Ghid pentru S\n\tate

paginile
5-6

u Anemia: cauze,

simptome [i grupe de risc

u Ficatul gras poate duce
la ciroz\ hepatic\ sau
cancer hepatic

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

Topul liceelor ie[ene
dup\ notele la Evaluare
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Amenzile PLF-Covid au blocat instan]ele de la Ia[i

Amenda]i cu 3.500
de lei chiar dac\ nu
au trecut prin vam\
Judec\torii ie[eni se sufoc\ sub
mald\rul de amenzi aplicate de
Direc]ia pentru S\n\tate Public\ [i
atacate în instan]\. Contesta]iile
depuse de ie[eni împotriva
sanc]iunilor primite pentru lipsa
certificatului digital de intrare în ]ar\
au devenit cea mai numeroas\
categorie de cauze analizate de
magistra]i. Într-o singur\ zi, miercurea
trecut\ de exemplu, jum\tate din
sentin]ele pronun]ate de magistra]ii
Judec\toriei ie[ene au vizat astfel de
amenzi. De fiecare dat\, sentin]a a fost
aceea[i: anularea proceselor-verbale.
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Record cu
caiacul:
Profesorul
universitar
Marin Chirazi,
de la Facultatea
de Educa]ie
Fizic\ [i Sport va încerca, al\turi
de un absolvent al facult\]ii, Alin
Vorniceanu, vor încerca s\ stabileasc\ un nou record de
parcurgere a Dun\rii, de la
izvoare pân\ la v\rsarea în Marea
Neagr\, cu caiacul.

LOCAL
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I s-a f\cut r\u dup\ ce
a stat mai pu]in de
jum\tate de or\ afar\:
O femeie de 52 de ani a ajuns la
spital cu manifest\ri ale insola]iei
dup\ ce a stat 20 de minute la
soare, c=nd temperaturile erau
foarte ridicate.

LOCAL

Cel mai probabil, sentin]ele vor fi
contestate de c\tre DSP. De neîn]eles
îns\ este faptul c\ jum\tate din amenzi
au fost aplicate pe criterii cel pu]in
discutabile. DSP pare s\ fi amendat pe
oricine intra în ]ar\, indiferent de
motiv. De fiecare dat\, cu amenda
maxim\ prev\zut\ de lege. În
majoritatea cazurilor, situa]ia putea fi
evitat\ prin informarea celor intra]i în
]ar\ sau prin realizarea unei platforme
guvernamentale care s\ [i
func]ioneze.

Citi]i `n pagina u 3

Z\mosteanu
ridic\ un nou
turn l=ng\
facult\]ile de
la Politehnic\
u va avea 11 etaje [i 120 de
apartamente u citi]i `n pagina 2

Chicerea, satul f\r\ {eful spionajului militar
ap\: licita]ia salvatoare ucrainean: r\zboiul se
s-a am=nat. Oamenii, va încheia anul viitor
`n pragul revoltei
Usca]i de sete, f\r\ ap\ pentru cur\]enia
intim\ sau pentru sp\lat, locuitorii din satul
Chicerea, comuna Tome[ti, vor trebui s\ se
roage s\ plou\ [i s\-[i instaleze cât mai multe
butoaie în care s\ colecteze apa pluvial\.
Ploaia e, pentru ei, chiar [i pe secet\, mai
sigur\ decât o solu]ie venit\ din partea
autorit\]ilor, ale c\ror promisiuni au fost

pân\ acum doar “ap\ de ploaie”. ApaVital a
lansat în aprilie o licita]ie pentru construirea
unei sta]ii de pompare în zon\. În mai a fost
data limit\ de depunere a ofertelor, iar în
iunie s-a prelungit termenul de evaluare a
ofertelor. Pân\ în noiembrie!

Citi]i `n pagina u 2

u punctul de cotitur\ al
conflictului armat va fi în luna
august, sus]ine Kirilo Budanov u
spre sf=r[itul anului, luptele vor
sc\dea puternic `n intensitate, mai
spune acesta u citi]i `n pagina 8

Trupul sucevencei ucise de Al 14-lea transfer al verii la Poli: un
rechin, g\sit la dou\ zile dup\ pu[ti de 18 ani va ajunge `n Copou
u Politehnica merge din nou pe varianta aducerii unor tineri din afara
ce fusese dat\ disp\rut\
Ia[ului deoarece, din nefericire, niciunul dintre copiii din pepiniera proprie
u „Dup\ prima victim\,
nimeni nu a închis nicio
plaj\. Am înotat liber”, a
povestit un turist rus u
românca ar fi fost ucis\
de un rechin Mako,
considerat cel mai rapid
rechin din lume u 8
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Jum\tate dintre
companii au lungit
termenele de plat\:
65% dintre [efii de companii
anticipeaz\ un risc crescut de
neplat\ sau întârziere la plat\, în
urm\torul an.

Vremea probabil\ la Ia[i

nu a demonstrat p=n\ acum c\ poate prinde un tricou de titular u 8

Proiectul de modificare a Codului
Fiscal a fost aprobat: ce taxe se
vor m\ri de anul viitor u pagina 3

O band\ de tâlhari minori [i-a f\cut de cap `n tren
u c=nd trenul a oprit la Pa[cani, cei patru au atacat cu violen]\ o femeie [i i-au furat geanta u
de[i le ghicise inten]iile mai `nainte, anun]=nd [i conductorul, femeia nu s-a putut ap\ra u doi
dintre ei au fost interna]i `ntr-un centru educativ pentru o perioad\ de un an u pagina 3

Mar]i,
12 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.5
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 35ºC  Max. 25ºC  Max. 29ºC
 Min. 16ºC  Min. 15ºC  Min. 16ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 28ºC  Max. 26ºC  Max. 25ºC
 Min. 15ºC  Min. 14ºC  Min. 12ºC
Sursa: Accuweather.com

