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Pedelistul emil Boc: 

“Voi face tot ce-mi stă în putinţă, 
cu cât pot şi cu ce ştiu, să sprijin 
candidatura Elenei Udrea”

șpagatul boc(cian)

fINAl INCeNDIAr De vAră

Mamaia este în centrul
atenției până în ultima clipă
a verii, iar ultimul weekend
de august este animat de
mega-evenimente! Turiștii de
la mare, dar și constănțenii
vor spune „adio“ acestei veri
prin spectacole complexe,

parade și acțiuni legate de
istorie și tradiții. Festivalul
Antic Tomis aduce în
Constanța și Mamaia
atmosfera și viața oamenilor
din vechea Dacie aflată sub
stăpânire romană, iar
Carnavalul Mamaia se

încheie cu primarul Radu
Mazăre în rolul faraonului
Ramses al II-lea, care va
reînvia atmosfera Egiptului
Antic. De asemenea,
Festivalul Internațional al
Portului, Dansului și
Cântecului Popular Turco-

Tătar este un eveniment de
o spectaculozitate aparte,
specifică spațiului de la
Marea Neagră. 
Amănunte despre evenimentele
aflate în plină desfășurare 
la malul mării citiți în paginile
de Cultură și Monden.

egipteni, daci, romani
și tătari, la Mamaia

egipteni, daci, romani
și tătari, la Mamaia

Noua schemă
de înșelătorie

cu bijuterii
“găsite”

Când vine vorba de a înșela, hoții
devin foarte inventivi și găsesc noi
trucuri pentru a-și păcăli victimele.
Fie că vând bucăți de gresie în loc
de telefoane sau găsesc bijuterii
care par valoroase, pe care le oferă
în schimbul unor sume de bani,
hoții apelează la diverse metode
pentru a face bani ușor. Dacă, în
jurul dumneavoastră, diferite
persoane găsesc bijuterii de aur, nu
vă bucurați, nu vă urmărește
norocul, ci hoții încearcă să vă
înșele.

CuM îI PăCălesC
șArlAtANII Pe CreDulI

se oprește
apa caldă 
în toată

Constanța!

Criza din estul ucrainei,
decisă de... jocuri de cuvinte

trei probe la Bac, 
30 de eliminați

Alt DOsAr, Alte ACuzAțII

Primarul orașului
Năvodari, reținut de DNA

Ore De vIzIONAt IMAGINIle fIlMAte îN sălI
CINe răsPuNDe PeNtru frAuDă?

Cu toate că examenul de Bac este
supravegheat video în permanență,
fie elevii sunt extrem de specializați

în copiat și profesorii nu îi zăresc, fie
supraveghetorii ignoră fraudele
acestora. La Constanța, deși la
încheierea primelor două probe
scrise din sesiunea august -
septembrie a fost raportat un număr
de eliminați, Inspectoratul Școlar

Județean a anunțat ulterior că
numărul lor a crescut după ce au fost
vizionate imaginile de pe camerele de

supraveghere din
săli. În primele
două zile de
examen, 25 de
candidați au fost
eliminați, pentru 11
dintre aceștia
decizia fiind luată
ca urmare a
dovezii video de
fraudă. Vineri, la
ultimul examen
scris, alți cinci elevi
au fost prinși cu

fițuici și telefoane. Asistenții din sălile
unde a fost descoperită frauda vor fi
evaluați de Comisia din centrul de
examen, care va înainta Comisiei
județene de Bacalaureat raportul prin
care va solicita sancționarea
acestora.

INterese urMărIte Cu AGresIuNe

Criza din estul Ucrainei
crește instabilitatea
omenirii, pe care o
așează sub spectrul
unui al treilea război
mondial, o confruntare
ce riscă să fie fatală
rasei umane dat fiind
nivelul de distrugere
atins de marile puteri.
Este greu de atins un
compromis, pentru că
violența intervenției

armate a insurgenților
nu trebuie sub nicio
formă egalată de
cealaltă parte, care
trebuie să rămână
vocea rațiunii! Drama
acestei crize este greu
de descris sau de
cuantificat, în timp ce
oamenii continuă să
moară sau să fie
confruntați cu distrugeri
materiale.    

OfeNsIvA PrOCurOrIlOr

DNA a derulat, vineri, o
campanie concertată
împotriva președintelui CJC,
Nicușor Constantinescu. Pe
de o parte, la București s-a
emis un mandat european
de arestare cerut de secția
centrală a DNA pe numele
lui Constantinescu, în
dosarul privind litigiul cu
Curtea de Conturi, iar pe de
altă parte, DNA Constanța a
cerut instanței arestarea
preventivă a președintelui
CJC pentru 30 de zile, în
dosarul în care
Constantinescu este acuzat

că nu a plătit o banală
factură de 3.000 de lei la
Centrul Militar Zonal. Și
toate astea s-au petrecut la
numai o zi după ce
Constantinescu a reclamat
abuzurile la care este
supus în sistemul de justiție
din România, mai ales
după ce după ce a primit
motivările emise pentru
două radical diferite decizii
de instanță, în adoptarea
cărora s-a ținut cont de
aceleași documente și 
care vizează aceeași
persoană. 

DNA urmărește dubla arestare
a lui Constantinescu?

Avocatul Marius Mocanu: 
”Solicitarea DNA
Constanța este o

greșeală și nu are temei”
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