Ast\zi, concursul pentru
admiterea `ntr-a cincea.
Concuren]\ record la Ia[i

Inclus gratuit ast\zi

Suplimentul

de Cultur\

CÂȘTIGĂTOAREA
CONCURSULUI DE
DEBUT AL EDITURII
POLIROM, 2022:
IRINA ANGHEL,
BANCHETUL
CERȘETORILOR

PETRE BARBU –
VREMEA TATĂLUI
„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă
în avanpremieră un fragment
din
acest volum, care va apărea
în
curând în colecția „Fiction
Ltd“ a
Editurii Polirom.
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GALA PREMIILOR „OBSERVATO
R
CULTURAL“ MARȚI, 17 MAI,
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Minunea“ de la Ia[i: de ce pare c\ s-a `nv\]at
mult mai bine `n pandemie? Asta spun notele

„

Marea minciun\
Lovitur\ pentru
Moldova: A8 s-a
din
cataloage
scumpit cu 100%
A ap\rut un motiv serios la `ndemâna
celor ce tot amân\ finan]area proiectului

u EXCLUSIV - ultimele calcule de la nivel
guvernamental arat\ c\ numai sectorul ie[ean al
Autostr\zii Unirii, adic\ de la Mo]ca la Ungheni, pe
Prut, ar costa acum nu mai pu]in de 2,5 miliarde
de euro u aceasta `nseamn\ practic o dublare a
costurilor, fa]\ de calculele anterioare, bazate pe
alte pre]uri ale materialelor de construc]ii u
estimarea a fost men]ionat\ de consilierul
ministerial C\t\lin Urtoi, în cadrul unui interviu în
studioul tv al Ziarului de Ia[i, interviu ce poate fi
viziont integral ast\zi `n edi]ia online a ZdI u pân\
s\ fie gata autostrada, ie[enii vor vedea înc\ din
acest an sistemul „2 plus 1“ aplicat pe o [osea
intens circulat\ din jude] u Am\nunte `n pagina 3

S-au pierdut 30 ani din istoria
Ia[ului. Un arhivist explic\:

ZIARUL
de azi
LOCAL

Potrivit un raport cu privire la rezultatele
elevilor la înv\]\tur\ `n ultimii trei ani,
pandemia pare c\ a fost o perioad\ prielnic\
pentru elevii care nu se prea omoar\ cu
`nv\]atul. Mai exact, potrivit unui raport al
Inspectoratului {colar, `n perioada pandemiei,
`n primul semestru, au fost mult mai pu]ini elevi
corigen]i, de circa trei ori mai pu]ini, iar
procentul de promovare a crescut cu circa 10
procente. Asta `n condi]iile `n care, lucru
acceptat de mai toat\ lumea, carte nu s-a prea
f\cut `n pandemie. Cu toate acestea, `n
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pandemie aproape s-a dublat num\rul de elevi
cu situa]ia [colar\ ne`ncheiat\. De altfel,
situa]ie nu este `nt=lnit\ numai la Ia[i, ci `n
`ntreaga ]ar\. Care s\ fie explica]ia? u Pag. 2

Condi]ia ciobanului, `ntr-un fel v\zut\ la Hârl\u, `n cu totul altfel v\zut\ la Ia[i

Iat\ gre[elile din O turm\ de oi, plus mieii [i br=nza aferente,
lege care permit dau mari b\t\i de cap magistra]ilor ie[eni
distrugerea
documentelor
istorice?
Magistra]ii Cur]ii de Apel au fost chema]i s\ decid\ cui apar]ine
o turm\ de oi. Pân\ acum, dou\ instan]e au dat dou\ sentin]e
contradictorii. De hot\rârea care va fi luat\ la recurs depinde [i
soarta mieilor care au fost f\ta]i în decursul anilor de oile
respective, ca [i a brânzei [i laptelui ob]inute ori a subven]iei
europene date pentru animale. u Citi]i articolul din pagina 3

Polirom: Integrala

u „Ziarul de Ia[i“
a publicat recent
o serie de acuze
privind abuzurile
SRI [i „Doi [i-un
sfert“ `n privin]a
distrugerii
documentelor din
arhive u Pag. 3

„Steinhardt“, cu 22 de volume, va
fi prezentat\ public mar]i de
„Polirom“. Seria este editat\ de
„Polirom“ `n parteneriat cu
M\n\stirea „Sf. Ana“ Rohia.

ECONOMIC
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Cre[teri salariale:
Salariul minim din agricultur\ va
urca la 3.000 de lei. Pre[edintele
Iohannis a semnat pentru
promulgarea legii privind
cre[eterea c=[tigului minim din
domeniul agricol.

LOCAL

Vremea probabil\ la Ia[i

2

Mo[tenirea lui Asachi:
Un preot, invitatul surpriz\ al
Conferin]elor [tiin]ifice
„Mo[tenirea lui Asachi“. La
conferin\a care va avea loc luni
se va dezbate despre „Credin]\ [i
ra]iune. Cazul Galileo Galilei“.

Sâmb\t\ Duminic\

Vitezoman b\tut de pasagerii ma[inii,
Primul
agasa]i de stilul de condus „la rupere“
soldat rus
judecat
pentru crime
Anun] oficial: Perioada
de r\zboi `n pentru
autorecenzare va fi
Ucraina u 4 prelungit\ pân\ la 27 mai
Un [ofer vitezoman a fost b\tut m\r chiar de pasagerii care-l rugaser\ s\-i duc\
acas\. Agasa]i de stilul agresiv al [oferului, pasagerii s-au revoltat atunci când sau aflat aproape de un accident. Scandalul s-a soldat cu aproape dou\ s\pt\mâni
de îngrijiri medicale pentru [ofer [i cu amenzi penale pentru ceilal]i. u Pagina 3

Luni

u anun]ul a fost f\cut de Tudorel Andrei, [eful
Institutului Na]ional de Statistic\ u Pagina 5

 Max. 24ºC  Max. 24ºC  Max. 25ºC
 Min. 13ºC  Min. 13ºC  Min. 13ºC

Mar]i

Miercuri

Venituri din vânz\ri
Ia[ul, asaltat
[i profit în cre[tere în de diploma]i,
primele trei luni pentru ieri: vizit\ de
tatonare
Antibiotice Ia[i u 5

Joi

 Max. 25ºC  Max. 18ºC  Max. 19ºC
 Min. 10ºC  Min. 7ºC  Min. 9ºC
Mar]i,
17 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Sursa: Accuweather.com

Ghidul auto
Inclus `n
Apare `n fiecare luni

oportunit\]i
`n jude]ului
nostru
Zeci de diploma]i s-au aflat
ieri într-o vizit\ la Ia[i.
Delega]ia a cuprins reprezentan]i de la mai multe ambasade, vizita fiind organizat\ de
c\re Ministerul Afacerilor
Externe (MAE). u 2

Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

