
Caz șocant în localitatea constănțeană
Nisipari! Un tânăr care încă nu a împlinit 18 ani
și-a ucis în bătaie, duminică seară, un unchi.
Scandalul a pornit după ce agresorul și-ar fi
acuzat victima că i-a făcut avansuri concubinei
lui. Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii la
ora 18.45, atunci când un bărbat a sunat la 112

și a anunțat că, la o colibă
situată pe islazul satului
Nisipari, mai multe persoane 
s-au luat la bătaie și, în urma
acestui conflict, Asan Şaban A.,
de 41 de ani, a murit. La scurt
timp, în zonă a ajuns o echipă
formată din ofițeri ai Serviciului
Criminalistic și polițiști ai Secției
4 de Poliție Rurală Medgidia,
care au început ancheta, sub
coordonarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Constanța. Oamenii
legii spun că în bordeiul
respectiv locuiau șase bărbați.
Duminică, în jurul prânzului,
aceștia au început să consume

alcool. La ora 18.00, Yabar A., de 17 ani, și
victima, Asan Șaban A., au început să se certe,
după ce adolescentul i-a reproșat bărbatului că
îi face ochi dulci iubitei lui.

n LoVIt Cu o bÂtă n Anchetatorii spun
că, într-un moment de furie, Yabar a luat bâta
tatălui său și a început să își lovească orbește

unchiul, în cap, în abdomen, peste picioare, cu
o ferocitate greu de imaginat... În urma rănilor
extrem de grave pe care le-a suferit, Asan
Şaban A. a murit pe loc, în pofida eforturilor
depuse de medicii care au sosit la fața locului.
Oamenii legii spun că, deși unchiul său zăcea
pe pământ, într-o baltă de sânge, Yabar A. și-a
continuat petrecerea. Acesta a intrat în colibă și
a continuat să dea pe gât paharele cu băutură.
De acolo a și fost ridicat de anchetatori și dus la
audieri. Oamenii legii spun că, în momentul, în
care a realizat ce a făcut, suspectul a început
să plângă și să spună că îi pare rău. „În timpul
anchetei, suspectul și-a recunoscut parțial vina,
în sensul că a susținut că i-a aplicat victimei o
singură lovitură la nivelul capului. Expertiza
medico-legală spune, însă, altceva“, a declarat
procurorul de caz, Matei Dragomir. Ieri seară,
suspectul a fost prezentat magistraților
Tribunalului Constanța, cu propunere de
arestare preventivă pentru 30 de zile, sub
aspectul comiterii infracțiunii de omor.
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Șofer fugar
A provocat un accident, a fugit de la

locul faptei, însă a fost prins și a ajuns în
spatele gratiilor. Protagonistul acestei
povești este un bărbat de 54 de ani, care
a fost prins de oamenii legii la scurt timp
de la producerea evenimentului rutier.
Accidentul a avut loc duminică seară, în
jurul orei 20.00. Potrivit anchetatorilor,
suspectul se deplasa cu un autoturism
marca Dacia. Ajuns în apropiere de
localitatea Poarta Albă, a pierdut controlul
direcției, a pătruns pe contrasens și a
intrat în coliziune cu un Opel. În urma
impactului, două persoane au fost rănite.
În loc să sune la 112 și să ceară ajutor,
șoferul Daciei a fugit. Martorii au alertat
autoritățile, iar polițiștii de la Rutieră l-au
prins pe individ în mai puțin de o oră.
Bărbatul a refuzat să fie testat cu aparatul
Drager și să fie escortat la spital pentru
recoltarea de probe biologice. El a fost
reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24
de ore. Ieri, șoferul a fost prezentat
magistraților Judecătoriei Medgidia, care
au emis pe numele lui un mandat de
arestare preventivă pentru 30 de zile.
(A.R.) 

