Ghidul casei

Plafonul maxim la energie a
fost stabilit la 1,3 lei/kWh
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u Paprika,

culoarea
anului 2023
în designul
de interior

u Camera Deputa]ilor a adoptat proiectul de lege care modific\ ordonan]a pe energie
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Noi acuza]ii:
pr.Calistrat ar fi
b\tut un c\lug\r

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

{edin]\ cu proiecte
de zeci de milioane
de euro pe masa
consilierilor
Consilierii locali se reunesc ast\zi
într-o [edin]\ ordinar\. Pân\ ast\zi,
plenul s-a mai întâlnit cu alte 29 de
ocazii în acest an, un num\r record de
[edin]e pentru ultimul deceniu. Lunar,
are loc o singur\ [edin]\ ordinar\, dar
consilierii se pot întâlni în reuniuni
extraordinare în func]ie de proiectele
executivului. În ultimele luni, astfel
de [edin]e au fost destul de frecvente
având în vedere numeroasele modific\ri aduse în cazul unor proiecte de

investi]ii care sunt depuse spre
finan]are în cadrul unor programe
guvernamentale sau PNRR. Inclusiv
ast\zi consilierii vor avea „la map\”
proiecte cu un impact important
asupra ora[ului, iar unul dintre acestea
const\ în contractarea unui credit de
pân\ la 50 milioane euro la Banca
European\ de Reconstruc]ie [i
Dezvoltare (BERD).

Continuare `n pagina u 3

u „Loviturile pe care le-am
Avocatul Mîr[anu,
primit au fost zdrobitoare” triplu condamnat, cere
s\ se `ntoarc\ la bar\

„Ziarul de Ia[i” v\ prezint\ în
exclusivitate m\rturia unui fost c\lug\r
al M\n\stirii Vl\diceni, care sus]ine c\
a fost b\tut în trei ocazii diferite de pr.
Calistrat Chifan (foto) [i de c\tre unul
dintre ucenicii s\i, pr. Haralambie.
Conform informa]iilor ziarului nostru,

ZIARUL

Cine este [i ce-l
mâna pe el `n lupt\?

de azi
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Preg\tiri [i la
Penitenciar pentru a
pune botni]\ „c=inilor”:
Politehnica Ia[i se preg\te[te de
ultima apari]ie a anului pe teren
propriu. Aceasta va avea loc
s=mb\t\, c=nd este programat
duelul cu Dinamo Bucure[ti, din
etapa a XV-a a Ligii a II-a de
fotbal. Disputa cu palida trup\
actual\ a „c=inilor” ro[ii va `ncepe
la ora 16:00.

EXTERN
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Gemeni n\scu]i din
embrioni conserva]i
timp de 30 de ani: Tat\l

Un membru al
trupelor de
elit\ din SRI,
protagonist al
`nc\ier\rii din
sala de for]\ u 3

manifesta]ii au izbucnit miercuri
la cea mai mare uzin\ de
telefoane iPhone din lume, aflat\
în China, în proprietatea
subcontractorului taiwanez
Foxconn, indic\ imagini difuzate
pe re]elele sociale Weibo [i
Twitter.

Ziua [i surpriza la
Mondial: Panzerele
germane, distruse
de kamikaze u 8
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
29 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Continuare `n pagina u 3

P\rin]ii copiilor cu diabet
sunt dispera]i: memoriu
c\tre Parlament [i minister
u ace[tia vor s\ pun\ cap\t chinurilor pe care le
suport\ copiii lor
P\rin]ii copiilor
diagnostica]i cu diabet
zaharat de tip I au depus
un memoriu c\tre
Comisia de S\n\tate
Public\ din Camera
Senatului [i Societatea
Român\ de Diabet,
Nutri]ie [i

Endocrinologie
Pediatric\, în care
sesizeaz\ o serie de
aspecte neconforme sau
inexistente din legisla]ia
na]ional\. Trei p\rin]i din
zone diferite ale ]\rii
reprezint\ un grup de
5.500 de persoane care

u citi]i `n pagina 2
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Proteste ample la cea
mai mare uzin\ de
iPhone din China: Ample

Continuare `n pagina u 2

Dat afar\ din Barou [i condamnat la închisoare, un avocat vrea s\ se
întoarc\ la bar\ dup\ zece ani. În baza unei decizii a Cur]ii Constitu]ionale,
Christy Mîr[anu a ob]inut din partea Tribunalului absolvirea de vechile
p\cate. Acum a[teapt\ confirmarea din partea Cur]ii de Apel.

Gripa sezonier\ a ajuns la
Ia[i: primul caz confirmat

avea cinci ani c=nd embrionii au
fost pu[i la p\strare `n azot lichid.
Embrionii gemeni au fost crea]i
pentru un cuplu anonim c\s\torit
folosind fertilizare in vitro.

EXTERN

în cursul zilei de ast\zi, o plângere
împotriva pr. Calistrat a fost depus\ la
registratura Mitropoliei [i Bucovinei,
al\turi de înregistr\rile video care au
intrat [i în posesia noastr\.

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 4ºC  Max. 3ºC  Max. 2ºC
 Min. -1ºC  Min. -1ºC  Min. -2ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 1ºC  Max. 0ºC  Max. 3ºC
 Min. -4ºC  Min. -5ºC  Min. -4ºC
Sursa: Accuweather.com

Putin devine tot mai
dependent de anumite
grup\ri ultraradicale
u „Nu trebuie s\ ignor\m
scenariul potrivit c\ruia
am avea un lider [i mai
r\u ca Putin”, spune
cercet\torul Nicolas
Gosset u pagina 8

au ini]iat inclusiv o
peti]ie care a strâns
peste 6.100 de semn\turi
[i în care au expus
problemele cu care se
confrunt\ familiile
afectate de diabet.
Continuare
`n pagina u 2

