Inclus gratuit ast\zi
Concuren]\ mai ceva ca la
facultate pentru a intra `n clasa Suplimentul
a V-a la un liceu de elit\ din Ia[i de Cultur\
2
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ANDREI CRĂCIUN
–
PRIETENUL
VISĂTORILOR ȘI
AL ÎNVINȘILOR

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră
un
fragment din acest
volum, care
va apărea în curând
în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.
PAGINA 12

FIREA NECLINTITĂ
A LUCRURILOR
OMENEȘTI
Lucrurile omenești
(2019,
Gallimard) a primit
două premii
importante: Prix Goncourt
des
Lycéens și l’Interallié.
În limba
română, volumul a
fost tradus
de către Daniel Nicolescu
la
Editura Polirom.
PAGINA 10

RISIPIREA LUI MOSCOVI
REGĂSIREA LUI MOSCO CI –
ANUL XVII ◗ NR.
733 ◗ 15 – 21 MAI
2021

◗ REALIZAT DE EDITURA

POLIROM ȘI ZIARUL

DE IAȘI

Despre memoriile lui
Serge Moscovici apărute
Editura Polirom ne povestește
la
Nona Rapotan.
PAGINILE 2-3

INTERVIU CU TRADUC
ĂTOAREA
VALI FLORESCU

„SUNT UNUL
DINTRE CEI
MAI MARI FANI
AI LUI KAZUO
ISHIGURO“
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www.ziaruldeiasi.ro

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

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

Secretele unui poli]ist cu 25 de ani de experien]\

Vân\torul
de criminali
u Mih\i]\ D\nceanu strânge probe cu ADN-ul
infractorilor u firele de p\r sau urmele de sânge vor fi
esen]iale pentru pedepsirea f\pta[ilor

O discu]ie de jum\tate de or\ cu ei `]i face
p\rul m\ciuc\. Criminali[tii din poli]ia ie[ean\
par a avea cea mai provocatoare [i mai plin\ de
suspans activitate. La Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean Ia[i (IPJ) lucreaz\ 35 de criminali[ti,
oameni care sunt prezen]i la aproape toate
cazurile de infrac]iuni comise zilnic `n Ia[i. Ei se
afl\ la datorie 24 de ore din 24, indiferent dac\
are loc o crim\ [ocant\, ce face `nconjurul ]\rii,
sau un furt de mic\ anvergur\. De altfel, crimele
brutale `i impresioneaz\ chiar [i pe criminali[tii
versa]i, chiar dac\ par de piatr\ atunci c=nd
cerceteaz\ locul faptei. Ca [i `n alte domenii,
sunt criminali[ti buni [i criminali[ti... foarte
buni. Cu unul dintre cei foarte buni au stat de
vorb\, pe `ndelete, jurnali[tii „Ziarului de Ia[i“.

u Citi]i `n pagina 3
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Lucr\ri de 23 de
milioane de lei ajung
la Conest: Lucr\rile pentru

O sentin]\ cum rar se
vede: Un poli]ist a fost

NA}IONAL
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Medici ie[eni: Vaccinarea
scade num\rul bolnavilor
de COVID din spitale u pagina 3
u Guvernul a stabilit vineri sear\
mai multe m\suri de relaxare a
unor restric]ii care intr\ în
vigoare de sâmb\t\, 15 mai u
printre acestea se num\r\
ridicarea carantinei de noapte [i
eliminarea obligativit\]ii m\[tii în
aer liber, cu unele excep]ii u 4

C`]u: Autostrada Mitul ma[inilor second hand ieftine
A7 va fi gata
din Germania a fost spulberat u 5
p=n\ `n 2026
u tronsonul Pa[cani-Siret va fi realizat
`n regim de autostrad\, spune
premierul u citi]i `n pagina 4

7 milioane de vaccina]i
pân\ la 1 august?
Coordonatorul campaniei de
vaccinare a declarat vineri c\
obiectivul privind atingerea
pragului de 7 milioane de
persoane imunizate pân\ la data
de 1 august este unul „realist“,
care poate fi atins.

u pe adresa Euronest a ajuns o ofert\ de
250.000 de euro de la o firm\ din
Miroslava pentru `ntocmirea unor
documenta]ii tehnice u administratorul
firmei a evitat s\ ne spun\ cum de a ajuns
s\ propun\ oferta u autorit\]ile cer
expertiza instala]iei electrice, Euronest
sus]ine c\ spitalul este `n garan]ie, iar
furnizorul turc - c\ e treaba proprietarului
u `ntre timp, perioada de garan]ie a
proiectului se scurge u pagina 2

u ast\zi, de la ora 14.00,
Politehnica Ia[i - FC
Hermannstadt, `n etapa a
VIII-a a play-out-ului Ligii I
de fotbal u meciul se va
desf\[ura f\r\ spectatori
u pagina 10
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condamnat pentru purtare
abuziv\, iar victima sa, pentru
ultraj, în acela[i dosar. Atât
Remus Timuc, cât [i Marcel
Buc\taru s-au v\zut concomitent
în postura de inculpa]i [i de p\r]i
v\t\mate. Amândoi au primit
aceea[i pedeaps\. Poli]istul
trebuie s\ pl\teasc\ 10.000 de
euro pentru purtare abuziv\, iar
victima trebuie s\-i dea 10.000
de euro pentru ultraj

O ofert\
ciudat\ pentru
spitalul mobil

Cine pierde, De azi `ncepe relaxarea
retrogradeaz\

modernizarea Spitalului de
Recuperare vor fi reluate de o
asociere de firme conduse de
Conest.

LOCAL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Statul vrea un milion de euro de la un ie[ean
cu 3 clase care a m\sluit actele contabile u 3

Continu\ lupta `ntre rude pe banii str=n[i
din dona]ii pentru salvarea unei tinere u 3

USAMV devine Universitatea
de {tiin]ele Vie]ii u 2

Asleigh Barty iese ca Simona Halep

Vremea probabil\ la Ia[i

u liderul mondial feminin a abandonat în sferturile turneului de
la Roma dup\ ce o conducea clar pe Cori Gauff u Irina Begu
s-a calificat în semifinale la dublu u pagina 10
Sâmb\t\ Duminic\
Mar]i,
18 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Luni

 Max. 23ºC  Max. 23ºC  Max. 23ºC
 Min. 13ºC  Min. 12ºC  Min. 12ºC

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Mar]i
Inclus în
Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

Ziarul de Ia[i

Miercuri

Joi

 Max. 22ºC  Max. 18ºC  Max. 20ºC
 Min. 11ºC  Min. 9ºC  Min. 10ºC
Sursa: Accuweather.com

