Azi, „Ziarul de Ia[i“ este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de volumul

Vaccinul antigripal
s-ar putea face [i
în farmacii u 3

O var\ de
r\scruce
de Truman Capote
Partener: Funda]ia Antibiotice {tiin]\ [i Suflet“
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Sute de ie[eni au `nchiriat locuin]e familiilor de ucraineni

Afacerea

“
„50-20

Statul pl\te[te peste un milion de lei
pe lun\ pentru refugia]ii caza]i la Ia[i
u astfel, o familie de trei persoane din Ucraina
poate aduce un venit dublu fa]\ de chirie: `n
loc de 400 de euro se pot c=[tiga 800 u statul
deconteaz\ 50 de lei pe zi pentru cazare [i 20
de lei pentru mas\ u citi]i `n pagina 2

ZIARUL
de azi
LOCAL

3

Amend\ de 50.000 lei
[i ma[ina confiscat\:
Un localnic din Târgu Frumos a
primit o amend\ uria[\ dup\ ce a
fost prins cu ]ig\ri de
contraband\. De asemenea,
]ig\rile au fost confiscate.

EXTERN

u [eful statului a cerut ieri
legi dure `mpotriva acestui
“fenomen toxic” din mediul
educa]ional, f\r\ s\ spun\ un
cuv=nt despre problemele de
integritate academic\ ale
premierului Ciuc\ u cine este
Ligia Deca (foto), noul ministru
al Educa]iei u pagina 8

Svante Pääbo, laureat
al premiului Nobel
pentru Medicin\:

EXTERN

8

Planul NATO dac\ Putin
apas\ “butonul ro[u”:
David Petraeus, general american
în retragere [i fost [ef al CIA, a
declarat c\ NATO va distruge
toate trupele de ocupa]ie din
Ucraina (inclusiv din Crimeea) [i
navele ruse[ti din Marea Neagr\
dac\ Vladimir Putin va decide s\
foloseasc\ o arm\ nuclear\.

MOZAIC

„Ziarul de Ia[i” a intrat în
posesia raportului
preliminar de audit realizat
de c\tre Corpul de control al
Ministerului S\n\t\]ii la

în propor]ie de 90 la sut\,
lucr\rile la central\ [i baraj sunt
oprite din 2018 u citi]i `n pagina 2

u citi]i `n pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i

Ce s\ faci dac\ te
`nt=lne[ti cu ursul:
Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 16ºC  Max. 18ºC  Max. 21ºC
 Min. 8ºC  Min. 9ºC  Min. 11ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 21ºC  Max. 21ºC  Max. 21ºC
 Min. 11ºC  Min. 7ºC  Min. 4ºC
Sursa: Accuweather.com

Spitalul „Sf. Spiridon” din
Ia[i, dup\ scandalul lipsei
de medicamente [i
problemele cu achizi]iile din
acest punct de vedere,

despre care a scris [i
publica]ia noastr\ în iulie
2022.

Citi]i `n pagina u 3

Cu sufletul la gur\ `n disputa
cu o trup\ care luase 4 goluri
de la o echip\ de jude]

Pe 8 octombrie începe
pelerinajul Sfintei
Parascheva: la închinare
vor fi [i moa[tele unui
sfânt cu origini în Ucraina
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ntâlnirile dintre oameni [i ur[i
reprezint\ un subiect de
actualitate, care na[te de fiecare
dat\ multe controverse [i care
uneori pot avea consecin]e dintre
cele mai grave.

u începute în anii’ 80 [i finalizate

Raport devastator: Ministerul
Iohannis cere
toleran]\ zero fa]\ de condamn\ politica de achizi]ii
plagiat, dar tolereaz\
de la Spitalul „Spiridon”
un plagiator
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Geneticianul suedez Svante
Pääbo a câ[tigat premiul Nobel
pentru Fiziologie sau Medicin\
pe 2022 „pentru descoperirile
sale referitoare la genomurile
hominizilor disp\ru]i [i la
evolu]ia rasei umane”, potrivit
Comitetului Nobel, reunit, luni,
la sediul Institutului Karolinska
din Stockholm.

Sistemul
hidroenergetic
de la Pa[cani,
finan]at prin PNRR

Anul acesta, românii
au `mprumutat de la
casele de amanet, `n
medie, 1.000 de lei u 3
Un ie[ean e `n com\ dup\
ce a intrat `n f=nt=n\ s\
repare hidroforul u 3

u Politehnica s-a impus meritat, dar cu
emo]ii `n fa]a Minaur, o forma]ie modest\,
neantrenat\, venit\ `n Copou dup\ un
drum de 2.000 de kilometri, care se afl\ pe
loc de baraj u diferen]ele de valoare [i de
prospe]ime au fost decisive u mul]i fani
continu\ s\ fie nemul]umi]i de calitatea
jocului trupei lui Niculescu, care sufer\ `n
atac [i tremur\ `n ap\rare u pagina 8

