Ce faci dac\ ai o form\ u[oar\ Inclus gratuit ast\zi
Suplimentul
de COVID sau e[ti asimptomatic

de Cultur\

u Guvernul a permis ca pacien]ii cu forme u[oare de coronavirus s\ nu mai fie
obliga]i s\ stea interna]i u ce spun medicii de familie din Ia[i u pagina 4
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ROBERT SERVICE,
IARNĂ LA
KREMLIN
„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest volum,
care va apărea în curând la
Editura Polirom.

AL DOILEA VAL COVID-19,
NOI REGULI
PENTRU TEATRE
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POLIROM ȘI ZIARUL DE

IAȘI

DESPRE DRAGOSTE
ȘI ALȚI DEMONI JAPONEZI,
CU HIROMI KAWAKAMI
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ALEXANDER NANAU DESPRE
DOCUMENTARUL colectiv
CE
REPREZINTĂ ROMÂNIA LA
OSCARURI

„ȘANSELE
CRESC
ODATĂ CE
ÎNSCRIEM
FILMUL LA
DOUĂ
CATEGORII“
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EXCLUSIV Intercept\ri care confirm\ ipoteza unei „cârti]e“

{eful DSP Ia[i:

Afaceri[tii [tiau c\
vor fi c\lca]i de
“
gard\: „Au venit!

„Opera]ional,
am intrat în
«cod ro[u»
de ATI“

Aura P=rvu [i Cristin Z\mosteanu

ZIARUL
de azi
ECONOMIC

5

Cum se pot e[alona
datoriile la stat:
E[alonarea la plat\ nu se acord\
pentru sume de pân\ la 500 de
lei, în cazul persoanelor fizice,
respectiv 5.000 de lei, în cazul
persoanelor juridice

SPORT

10

Azi,
vedem
goluri la
Giurgiu:
Cele mai
slabe ap\r\ri din Liga I se afl\
fa]\ în fa]\: ast\zi, de la
ora 19.30, Astra - Politehnica
Ia[i, `n etapa a VIII-a a Ligii I
de fotbal.

u negru pe alb, `n dosarul de la DIICOT se arat\: „inculpa]ii
erau preg\ti]i de mai mult\ vreme de o descindere a organelor
de urm\rire penal\“ u afirma]ia apar]ine chiar procurorului de
caz, `ntr-un document prezentat recent instan]ei [i ob]inut de
„Ziarul de Ia[i“ u surse judiciare ne-au precizat c\ cei viza]i de
anchet\, de la Z\mosteanu la P=rvu, ar fi [tiut mai multe date
despre investiga]ia care a zguduit lumea imobiliarilor din Ia[i
u „au venit!“, e ultimul mesaj, elocvent, interceptat `n acest
dosar [i trimis de pe telefonului iubitei lui Cristin Z\mosteanu,
c\tre Aura P=rvu u citi]i `n pagina 3

u Citi]i `n pagina 3

Alexe [i Chirica,
Focar puternic de COVID
un[i `n func]ii de printre cadrele medicale de
premierul Orban
la UPU „Sf. Maria“

u premierul s-a aflat la Ia[i, la ceremoniile
de constituire a Consiliilor Jude]ean [i Local
u prim-ministrul a r\spuns apoi la `ntreb\rile
presei, toate legate de pandemie
De la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni,
Ia[ul are un nou Consiliu Jude]ean, iar
municipiul-re[edin]\, un nou Consiliu
Local. Vineri, ale[ii jude]ului au
depus jur\m=ntul pentru un nou mandat - cu excep]ia celor care vor ocupa
locurile colegilor lor de partid ale
c\ror nume apar pe locuri considerate
eligibile `n alegerile parlamentare. ~n
mod similar, 20 de consilieri municipali [i-au luat locul `n CLM Ia[i. La
cele dou\ ceremonii, desf\[urate una
dup\ alta, au participat premierul
Ludovic Orban, pre[edintele CJ
Costel Alexe [i primarul Mihai
Chirica, ambii depun=nd jur\m=ntul
`n prezen]a prim-ministrului, precum

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

Sâmb\t\ Duminic\

De duminic\, expozi]ia „Flori de toamn\“
[i mini[trii S\n\t\]ii, Nelu T\taru, [i
Fondurilor Europene, Marcel Bolo[.
Consilierii jude]eni s-au reunit `n Sala
Voievozilor, de la Palatul Culturii, iar
ale[ii locali, `n Sala Mare a Palatului
Roznovanu.

