Ghid pentru S\n\tate

paginile
5-6

La mul]i ani Maia, la cât mai mul]i ani Igor!

u ABC-ul s\n\t\]ii ochilor
la copii
u O nou\ metod\ de tratare
a herniei cervicale
u Cum pute]i beneficia de
asisten]\ medical\
gratuit\, dac\ sunte]i
neasigura]i

Cadou de ziua Maiei Sandu: 8
Dodon b\gat `n beci, cu lac\tul tras
u `n ziua `n care [efa statului [i-a serbat ziua de na[tere, fostul pre[edinte a
fost re]inut pentru 72 de ore, fiind acuzat inclusiv de tr\dare de patrie

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
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Am=n\ri de rate la
b\nci, cre[teri
salariale [i ajutoare
pentru pensionari
Cea mai bogat\ comun\ din jude] are venituri cât
ora[ele Tg. Frumos, Hârl\u [i Podu Iloaiei la un loc

Miroslava vrea
s\ ia Pa[caniul
Situa]ia veniturilor [i cheltuielilor raportat\ de Ministerul Finan]elor pentru
fiecare comun\ [i ora[ din jude] [i din ]ar\ scoate la iveal\ câteva ciud\]enii
[i schimb\ri de ritm. Care este topul prim\riilor din jude] [i unde se
situeaz\ jude]ul `n clasamentul na]ional? Citi]i o analiz\ `n pagina 2

ZIARUL
de azi
NA}IONAL

8

Un an de anchet\, 400
de oameni audia]i,
niciun suspect: Procurorii
care instrumenteaz\ dosarul
privind uciderea omului de
afaceri ar\dean Ioan Cri[an, a
c\rui ma[in\ a explodat în
parcarea unui centru comercial,
au f\cut publice, ieri, date
privind demersurile f\cute în
cursul investiga]iei.

LOCAL

3

{i-a amenin]at so]ia [i
apoi a dormit o noapte
la r\coare: Un individ din
Miroslava a fost b\gat dup\ gratii
de c\tre poli]i[ti deoarece a
înc\lcat ordinele de protec]ie pe
care so]ia le ob]inuse împotriva
lui. So]ia ob]inuse ordin de
oprotec]ie de la poli]ie cât [i de la
judec\tori.

NA}IONAL

8

O alian]\ toxic\: Stelian
T\nase, c\tre liberali: V-a]i unit,
ca s\ nu zic înh\itat, cu PSD,
care este o alian]\ toxic\.

Se scumpesc biletele de 2
transport, dar `n fiecare vineri
to]i ie[enii vor circula gratuit

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

Lupt\ strâns\ pentru „Destina]ia Anului 2022“

Curs\ `n trei: Ia[ul
are nevoie de voturi
Ia[ul are nevoie de voturi în competi]ia
pentru desemnarea titlului „Destina]ia
Anului 2022“, la categoria City Break.
Cu doar o s\pt\mân\ înainte de
“închiderea urnelor“, ora[ul Târgovi[te
conduce la num\rul de voturi. Se
poate vota pe site-ul
www.destinatiaanului.ro. “Pân\ în
prezent, lupta este strâns\ la categoria
City Break unde Bra[ov, Ia[i [i
Târgovi[te se afl\ la mai pu]in de 1000
de voturi distan]\, cu un u[or avans
pentru Târgovi[te“, au anun]at
organizatorii concursului, care sus]in
c\ peste 50.000 de oameni au votat
pân\ acum pe platforma
www.destinatiaanului.ro pentru una
din cele [ase destina]ii finaliste,

Profesorii ie[eni [i-au trimis reprezentan]i la
mitingul de ast\zi, la Guvern

Sindicatele din `nv\]\m=nt cer
aplicarea legii salariz\rii u 2
Peste 20 de PUZ-uri s-au adunat pe masa consilierilor locali

Planurile cu 18 blocuri [i 200 de case
`n Bucium a[teapt\ un vot favorabil u 3

Reabilitarea podului din Alexandru
a ajuns la 20 milioane euro u 2
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
31 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8

u coali]ia a decis un nou pachet de m\suri
sociale [i economice, în valoare de 1,1 miliarde
de lei u persoanele care au pensii sub 2.000 de
lei vor primi un ajutor unic de 700 de lei u 3

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 26ºC  Max. 25ºC  Max. 28ºC
 Min. 15ºC  Min. 14ºC  Min. 14ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 20ºC  Max. 20ºC  Max. 20ºC
 Min. 11ºC  Min. 13ºC  Min. 12ºC
Sursa: Accuweather.com

grupate în dou\ categorii: City Break [i
Localit\]i Turistice.
u Citi]i `n pagina 3

Dup\ ce Veolia a cerut divor]ul

Prim\ria `ncearc\ s\ m\rite
a doua oar\ termoficarea
Prim\ria reia demersurile pentru identificarea unui nou operator
de termoficare. Odat\ cu plecarea
Veoliei de la Ia[i, activitatea a fost
preluat\, din august 2021, de
Termo-Service, societate aflat\ în
subordinea administra]iei locale.
Dintr-un proiect de hot\râre intro-

dus pe ordinea de zi a [edin]ei
ordinare din 30 mai a Consiliului
Local (CL) rezult\ c\ Prim\ria are
în plan delegarea serviciului de
termoficare c\tre un operator privat.
u Continuare `n pagina 2

Scandalul documentelor
distruse: „Doi [i-un sfert“
respinge acuzele arhivi[tilor
u Citi]i `n pagina 3

Pasagera de pe bancheta din
Omagiu adus
spate, ucis\ dup\ ce ma[ina fostului patron al
Politehnicii Ia[i u 8
a intrat `ntr-un copac u 3

