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Mugur ciuvică: 
“Traian Băsescu a spălat 280.000 
dolari, sumă a cărei proveniență 
nu o poate justifica“

GIP: „băsescu, întâiul 
spălător de bani al țării“

ÎN APlAuzele MArtorIlor coMPANIe de Pe Alte MeleAGurI PeNtru johN

Puţini dintre noi ştiu că Marea Neagră
a fost populată de lei de mare în zona
Dobrogei. Singurul leu de mare care
mai trăiește în județul Constanța se
numește John, este cazat la
Delfinariul Constanța și nu este nici
măcar membru al speciei care a
părăsit coasta vestică a Mării Negre.
De ce au migrat focile călugăr din

zona Cap Kaliakra aflăm de la
directorul ştiinţific al Complexului
Muzeal de Științe ale Naturii
Constanța, Nicolae Papadopol, un om
cu o carieră impresionantă în spate,
primul cercetător român care a
participat la o expediție în Antarctica.
Reputatul doctor în ichtiologie își
amintește că ultimele exemplare ale

acestei specii, cu masculi care ajung
până la 200 de kilograme, au fost
observate ultima dată pe litoralul
românesc acum aproximativ 40 de ani.
Au dispărut odată cu modernizarea
litoralului, cu faptul că nu mai există
colţ de plajă care să nu fie populat. Şi
pescuitul industrial a avut un efect
extrem de nociv.

unde au dispărut focile
din Marea Neagră?

unde au dispărut focile
din Marea Neagră?

directorul ştiinţific al cMsN, Nicolae Papadopol: 

„Focile de Kaliakra evită prezenţa omului în
preajma locurilor pe care le frecventează. Aşadar,

au plecat din zonele pe care le populau, s-au izolat
şi putem spune că au dispărut de aici.“

trei vieți
salvate de un

salvamar
n Scene emoționante petrecute pe plaja
din stațiunea Mamaia! Zeci de oameni 
i-au aplaudat pe medicii SMURD și pe
salvamarii care au reușit să salveze
viața unui tânăr de 19 ani, din județul
Olt, ce s-a aventurat în mare și nu s-a
mai putut întoarce la mal... 
n Salvamarii au reușit să-i scoată
imediat din valuri pe doi amici de-ai
victimei, dar turistul de 19 ani a fost găsit
sub apă după aproape 30 de minute. În
condițiile în care șansele de
supraviețuire păreau extrem de reduse,
medicii SMURD și salvamarii au reușit
un adevărat miracol. În momentul în
care inima tânărului a început să bată,
martorii au început să-i aplaude și să-i
ovaționeze pe salvatori... 

rcj farul 
a mai

transferat 
un samoan

Practica, drumul cel mai
scurt către un loc de muncă

A vrut să fIe lIber câNd I se NAște coPIlul! se AProPIe sezoNul coNservelor

Se apropie sezonul
conservelor, așa că
medicii atrag atenția
asupra modului în care
acestea sunt făcute.

Dacă nu sunt preparate
respectând cu strictețe
indicațiile, poate apărea
o boală care poate fi
fatală: botulismul.

Master european
în promovarea
sănătății și
educație pentru
sănătate, totodată
șeful Serviciului de
Promovare a
Sănătății și
Educație pentru
Sănătate din
cadrul Direcției de
Sănătate Publică
Județeană (DSPJ)
Constanța, dr. Loti
Popescu explică
tot ce trebuie să
știm despre

botulism, o boală
infecțioasă neurotoxică
generată de toxina
produsă de bacteria
Clostridium botulinum.

toxina ucigașă din borcane!

AjutAȚI de Pe băNcIle școlIlor

Marius Constantin, ginerele lui Bercea
Mondial, va rămâne încarcerat la
Penitenciarul Poarta Albă, după ce
judecătorii Tribunalului Constanța i-au
respins, ieri, cererea de înlocuire a
măsurii arestului preventiv cu arestul la
domiciliu sau controlul judiciar. Avocatul
său a motivat solicitarea spunând că
Marius Constantin este arestat de mai
bine de trei luni și că acesta ar trebui să
meargă acasă, în condițiile în care soția

lui, Izaura Anghel, se pregătește să
nască. Tot ieri, avocatul lui Mircea
Băsescu a dus la DNA ceea ce el însuși
a numit „un fel de denunţ“ împotriva
avocatului familiei Anghel, Pavel
Abraham. Mai exat, o misivă primită de
Mircea Băsescu de la Nati Meir. Acesta
din urmă susține că Abraham i-ar fi
promis o serie de avantaje, dacă ar fi
fost de acord să dea declarații împotriva
preşedintelui Traian Băsescu.

Ginerele lui bercea Mondial
rămâne în spatele gratiilor

INdustrIA tutuNuluI bAte servIcIIle de cercetAre

Poate nu vă vine
să credeți, însă
cea mai inovatoare
industrie din
România este cea
a tutunului. Știți
reclamele din
magazine și
discursul
„promoterițelor“ -
filtru „nano-
șmecher“, tutun filtrat prin bucăți de
meteorit, spațiu de aromă între țigară și
tine? Ei bine, alea-s inovații și opt din

zece firme din
segmentul de profil
fac așa ceva, potrivit
datelor publicate de
Institutul Național de
Statistică. Dintre
regiuni, cea mai
răsărită este cea de
Sud-Est, din care
face parte și
Constanța, județ în

care producția de mase plastice,
panificația și viticultura conduc în
clasamentul inovării.

Țigara, cea mai 
sănătoasă... inovație

n 375 de tineri vor fi ajutați, încă de
pe băncile școlilor, să facă stagii de
practică și să nu mai fie lăsați să
învețe singuri atunci când își găsesc
un loc de muncă
n La finalul practicii, absolvenții vor

primi o adeverință care atestă
efectuarea stagiului, precum și
calificativul obținut în urma
parcurgerii acestuia, document 
care-i va ajuta să se angajeze mai
ușor
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