Inclus gratuit ast\zi
Noi nume c=[tig\toare la
concursul pentru directori de Suplimentul
de Cultur\
[coli [i licee ie[ene

BLUES DE
INIMĂ GREA
Gov’t Mule
readuce în lumină
câteva nestemate
din patrimoniul
muzicii bluesrock.
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◗ REALIZAT DE EDITURA

ION VIANU –
FILE DIN ARHIVA
INDIFERENȚEI
În avanpremieră un fragment
din romanul File din arhiva
indiferenței de Ion Vianu,
care va apărea în curând în
Seria de autor „Ion Vianu“,
ediție cartonată, a Editurii
Polirom.
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ALEGERI MORALE. ÎNTRE
A FI ȘI A
NU FI TEMĂ EXCLUSIV FILOSOFICĂ
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INTERVIU CU SCRIITOAR
EA
SIMONA ANTONESCU

„ÎN UMBRA EI
A FOST CARTEA
IZOLĂRII MELE“
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Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Cum atac\
[acalii imobiliari
Zeci de hectare v=ndute f\r\
[tirea mo[tenitorilor

C\t\lin Sandu [i Alexandru Bernic

ZIARUL
de azi

LOCAL
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Socoteala unui afacerist
ie[ean nu s-a potrivit
cu cea de la judecat\:
Afaceristul Barbu V\duva voia
55 de hectare de p\dure, dar va
trebui s\ se mul]umeasc\ numai
cu dep\gubiri. El primise deja
300 ha de p\dure de la Silvia
Niculescu, urma[a unui boier.
Cea mai mare parte din teren a
v=ndut-o. {i dreptul asupra celor
55 de hectare l-a ob]inut tot de la
Niculescu.

Mar]i,
30 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

În domeniul fondului funciar, se
vinde [i clo[ca de pe ou\, împachetat\ în
blana ursului din p\dure. Obosit\ de 20
de ani de alerg\tur\ dup\ mo[tenirea
familiei, o femeie [i-a cedat pe mai
nimic drepturile succesorale, în speran]a
c\ va ob]ine m\car ceva de pe urma propriet\]ii confiscate de comuni[ti. Nu
doar c\ nu a câ[tigat nimic, dar a pierdut
pân\ [i ce câ[tigase în timp pân\ atunci.
De câ[tigat, au câ[tigat doar samsarii.
A[a cum rezult\ din documentele
prezentate de procurori pentru a cere
arestarea grupului Sandu-Bernic-Costin,
cazul Anei S. este unul strig\tor la cer în
privin]a rapacit\]ii cu care se poate profita de pe urma disper\rii unor b\trâni.
Urma[ de boieri, Corneliu S. revendica aproximativ 600 ha de teren în zona
Br\tuleni – Uricani – Le]cani, dar [i în
Plugari. Reu[ise s\ ob]in\, în 2001, doar
cele 10 ha acordate în baza primei legi a
fondului funciar, la Le]cani. Dup\ ani de
procese, reu[ise s\ câ[tige în instan]\ [i
34 ha de p\dure în Plugari. Retrocedarea
efectiv\ a p\durii s-a prelungit îns\ ani

buni. B\trânul a murit f\r\ s\-[i vad\
p\durea înapoi, iar drepturile succesorale
au fost preluate de so]ia sa. În octombrie
2017, Ana S. a l-a mandatat pe C\t\lin
Gheorghi]\ Sandu s\ întreprind\ toate
demersurile necesare pentru recuperarea
diferen]ei dintre suprafa]a de 596 de ha
de]inut\ în total de familie în zona
Le]cani [i cea deja retrocedat\.
Mandatarul urma s\ fie recompensat cu
vârf [i îndesat. Contractul de mandat
prevedea ca Sandu s\ primeasc\ jum\tate
din terenurile adiacente drumului
na]ional. Cealalt\ jum\tate trebuia s\ o
vând\ în folosul Anei S., urmând s\-[i
re]in\ suplimentar orice sum\ ar fi
dep\[it un pre] minm de 50 euro/mp.
Terenurile care nu erau învecinate cu DN
28 trebuiau vândute cu minim 4.000 de
euro/ha. Orice sum\ ob]inut\ în plus
urma s\-i revin\ tot lui Sandu. În vârst\
deja de peste 70 de ani, Ana S. gândea
c\-[i va asigura b\trâne]ile. Lucrurile
aveau s\ stea îns\ cu totul altfel.