Luni

 Max. 20ºC  Max. 16ºC  Max. 17ºC
 Min. 11ºC  Min. 11ºC  Min. 11ºC

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 18ºC  Max. 18ºC  Max. 17ºC
 Min. 11ºC  Min. 10ºC  Min. 9ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Inclus în

Ziarul de Ia[i

Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

u 24 de asistente, infirmiere [i medici au fost depista]i
pozitiv u pentru a suplini lipsa lor din spital, restul
personalului de la Urgen]e va face ture de 12 ore u 3
Crizanteme, cei mai iu]i ardei din lume, varz\ decorativ\

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
27 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Pân\ ieri, de la
începultul pandemiei,
în jude]ul Ia[i au fost
confirmate 9.025 de
cazuri cu persoane
infectate cu Covid19, cu 268 de cazuri
în plus fa]\ de ziua
precedent\. Dintre
ie[enii confirma]i
pozitiv, ieri, 38 au
fost externa]i, în plus
fa]\ de ziua
precedent\. O alt\ veste bun\ e c\, în ultimele 24 de
ore, nu s-a înregistrat niciun deces în rândul
persoanelor confirmate pozitiv. În schimb, medicii
trag un semnal de aten]ie asupra num\rului redus
de paturi destinate pacien]ilor în stare foarte grav\
raportat la num\rul noi de cazuri. Vasile Cepoi,
directorul DSP Ia[i: „La paturi ATI, suntem pe cod
ro[u. Nu mai avem de unde aduce“.

u Continuare `n pagina 2

Una dintre cele mai a[teptate
expozi]ii din acest an de la
Gr\dina Botanic\ „Anastasie
F\tu“ din Ia[i î[i deschide oficial por]ile din aceast\
duminic\, de la ora 11.00, pentru to]i doritorii. Sub numele
„Flori de toamn\“, aceasta

g\zduie[te unele dintre cele mai
spectaculoase aranjamente florale de crizanteme din ]ar\,
sutele de soiuri putând fi observate de vizitatori [i în spa]iile
deschise ale gr\dinii, dar [i în
cele dou\ sere. Anul acesta, la
Gr\dina Botanic\ va fi [i un

Licita]ie pentru
proiectarea a dou\
pasaje `n Podu Ro[
u contractul este estimat
la 2,2 milioane de lei
Municipalitatea a lansat
ieri licita]ia pentru
proiectarea lucr\rilor la
cele dou\ pasaje supraterane din zona Podu Ro[.
Contractul are o valoare
estimat\ la aproape 2,2

milioane lei, f\r\ TVA.
Ini]ial, procedura de
licita]ie trebuia s\ fie
lansat\ în februarie 2020,
dar Prim\ria a întârziat
acest lucru. Firmele interesate pot depune oferte cel

târziu pân\ pe 3 decembrie. Ulterior, proiectul
tehnic trebuie realizat în
maximum 6 luni, conform
caietului de sarcini.
u Continuare `n p. 2

moment special în care va fi
evocat\ istoria Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i,
care împline[te 160 de ani de la
înfiin]are [i celebreaz\ în
aceast\ perioad\
u Continuare `n pagina 2

Produc\torii de
medicamente
ie[eni au v=ndut
anul trecut
„pilule“ de 113
milioane de euro
u cele mai mari cifre de afaceri
sunt realizate de Antibiotice SA
[i Fiterman Pharma u pagina 5

