Ghid pentru S\n\tate

paginile
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u Demen]a vascular\ cauze, diagnostic [i
tratament
u Tiroidit\ autoimun\: care
este tratamentul corect?
u Dezlipirea de retin\: ce
probleme pot ap\rea dup\
opera]ie?

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

Un nou lot de str\zi din
municipiu va fi reabilitat.
Strada ta este pe list\? u 2
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Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Explozia de
gaz la blocul
din Copou:
doi mor]i,
dosar clasat

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

Orban: Nu vor fi deloc relax\ri

E sigur: ~nc\
30 de zile de
stare de alert\

Niciun vinovat!
u decizie surprinz\toare anun]at\ de
procurorii Parchetului ie[ean care s-au
ocupat de unul din cele mai mediatizate
cazuri ale ultimilor ani de la Ia[i u ace[tia
au clasat dosarul exploziei de gaz metan
din 2016, de pe strada Teodor V\sc\u]eanu,
c=nd doi universitari [i-au pierdut via]a iar
un bloc `ntreg a devenit practic de nelocuit
u concret, de[i au murit oameni, Parchetul
a considerat c\ nu poate fi g\sit un vinovat
u potrivit unor surse, to]i locatarii, cu
excep]ia unuia, au primit bani de la Delgaz

ZIARUL
LOCAL

Grid, fosta E.ON Gaz, pentru apartamentele
distruse, valoarea daunelor fiind de peste un
milion de euro u surprinz\tor r\m=ne `ns\
faptul c\, pe latur\ penal\, anchetatorii au
considerat c\ gigantul din domeniul energiei
nu poate fi trimis `n judecat\, neexist=nd
probe privind vinov\]ia sa u societatea
Delgaz Grid a sus]inut c\ `n acea zon\ au
avut loc interven]ii subterane ale mai multor
furnizori de utilit\]i, [i c\ e nedrept s\ fie
g\sit\ ea vinovat\ de scurgerile de gaze din
conductele sale u Am\nunte `n pagina 3

Viceguvernator al BNR:

de azi
2

Astm: Ghid de pandemie tip
semafor, destinat celor cu boli
respiratorii. „E structurat ca un
semafor, cu verde, galben [i ro[u,
iar pacientul trebuie s\ [tie ce are
de f\cut în fiecare moment.“

„Economia `[i
va reveni din
trimestrul III“

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

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 27ºC  Max. 27ºC  Max. 27ºC
 Min. 17ºC  Min. 16ºC  Min. 16ºC
Sursa: Accuweather.com

Tragedie cumplit\,
cu doi mor]i pe loc. O
anchet\ complicat\:
cine este vinovatul?
u o autoutilitar\ angajat\ neregulamentar
`n dep\[ire a izbit extrem de violent un
utilaj agricol care la r=ndul s\u nu s-a
asigurat la virajul la st=nga u Pagina 3

Pandemia nu a afectat interesul studen]ilor pentru studiile universitare la Ia[i, ba chiar majoritatea
universit\]ilor remarc\ o cre[tere semnificativ\ a num\rului de dosare depuse u Citi]i `n pagina 2

Programul corporati[tilor ie[eni va
suferi modific\ri importante. Ce
spune un profesor de management

u în ceea ce prive[te cre[terea
economic\, speciali[tii BNR indic\
o contrac]ie de circa 6% u Pagina 5

 Max. 26ºC  Max. 27ºC  Max. 28ºC
 Min. 14ºC  Min. 16ºC  Min. 17ºC

Guvernul prelunge[te azi starea de alert\ în
România cu înc\ 30 de zile, decizia urmând a
se lua în [edin]a de guvern. De aceast\ dat\,
nu va mai fi vorba [i de relax\ri. M\sura este
luat\ în contextul în care num\rul de cazuri de
coronavirus a crescut în ultima perioad\. De
altfel, ministrul S\n\t\]ii, Nelu T\taru, a
declarat ieri c\ se impune prelungirea st\rii de
alert\, men]ionând c\ de la 15 iulie nu vor fi
restric]ii noi, dar nici nu vor fi niciun fel de
m\suri de relaxare. u Am\nunte `n pagina 4

Ia[i - Admiterea la universit\]i, motoarele la
maximum: mii de dosare depuse `n primele zile

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
21 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Reabilitarea liniei
spre Dancu:
ma[inile nu vor
putea circula pe
calea de rulare
a tramvaielor
u acest lucru este conform
obliga]iilor impuse de UE, prin
contractul de finan]are u
lucr\rile vor `ncepe `n perioada
urm\toare u Citi]i `n pagina 2

u „Managerii vor prefera, ca [i înainte de epidemie, s\ aib\
un control precis asupra productivit\]ii angaja]ilor“, arat\
conf.univ.dr. Andrei {tefan Ne[tian u Am\nunte `n pagina 5

Referendum
pentru „F\r\
penali“ odat\
cu alegerile
locale? u 4

Bursele de
stat pentru
liceenii
rom=ni din
afar\: 63
euro/lun\
u Ia[ul este centru na]ional pentru aceste `nscrieri
destinate rom=nilor din Moldova, Ucraina,
Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria u Pagina 3

{ef nou la parchetul local,
`ncep=nd chiar de azi u 3