u Continuare `n pagina 3

Planul urbanistic de extindere a
Penitenciarului pe actualul amplasament din Copou a fost la un pas s\ fie
ieri votat de c\tre Consiliul Local
(CL). Liberalii au pledat pentru aprobarea proiectului, dar un coleg de-ai
lor a lipsit de la vot astfel c\ planul
urbanistic a fost respins a doua oar\ în
plen. Totu[i, având în vedere schimbarea de optic\ a liberalilor este de
a[teptat ca proiectul s\ revin\ în plen
într-o [edin]\ ulterioar\. Sursele
„Ziarului de Ia[i“ spun c\, de fapt,
consilierii PNL nu agreeaz\ ideea
vot\rii proiectului, dar în partid s-a
stabilit s\ fie dat un aviz favorabil.
Zilele trecute, la nivelul comisiilor de
specialitate, aceia[i consilieri PNL au
respins proiectul, iar liderul de grup
Ciprian Bostan declarase atunci pentru

ZDI c\ un astfel de vot va fi dat [i în
plen. Îns\, ieri, liberalii s-au întors la
180 de grade [i doar faptul c\ un coleg
de-ai lor (Eduard Boz) a absentat la
vot a determinat ca planul urbanistic
s\ fie respins. În ceea ce prive[te
pasajele subterane, consilierii au dat
und\ verde celui de pe str. Anastasie
Panu, în timp ce pasajul din Copou va
fi supus aprob\rii într-o [edin]\
urm\toare dup\ clarificarea unor
detalii tehnice. Pasajul de pe Panu a
fost aprobat `n condi]iile `n care [i
compania Iulius a confirmat c\ strada
nou\ de leg\tur\ spre Palas Campus,
pe lâng\ {coala „Gh. Asachi“, va fi
proiectat\ ]inându-se cont de pasajul
propus de Prim\rie.

u Continuare `n pagina 2

u varianta B.1.1.529 are un num\r foarte mare de
muta]ii în proteina spike, de dou\ ori mai multe
dec=t tulpina delta, ceea ce pune sub semnul
`ntreb\rii eficacitatea vaccinurilor u Comisia
European\ a propus suspendarea zborurilor din
sudul Africii u citi]i `n pagina 4

~n spitalele ie[ene se vor recolta
probe `n cazurile grave de Covid
Alert\ în re]eaua sanitar\! Potrivit Centrului Na]ional de de Supraveghere [i Control al
Bolilor Transmisibile, toate spitalele din ]ar\,
inclusiv, Ia[i, sunt obigate s\ trimit\ spre
secven]iere probe de la persoanele care
prezint\ o form\ grav\ a bolii Covid [i care au
istoric de c\l\torie `n urm\toarele ]\ri: Afirca
de Sud, Botswana, Eswami, Letho, Namibia,
Zimbabwe, Malawai. Probele vor fi
secven]iate la INCDMN Cantacuzino sau la
Institutul Matei Bal[. Amintim c\, Organiza]ia
Mondial\ a S\n\t\]ii a clasificat vineri varianta
B.1.1.529 a coronavirusului, detectat\ prima
dat\ în Africa de Sud, drept variant\ de îngijorare, spunând c\ s-ar putea r\sp=ndi mai
repede decât alte variante. Noua variant\, denumit\ Omicron, este a cincea variant\ de îngri-

Trei candida]i au r\mas în curs\ pentru func]ia de manager
al Institutului de Psihiatrie „Socola“ din Ia[i, dup\ ce o alt\
comisie de concurs a respins contesta]iile celor trei candida]i
respin[i în prim\ faz\. În etapa urm\toare, de sus]inere a proiectului de management, care va avea loc pe data de 6 decembrie,
î[i vor prezenta planurile pentru unitatea medical\ fostul manager - Bogdan {aramet, care a fost dat afar\ anul acesta de
Ministerul S\n\t\]ii din aceea[i func]ie pentru care candideaz\,
prof. dr. Roxana Chiri]\, medic psihiatru în cadrul institutului,
[i Cristina Dobre, care a fost manager la Maternitatea „Elena
Doamna“ [i Spitalul de Recuperare. Dintre cei trei candida]i
respin[i, care au f\cut [i contesta]ie, Liliana Chelaru, cadru
didactic la UMF, a precizat pentru „Ziarul de Ia[i“ c\ vrea s\
conteste în instan]\ eliminarea din concurs [i s\ solicite anu-

