ov al autobuzului ie[ean
ce mergea la Festivalul de Folclor de la Arad

Desp\gubiri Asirom
m\rite de circa 30
de ori de instan]\
Un grav accident din urm\ cu 5 ani produce înc\
efecte juridice. Unul dintre tinerii r\ni]i în accident
s-a adresat instan]ei, cerând desp\gubiri morale
pentru suferin]ele îndurate. Firma de asigur\ri s-a
ar\tat dispus\ s\ pl\teasc\ aproximativ 7.000 de
lei, în contul celor dou\ s\pt\mâni de îngrijiri
medicale necesare. Magistra]ii Tribunalului au
remarcat îns\ c\ suferin]ele nu se încheie odat\ cu
scoaterea pansamentelor, stabilind desp\gubiri de
30 de ori mai mari. Ultimul cuvânt îl va avea
Curtea de Apel. u Continuare `n pagina 3

