3.000 de voturi
cu probleme `n
jude]ul Ia[i?

Unde ai putea s\ `]i
asiguri sânii la Ia[i
 reporterii no[tri au g\sit o singur\ societate
care face asigur\ri par]iale pentru corp  5A
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 Cele mai noi tehnologii
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Ziarul de Ia[i“ a f\cut bilan]ul final al uneia
dintre cele mai comentate afaceri ale Ia[ului
„

Cât ne-a costat
“
afacerea „MAZ

MAZ: Momentul sosirii la Ia[i, `n 2005

ZIARUL
de azi
LOCAL

2A

Cazarea la „Cuza“:
Universitatea „Cuza“ are
disponibile 4.900 locuri de
cazare. Listele cu studen]ii care
au primit cazare, `n ordinea
descresc\toare a mediilor, va fi
afi[at\ pe 26 septembrie.

LOCAL

3A

La v=rsta de 16 zile
moare de foame: Mam\
acuzat\ c\ nu [i-a hr\nit
corespunz\tor bebelu[ul. Copilul
se afl\ `n stare critic\ la spital.

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

Max. ^33ºC
 Min. ^20ºC

 Max. ^34ºC
 Min. ^19ºC

 Max. ^34ºC
 Min. ^20ºC

Duminic\
 Max. ^35ºC
 Min. ^21ºC

Luni

 Max. ^37ºC
 Min. ^22ºC
Sursa: Accuweather.com

Mar]i
 Max. ^37ºC
 Min. ^20ºC

 moment de bilan] la Ia[i pentru una dintre cele mai
comentate afaceri locale: achizi]ia celor 50 de
autobuze MAZ, la un pre] considerat atunci prea mare:
peste 200.000 euro bucata  zilele trecute, acestea
au fost achitate integral  a fost sau nu o afacere
p\guboas\ pentru bugetul public al ora[ului?  `n
[ase ani de c=nd circul\ pe str\zile Ia[ului, cele 50 de
autobuze MAZ au `nghi]it peste 25 milioane de euro
 aproape aceea[i sum\ au adus-o `ns\, ca venituri, la
bugetul RATP  grosul cheltuielilor a fost reprezentat
de `ntre]inerea autobuzelor [i plata [oferilor  oficialii
RATP au spus c\ autobuzele „[i-au scos banii“  un
privat `ns\, la o astfel de investi]ie, sigur nu s-ar fi
mul]umit cu „profit zero“  edilii sunt `ns\ mul]umi]i
c\ nu au ie[it pe pierdere, fiind vorba de o afacere
av=nd [i caracter social: transportul public, „bif=nd“
la profit faptul c\ vor mai trage de autobuzele deja
h=rbuite `nc\ 4-5 ani  Citi]i analiza din pagina 2A

Dup\ circa [apte luni de lupt\ cu
birocra]ia, `n care s-au tot a[teptat avize

~ncep lucr\rile la
Stadionul copiilor
 `n sf=r[it, spre bucuria a aproape 2.000 de copii
din Ia[i, ast\zi `ncep m\sur\torile  aceasta este
ultima etap\ a campaniei demarate de „Ziarul de
Ia[i“ `nainte de Cr\ciun, anul trecut  lucr\rile
urmeaz\ s\ dureze 50 de zile  de stadion vor
beneficia peste 1.600 de copii institu]ionaliza]i,
din sistemul de protec]ie al DGASPC, care nu au
un teren de sport de[i printre ei cresc adev\rate
talente sportive  ei se vor bucura astfel de
contribu]ia mai mic\ sau mai mare a sute de
ie[eni care [i-au manifestat generozitatea `naintea
s\rb\torii Na[terii Domnului  Pagina 4A

Azi afl\m cine
este pre[edinte
 Curtea Constitu]ional\ a `nceput ieri
dezbaterea pe rezultatul referendumului
[i pe contesta]iile USL [i [efii Camerelor
parlamentare  discu]iile au fost
`ntrerupte asear\ [i se reiau ast\zi  8A

Pân\ unde poate merge imagina]ia unor descreiera]i

La ]ar\, lumea a
`nceput s\ se bat\ Nea Ion, viol cu p\m\tuful
pe apa din f=nt=n\

 un ie[ean a vrut s\ violeze o t=n\r\ cu un p\m\tuf tip breloc pus pe penis  b\rbatul de
52 de ani a fost arestat preventiv  `n fa]a anchetatorilor a `nceput s\ se b=lb=ie [i a dat o
explica]ie ciudat\ pentru p\m\tuful de pe organul genital: voia s\ se protejeze  3A

 un copil a fost lovit
cu s\lb\ticie de
proprietarul unei
f=nt=ni, pentru c\
risipea apa pe jos
 Pe larg, `n pagina 3A

A f\cut atac
cerebral la ridicat
haltere  Pagina 3A

Singurul post din Palatul Braunstein
va fi `nvelit `n
`nv\]\m=nt pe
p=nz\, pentru a
care nu [i-l
dore[te nimeni ar\ta ca nou  4A
 acesta este un post
titularizabil de limba
rus\  postul este la
[coala din singura
localitate ie[ean\ cu
pl\cu]e bilingve  este
vorba de Br\te[ti, sat cu
o important\ comunitate
ruso-lipoveneasc\  2A

Vacan]a de var\ a
`nmul]it cazurile de
meningit\ la copii
 motivul pare a fi num\rul mare de micu]i afla]i
peste var\ la ]ar\  c=nd este cazul s\ veni]i cu
copilul la medic, `n astfel de cazuri  Pagina 3A

Medicul veterinar
Tonel Ursachi a
murit `n concediu
 specialist apreciat
`n bran[\, el a fost
implicat `n scandalul
gripei aviare  avea
o activitate de
cercetare
recunoscut\, fiind
prezent la numeroase
t=rguri interna]ionale
de inventic\  3A

Rom=nia, din nou subiect
negativ `n presa str\in\
Referendumul de demitere a pre[edintelui Traian B\sescu [i
conflictul politic din România ]in capul de afi[ al presei
interna]ionale, politicienii de la Bucure[ti fiind avertiza]i în
privin]a efectelor pe care continuarea disputelor le vor avea
asupra stabilit\]ii ]\rii [i economiei române[ti  Pagina 8A