jorare de pân\ acum. Omicron reprezint\
aproape toate cazurile secven]iate din lume,
Alfa, Beta [i Gamma. Între timp, a fost confirmat primul caz de infectare cu varianta
B.1.1.529 în Europa, respectiv în Belgia. Un
caz fusese deja confirmat în Israel. Tot mai
multe state din întreaga lume decid suspendarea zborurilor dinspre zona Africii de
Sud. Varianta care a fost idendificat\ mar]i a
atras aten]ia ini]ial pentru c\ prezint\ „un
num\r extrem de mare de muta]ii“. Oamenii
de [tiin]\ spun c\ trebuie analizat dac\ aceasta
va face ca vaccinurile anti-Covid s\ devin\
ineficiente, de[i potrivit „indiciilor“ exper]ilor
sud-africani, vaccinurile înc\ sunt eficiente
împotriva formelor grave de Covid, ca urmare
a noii variante. (S.C.)

BNR a prezentat noua
bancnot\ de 20 de lei
u este prima bancnot\ pe care este
prezent\ o personalitate feminin\,
Ecaterina Teodoroiu u pagina 5

Direc]ia Silvic\ e mai ceva ca
SRI, po]i ob]ine informa]ii doar
printr-o sentin]\
u o organiza]ie civic\ `ncearc\ de un an s\ ob]in\ date despre
amenajamentele silvice din p\durea Bârnova-Repedea u a c=[tigat la
Tribunal [i urmeaz\ Curtea de Apel u pagina 2

Jum\tate din locurile de cazare,
rezervate pentru Revelion
u favorite sunt Poiana Bra[ov [i sta]iunile de pe Valea Prahovei u
operatorii din turism a[teapt\ din partea noului Guvern „o mai bun\
comunicare în privin]a zonei de restric]ii“ u pagina 5

Trei contesta]ii respinse la „Socola“,
un candidat va da spitalul `n judecat\

Urm\toarea edi]ie
tip\rit\ a Ziarului de
Ia[i va fi mar]i,
30 noiembrie

Ce [tim despre noua
tulpin\ care a pus
întreaga lume în alert\

Liberalii s-au sucit: au
pledat pentru extinderea
Penitenciarului
u primarul Chirica: „Suntem între ciocan [i nicoval\,
ne preseaz\ de pe ambele p\r]i cu aceea[i for]\“ u
PUZ-ul de extindere nu a trecut pentru c\ un liberal a
lipsit, [i `n aceste condi]ii, colegii lui s-au ab]inut u
proiectul pasajului de pe A. Panu a fost aprobat, iar
cel pentru pasajul din Copou a fost am=nat

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

larea acestuia. Mai mult, aceasta a spus c\ va transmite o
pl=ngere direct la Ministerul S\n\t\]ii. Conform informa]iilor
publicate pe site-ul institutului, aceasta a fost eliminat\ din concurs fiindc\ nu a prezentat o adeverin]\ medical\ corespunz\toare, cum au avut to]i ceilal]i cinci concuren]i. Liliana
Chelaru a avut o adeverin]\ medical\ eliberat\ de medicul de
familie, care stabilea inclusiv c\ este apt\ din punct de vedere
neuropsihic, în timp ce speciali[tii consulta]i de publica]ia noastr\ sus]in c\ un astfel de aviz poate fi dat doar de un medic psihiatru. Argumentul cadrului didactic a fost c\ s-a prezentat anul
trecut, la acela[i concurs, tot la „Socola“, cu acela[i tip de adeverin]\ „[i atunci a fost avizat\ de compartimentul juridic,
care este acela[i [i ast\zi“, dup\ cum a precizat Liliana
Chelaru. (M.O.)

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 12ºC  Max. 12ºC  Max. 10ºC
 Min. 2ºC  Min. 6ºC  Min. -2ºC

Ghidul auto
Apare `n fiecare luni
Inclus `n

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 5ºC  Max. 7ºC  Max. 11ºC
 Min. -4ºC  Min. 3ºC  Min. 3ºC
Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

Sursa: Accuweather.com

O poveste de dragoste
s-a transformat
`ntr-un thriller
u o student\ a ob]inut un ordin
judec\toresc prin care fostul
prieten nu se mai poate apropia la
100 de metri de ea u pagina 3

România are cea mai
mare rat\ de imunizare
din Europa dup\
trecerea prin boal\
u alte 70.000 de decese asociate
COVID-19 sunt a[teptate u 4

