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Dac\ nici acum, atunci
c=nd? Poli e obligat\ s\
fac\ spectacol m=ine

~n paginile 5-6 ale edi]iei, programele celor
mai importante posturi TV române[ti [i
str\ine pentru urm\toarele 7 zile
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Situa]ie confuz\ la „Elena Doamna“

Managerul [i-a dat
demisia, dar [efii CJ
nu o pot accepta `nc\
La aproape o s\pt\mân\ de când managerul
Maternit\]ii „Elena Doamna”, Gabriel Martinescu, a
discutat cu cei din Consiliul de Administra]ie despre
demisia sa, situa]ia se men]ine una incert\. În timp ce
acesta nu a vrut s\ spun\ în termeni clari dac\ [i-a dat
sau nu demisia, l\sând totul pe seama unei
incertitudini, reprezentan]ii Consiliului Jude]ean (CJ)
Ia[i spun c\ aceast\ demisie a fost depus\ în mod
oficial înc\ de vineri, 23 septembrie 2022, îns\ nu
poate fi luat\ o decizie pân\ când Consiliul de

Administra]ie nu solicit\ la rândul s\u demiterea. Pân\
în acest moment, nu s-a întâmplat asta. „Dac\ prin
plecarea mea ofer acestui spital [ansa de a fi
r\scump\rat, fac acest lucru în mod absolut convins.
Spitalul este mai important decât func]ia în sine. Avem
aceast\ obliga]ie moral\ de a-l duce mai departe [i de
a-l l\sa celor care vin dup\ noi, e o mo[tenire a Ia[ului,
una cultural\, istoric\ [i medical\”, a precizat Gabriel
Martinescu pentru „Ziarul de Ia[i”.
Continuare `n pagina u 3

Conflict cu iz politic `ntre directoarea Spitalului de
Copii [i [eful Consiliului de Administra]ie
Controverse la Spitalul de Copii „Sf.
Maria” din Ia[i: Lucian Nedelciuc,
pre[edintele Consiliului de Administra]ie
al unit\]ii medicale, a cerut în scris
Consiliului Jude]ean desfacerea contractului de munc\ al managerului Alina
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Depozitele de gaz vor fi
pline la 90%: România nu

va avea sincope în furnizarea
gazelor naturale [i a energiei c\tre
c\tre popula]ie [i actorii
industriali, în condi]iile în care
procentul de înmagazinare a
gazelor s-ar putea apropia de 90%
la începutul lunii noiembrie, a
afirmat Dan Dr\gan, secretar de stat.

LOCAL

2

M=ine, spectacol `n
premier\ la FITPT: În
exclusivitate na]ional\,
spectacolul Maidan Inferno –
Mister stadal vine la Ia[i de la
Dnipro (Ucraina), de la Teatrul
Academic de Dram\ [i Comedie.

Belu, în timp ce membrii CA spun c\
decizia este luat\ „pe persoan\ fizic\” [i
c\ ei nu au fost de acord cu ea. Pre[edintele CA a trimis la începutul acestei
s\pt\mâni c\tre CJ o adres\ prin care a
semnalat mai multe aspecte legate de

Continuare `n pagina u 3

Rusia este pe cale
s\ sufere o mare
înfrângere în
„buzunarul” Lyman
u bloggerii [i
coresponden]ii
militari ru[i sunt
panica]i de
aceast\ ofensiv\
ucrainean\,
constat\ Institutul
pentru Studiul
R\zboiului u
pagina 10

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

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

Mar]i

Miercuri

 Max. 19ºC  Max. 18ºC  Max. 16ºC
 Min. 9ºC  Min. 7ºC  Min. 6ºC
Sursa: Accuweather.com

Dou\ judec\toare cu
dosare grele, h\r]uite
de Inspec]ia judiciar\

Un ie[ean [i-a [ters condamnarea
pentru contraband\ dup\ o decizie
a Cur]ii Constitu]ionale u pagina 3
Lupt\torii de la Ac]iuni Speciale
Protec]ia
vin la deschiderea anului
Consumatorului
a
universitar de la Politehnic\ u 2
`nchis temporar 14
Fondurile de investi]ii locale au magazine Auchan

Lyman

 Max. 26ºC  Max. 28ºC  Max. 21ºC
 Min. 15ºC  Min. 16ºC  Min. 10ºC

Luni

u primarul {tefan Timofte:
„Vom c\uta c\i
extraordinare de atac“ u pe
teren sunt titluri de
proprietate pe numele unor
tome[teni u citi]i `n pagina 2

u Inspec]ia judiciar\ a deschis al treilea dosar disciplinar pentru
judec\toarele Cur]ii de Apel Bucure[ti, Daniela Panioglu [i Alina Nadia,
magistra]i care au dat condamn\ri grele `n dosare de corup]ie u 10

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
4 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.7

activitatea conducerii Spitalului „Sf.
Maria”, din care ar rezulta c\ managerul
Alina Belu nu ar fi dus la îndeplinire mai
multe m\suri dispuse de CA.

Sentin]\ definitiv\:
Municipiul c=[tig\
b\t\lia cu Tome[tiul
pentru 24 de hectare

atras `ntr-un an 30.000 de noi
participan]i, dar activele au
sc\zut cu 2 miliarde de lei
u citi]i `n pagina 3

u cincizeci de unit\]i din toat\ ]ara
au fost amendate de ANPC cu
750.000 lei u printre nereguli:
fructe [i legume muceg\ite,
ustensile de buc\t\rie neigienizate,
alimente expirate u `n pagina 3

