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Bolnavii cu cancer ar
putea primi certificat
de handicap

u Tratamentul
ulcerelor venoase
u Tu cât po]i s\ î]i
]ii respira]ia?
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Scandal la Oper\
Au ordine de protec]ie dup\ ce au fost
acuza]i de violen]\ `n familie

Primii doi ie[eni
care poart\ br\]\ri
de supraveghere
Doi ie[eni sunt
supraveghea]i de la
distan]\ de c\tre
poli]i[ti dup\ ce [i-au
b\tut iubitele. Poli]i[tii

le-au montat celor doi
b\rba]i br\]\ri
electronice, iar în caz
c\ se vor apropia de
ele, poli]i[tii vor fi

ZIARUL
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Agronomia organizeaz\
un festival al toamnei:
Universitatea de {tiin]ele Vie]ii
„Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i
(USV) organizeaz\ Zilele
Recoltei – expozi]ie de produse
cu vânzare, pe 8 - 9 octombrie
2022, în Rond Agronomie –
stadionul universit\]ii.

LOCAL
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Dificult\]i în
administrarea
imunoglobulinelor: Un
studiu f\cut de Asocia]ia
Pacien]ilor cu Afec]iuni
Autoimune (APAA) arat\ c\ trei
din cinci pacien]i au o stare
afectat\ semnificativ din cauza
dificult\]ilor de administrare a
imunoglobulinelor.

ECONOMIC

Continuare `n pagina 3
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Pre]urile produc]iei
industriale s-au majorat
cu 53% în ritm anual:
Pre]urile produc]iei industriale
(pia]\ intern\ [i pia]\ extern\)
s-au majorat cu 53% în august
2022, fa]\ de aceea[i lun\ a
anului trecut.

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

apropia]ii balerinelor, de la
personalul artistic, tehnic [i
auxiliar din institu]ie, discutând
[i cu dou\ dintre victime, care au
confirmat acuza]iile privind
h\r]uirea, dar care au spus c\ nu
vor s\ specifice detaliile [i au
dorit s\ î[i p\streze anonimatul.
Continuare `n pagina u 3

Spitalele din Ia[i, afectate de facturile la
utilit\]i: cheltuieli duble cu energia electric\
Cre[terea facturilor pentru energia
electric\, precum [i celelalte
scumpiri, îi îngrijoreaz\ pe
managerii de spitale din Ia[i. Astfel,
ace[tia încep s\ se gândeasc\ la

m\suri pentru a face fa]\
cheltuielilor, mai ales cele care se
vor ad\uga [i odat\ cu r\cirea
vremii. La Institutul Regional de
Oncologie (IRO) Ia[i ultima factur\

pentru o lun\ [i o regularizare la
energie au avut valoarea de 800.000
de lei, aproape 10% din bugetul
unit\]ii medicale pentru o lun\.
Continuare `n pagina u 2

Nereguli grave la concursurile
pentru [efi `n cel mai mare
spital din Moldova u pagina 2
Programul liturgic al pelerinajului la
Sfânta Parascheva: revine Calea Sfin]ilor
u jandarmii se a[teapt\ la 300.000 de pelerini u pagina 2

FOTBAL: Rezultat [ocant
la clubul Politehnica

Scandal de spionaj `n
Rom=nia cu o filial\
Gazprom, cu
Juniorii Ia[ului
au pierdut cu ramifica]ii `n Serbia u 8

0-16 un meci
oficial! Se iau
m\suri? u 8
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
11 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg. 3

Cunoscutul balerin Vlad
M\rculescu (foto), care a fost dat
afar\ din institu]ie pe vremea
managerului Beatrice Rancea [i
reangajat sub conducerea lui
Daniel {andru, este acuzat de un
grup de balerine de h\r]uire
sexual\. În ultimele dou\
s\pt\mâni „Ziarul de Ia[i” a pus
cap la cap m\rturii de la

Acuza]ii oficiale `n raportul Corpului de Control de la minister

de azi
LOCAL

alerta]i. În acest timp,
cei doi sunt cerceta]i
pentru infrac]iunea de
violen]\ în familie.

Un cunoscut balerin e acuzat c\ a
intrat repetat în vestiarul femeilor,
când acestea f\ceau du[

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 17ºC  Max. 21ºC  Max. 20ºC
 Min. 9ºC  Min. 10ºC  Min. 9ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 15ºC  Max. 20ºC  Max. 19ºC
 Min. 7ºC  Min. 8ºC  Min. 8ºC
Sursa: Accuweather.com

Crema armatei ruse
a cedat în fa]a
ofensivelor ucrainene
u `n ultimele zile, Ucraina a înregistrat
avansuri semnificative în dou\ dintre
cele patru regiuni ocupate de ru[i u
citi]i `n pagina 8

