Zeci de fo[ti angaja]i vor s\ pun\ cap\t
simulacrului de insolven]\ de la Fortus SA
u ei cer intrarea `n faliment a combinatului ca s\ poat\ s\ `[i recupereze salariile restante
u firma nu mai produce nimic de ani buni, nu mai este conectat\ la gaz sau curent, dar
se afl\ tot `n stadiu de insolven]\ din 2008 `ncoace u `n tot acest timp, patrimoniul
societ\]ii a fost v=ndut la bucat\, situa]ie de care a profitat doar o m=n\ de oameni u 5

S Â M B | T | , 31 OCTOMBRIE 2020, NR. 251 (8915)

SIMONA GOȘU –
FRAGIL

Inclus gratuit ast\zi

MAESTRUL
DECEPȚIILOR
REVELATOARE

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest volum,
care va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a
Editurii Polirom.

Cartea a treia din Mica trilogie
a marginalilor, Izgoniții de
Vasile Ernu, este o scriere
cu diverse ﬁre epice și
numeroase personaje care
își împletesc destinele.
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Suplimentul
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INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA
SPANIOLĂ DIN
LIMBA ROMÂNĂ MARIAN
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ANUL XVI ◗ NR. 708
◗ 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE

2020 ◗ REALIZAT DE
EDITURA

POLIROM ȘI ZIARUL DE

IAȘI

„UN TRADUCĂTOR ESTE,
ÎN
PRIMUL RÂND, UN CITITOR“
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ASTRA FILM FESTIVAL ŞI LES

FILMS DE CANNES À BUCARE
ST

PANDEMIA MUTĂ ONLINE
FESTIVALURILE DE FILM

de Cultur\
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Finul lui Teofan
Mitropolitul a
botezat un prunc
n\scut `ntr-o
„familie minune“

330 milioane lei de la UE pentru o nou\
infrastructur\ destinat\ tramvaielor la Ia[i

Situa]ia marilor
[antiere din ora[
u cel mai avansat, aproape de finalizare,
este cel din Tudor Vladimirescu u cel mai
`nt=rziat este pe linia de tramvai Ia[i - Dancu
u proiectele de schimbare a c\ii de rulare
tramvaie sunt finan]ate cu fonduri europene
prin intermediul Programului Opera]ional
Regional 2014 – 2020 u valoarea total\ se
ridic\ la peste 330 milioane lei, în aceast\
sum\ fiind inclus\ [i achizi]ia celor 16
tramvaie noi u alte tramvaie noi fac obiectul
unor licita]ii separate u Citi]i `n pagina 2

Infec]ioni[tii, tot mai `ngrijora]i de puternica transmitere comunitar\

ZIARUL
de azi
ECONOMIC

5

Top cu scandal: Scandal
uria[ `n jurul „Topului Na]ional
al Firmelor din România“.
Camera de Comer] [i Industrie a
României anun]\ c\ va ac]iona în
judecat\ CNIPMMR pentru
înc\lcarea legii. Pe de alt\ parte,
OSIM a înregistrat marca „Topul
Na]ional al Firmelor Private din
România“ pentru CNIPMMR cu
dou\ luni înaintea CCIR.

LOCAL

u mare surpriz\ a tr\it s\pt\m=na trecut\ o familie de oameni simpli, de la ]ar\,
dup\ ce Mitropolitul a acceptat s\ le boteze mezinul, al cincilea copil u micu]ul nu
este `ns\ unul oarecare: potrivit oficialilor Mitropoliei, IPS Teofan a botezat acest
prunc deoarece este izvorât practic dintr-o „minune“ u medicii i-au spus mamei c\
nu va putea avea niciodat\ copii, din cauza uneo malforma]ii u femeia `ns\ s-a rugat
Domnului cu insisten]\, iar `n final a f\cut nu unul, ci cinci copii u pe ultimul dintre
ace[tia, Iosif, l-a botezat Mitropolitul Teofan duminica trecut\ u minune sau nu,
povestea familiei P\tr\ucean e `ns\ una de-a dreptul minunat\ u Pe larg, `n pagina 3
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Record absolut de infecta]i
la Ia[i: 334 `ntr-o singur\ zi

Dosarul „vecina de etaj“: [antajistul
obsedat sexual a fost condamnat la `nchisoare
u ie[eanul s-a `nfierb=ntat singur `n pat peste noapte ajutat de un litru de vin [i, dup\
ora 4 diminea]a, a `ncercat s\-[i [antajeze vecina de etaj ca s\ fac\ sex cu el u 3

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
3 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.3
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 8ºC  Max. 9ºC  Max. 11ºC
 Min. 6ºC  Min. 5ºC  Min. 5ºC

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 12ºC  Max. 13ºC  Max. 11ºC
 Min. 6ºC  Min. 6ºC  Min. 5ºC
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

200 de camere performante `n
intersec]ii: e[ti v\zut [i când
arunci un chi[toc din ma[in\
Prim\ria a primit dou\ oferte pentru un contract ce prevede
montarea de noi camere video în ora[. Contractul are o
valoare estimat\ de peste un milion de lei, f\r\ TVA.
Ofertan]ii sunt ambii din zona Bucure[tiului u Pagina 2

u `n ciuda cifrei ridicate, r\m=nem `n
urma Bucure[tiului, Clujului [i Timi[oarei
u ve[ti bune de la Le]cani: toate indiciile
de ieri ar\tau c\ Spitalul Mobil se va
deschide `n sf=r[it la `nceputul
s\pt\m=nii viitoare, probabil luni u 3

Liceu reabilitat: Licita]ie
- Liceul „Dimitrie Cantemir“ din
Ia[i, vechi de 60 de ani, va fi
reabilitat. Peste [ase milioane lei
vor fi investi]i pentru
consolidare [i reabilitarea cl\dirii
liceului din zona Podu Ro[.

La licita]ia pentru furnizarea acestui sistem s-au `nscris
doi ofertan]i, valoarea lui dep\[ind un milion de lei

Turcia [i Grecia, lovite
de un puternic cutremur
u cel pu]in 14
persoane [i-au pierdut
via]a, dar bilan]ul
victimelor era de
a[teptat s\ creasc\ u 4

Dosarul „Droguri la galantar“: ce spun
avoca]ii despre protestul anti-DIICOT?
u ancheta desf\[urat\ de DIICOT `n cazul unor tineri care vindeau produse din
canabis aparent legale, cu o concentra]ie THC sub 0,2%, st=rne[te, `n
continuare, patimi u acum c=teva zile, la DIICOT a avut loc chiar un protest al
unor tineri, de care avoca]ii `ns\ s\ dezic u Citi]i articolul din pagina 2

Jalea de pe lume la „Socola“:
focarele cresc de la o zi la alta
u managerul ridic\ din umeri: „Personalul nu se respect\ m\surile.
Se duc la nun]i, botezuri, se `nt=lnesc cu diferi]i oameni“ u 3

Record de infect\ri pe
]ar\, record de pacien]i
la terapie intensiv\ u 4

