Ghid pentru S\n\tate

paginile
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Scandal cu obscenit\]i [i
h\r]uieli `ntre dou\ doctori]e:
la mijloc e un b\rbat

u Caz clinic deosebit, tratat la
Spitalul de Cardiologie Arcadia
u {i dup\ 40 de ani se poate
folosi pilula contraceptiv\
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Topul for]ei economice, pe comune

Miroslava e mult
Greu de decis:
peste Pa[cani este sau nu este
Miroslava

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Din cauza unui timbru,
nu a sc\pat de amenda
pentru certificatul Covid:
Dup\ zeci de procese în care
ie[enii au ob]inut anularea
amenzilor primite pentru lipsa
formularelor digitale COVID,
Direc]ia pentru S\n\tate Public\
a reu[it s\ câ[tige un proces pe
aceast\ tem\. Victoria este îns\
doar temporar\, judec\torii
constatând un viciu de procedur\.

ECONOMIC
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Românii au început s\
pun\ bani deoparte
pentru zile negre:
50% dintre români apreciaz\ c\
situa]ia lor financiar\ s-a
înr\ut\]it fa]\ de anul trecut,
potrivit unui sondaj realizat de
CEC Bank în parteneriat cu
comparatorul bancar
FinZoom.ro, care arat\ c\ a
crescut ponderea celor care
economisesc [i pun bani deoparte
pentru zile negre.

LOCAL

De[i jude]ul Ia[i are un un total de 102
unit\]i administrative - municipii, ora[e
[i comune -, 90% din economia acestuia
este concentrat\ în doar 15 localit\]i.
Potrivit datelor din bilan]ul societ\]ilor
comerciale depuse pe anul 2021 [i
afi[ate pe site-ul topfirme.ro, comuna
Miroslava este de departe cea mai
performant\ localitate din jude], din

Is\rescu avertizeaz\ c\ vremea
dob=nzilor mici la credite a trecut
u “acestea vor fi dobânzile relativ normale, cu men]iunea c\ ROBOR a
cam s\rit calul, s-a dus cam mult dincolo de ceea ce am întreprins noi
cu rata de politic\ monetar\”, consider\ [eful BNR u citi]i `n pagina 3

cheltui 100.000 euro pentru
unele lucr\ri de repara]ii la CET
II Holboca. Lucr\rile au ca scop
asigurarea func]ion\rii de durat\
[i în condi]ii de siguran]\ a unui
cazan, respectiv reducerea
num\rului de opriri accidentale
care sunt cauzate de dese spargeri
de ]evi în zonele unde se va
interveni.

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

u instan]a a amânat pentru a [aptea
oar\ pronun]area pe cererea de
anulare a autoriza]iei de construire u
imobilul figureaz\ ca fiind ridicat
peste o cas\ monument istoric,
ulterior mutat\ din pix de autorit\]i
câ]iva metri mai încolo u vecinii nu
mai v\d soarele decât o jum\tate de
zi u citi]i `n pagina 2

u patrupedul mi[un\ între Bârnova,
Schitu Duca [i limita de sud a
jude]ului, spune primarul comunei
Dobrov\] u dac\ nu va ataca
gospod\rii, va fi l\sat în pace, explic\
[eful Direc]iei Silvice, care nu exclude
adaptarea ursului la zona de aici

u citi]i `n pagina 3

Ast\zi `ncepe la
Ia[i Campionatul
Na]ional de Volei
pe Plaj\ u pagina 2
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
16 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg. 2

construit legal
blocul din
imagine?

Al 23-lea transfer: Poli Ce mai face ursul din P\durea
legitimeaz\ un atacant. Dobrov\]? „S-a localizat în
zona {tiubeie, la fostul canton”
Vine din Anglia u 8
Un ie[ean mu[cat de un
c=ine vagabond a ob]inut
10.000 lei de la Salubris
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Repara]ia unui cazan
cost\ 100.000 de
euro: Municipalitatea va

acest punct de vedere. Iar la nivel
na]ional, Ia[ul este pentru România cam
ceea ce este Valea Lupului pentru
jude]ul Ia[i: atât procentele privind cifra
de afaceri, num\rul de angaja]i [i
profitul total sunt comparabile, cât [i
domeniile de top din jude]ul Ia[i,
respectiv cele din Valea Lupului.
Citi]i `n pagina u 2

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 21ºC  Max. 25ºC  Max. 26ºC
 Min. 15ºC  Min. 16ºC  Min. 18ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 26ºC  Max. 26ºC  Max. 27ºC
 Min. 18ºC  Min. 17ºC  Min. 16ºC
Sursa: Accuweather.com

De la apari]ia lui pe imaginile unei camere de luat vederi
instalat\ lâng\ o hr\nitoare pentru mistre]i, singura dat\ când
„s-a l\sat” filmat, ursul din
P\durea Dobrov\] a mai fost
v\zut o singur\ dat\. Asta a fost
cu o lun\ în urm\, pe marginea
DJ 247, drum care coboar\ din
[oseaua
Ia[i-Vaslui
spre
Dobrov\].
Mai
mi[un\
patrupedul pe aici sau a plecat?

„E în zon\”, ne-a spus primarul comunei Dobrov\], pe
raza c\reia a fost semnalat ursul.
C\t\lin Martinu[ ne-a spus c\
urmele încep s\ se vad\ din nou
dup\ câte o ploaie. „Este undeva
între fosta caban\ a lui
Ceau[escu, estul comunei
Dobrov\] [i satul Poieni din
comuna Schitu Duca. Practic,
între Bârnova [i Schitu Duca”, a
delimitat primarul zona în care

s-ar afla ursul. Se pare c\
patrupedul s-a plimbat [i dincolo de limita jude]ului, pe
lâng\
satele
vasluiene
Protopope[ti [i T\cuta, dar a
revenit pe mealeagurile
ie[ene. C\t\lin Martinu[ pune
migra]ia pe seama surselor de
ap\ mai pu]ine din comuna pe
care o conduce fa]\ de comuna vecin\ din jude]ul Vaslui.
Continuare `n pagina 2

Clase de liceu `ntregi ocupate de elevi
cu nota 3 la Evaluarea Na]ional\ u 8
8

Poate fi centrala nuclear\ de la
Zaporojie o Fukushima a Europei?