Pieton lovit de
mașină

Un bărbat de 59 de ani, din localitatea
Lazu, a ajuns pe patul de spital, duminică
seară, după ce a fost lovit de o mașină.
Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național
39 (Constanța - Mangalia), pe podul de la
Agigea, în jurul orei 21.00. Potrivit
polițiștilor, un șofer de 46 de ani, din
Năvodari, se deplasa cu un autoturism
marca Dacia Logan pe DN 39, dinspre
comuna Agigea către Constanța. La un
moment dat, acesta a acroșat un pieton
care a traversat prin loc nepermis. „Am
frânat și am tras dreapta cât am putut, dar
l-am atins cu oglinda și s-a lovit cu capul
de parbriz“, a declarat conducătorul auto.
În urma impactului, bărbatul de 59 de ani a
fost rănit ușor și transportat cu ambulanța
la Spitalul Clinic Județean de Urgență
Constanța, pentru investigații medicale.
Polițiștii de la Rutieră l-au testat pe șofer
cu aparatul Drager și au stabilit că acesta
nu consumase băuturi alcoolice înainte de
a se urca la volan. (A.R.) 

Migranți prinși la
frontieră 

Polițiștii de frontieră din Mangalia au
prins duminică noapte, în jurul orei 23.45,
patru persoane care încercau să intre
ilegal pe teritoriul României. Oamenii legii
spun că suspecții se aflau la câțiva metri
de graniță, în zona punctului de trecere a
frontierei Vama Veche, în momentul în
care au fost observați cu ajutorul
dispozitivului de termoviziune. Polițiștii au
acționat imediat și i-au reținut pe cei trei
bărbați și pe femeia care îi însoțea. În
urma verificărilor, anchetatorii au
descoperit că este vorba despre patru
cetățeni sirieni, cu vârste cuprinse între 21
și 47 de ani. Audiați de polițiști, aceștia au
declarat că intenționau să ajungă în
Germania, Austria sau Elveția și că au
ales să pătrundă ilegal pe teritoriul
României pentru că nu aveau documente.
Pe numele lor s-au întocmit dosare penale
pentru intrare în țară prin trecerea
frauduloasă a frontierei de stat. La
finalizarea cercetărilor, cei patru vor fi
predați autorităților bulgare, conform
protocolului existent între cele două state.
(R.M.)

Scene de
coșmar s-au
derulat, ieri

după-amiază, pe
Drumul Național 2A!
Manevra riscantă a
unui șofer a provocat
un tragic accident
rutier în care două
persoane și-au pierdut
viața, iar alte două au
fost rănite. Totul s-a
petrecut în zona Hanul
Morilor, în jurul orei
12.30. Potrivit
polițiștilor de la
Rutieră, Costel Manea,
de 38 de ani, a condus
un autoturism marca
Skoda pe Drumul
Național 2A, dinspre
Constanța către
Hârșova. În momentul
în care a ajuns la
intersecția cu Drumul
Județean 223, spun
oamenii legii, șoferul a virat la
stânga, fără să acorde prioritate, și
a tăiat calea unui tir care circula
din sens opus. În clipele
următoare, Skoda a fost lovită în
plin de mastodont și proiectată în
afara carosabilului. Șoferul
autotrenului a încercat să evite
coliziunea, însă în zadar. În urma
teribilului impact, doi bărbați care
se aflau pe bancheta din spate a

Skodei au murit, în vreme ce
șoferul și o femeie de pe scaunul
din dreapta față au fost răniți. Una
dintre victime a rămas captivă în
autoturismul distrus. Un echipaj de
poliție care se afla în zonă a
intervenit imediat și a solicitat
intervenția cadrelor medicale. 

n ÎnCARCeRAt n Două
echipaje SMURD, două ambulanțe
din cadrul Serviciului de Ambulanță

Județean Constanța și militarii
stației de pompieri Hârșova s-au
deplasat, în scurt timp, la locul
accidentului. „Am ajuns la locul
intervenției, am decuplat bateria și
am luat măsurile de siguranță. Am
scos persoana care rămăsese
încarcerată pe bancheta din spate
a mașinii. Aceasta a fost preluată
de medicii SMURD, care au
început manevrele de resuscitare.

Intervenția a fost
dificilă din cauza
poziției autoturismului“,
a declarat plt. maj.
Dănuț Zmeu, din
cadrul Inspectoratului
pentru Situații de
Urgență “Dobrogea”.
„Două dintre victime
erau stabile. Au fost
preluate de ambulanță
și transportate la spital,
pentru investigații și
tratament. Un bărbat a
fost găsit decedat, cu
leziuni incompatibile cu
viața, iar în cazul celei
de-a patra victime s-au
efectuat manevre de
resuscitare timp de
aproape o oră, însă în
cele din urmă am fost
nevoiți să constatăm
decesul“, a precizat dr.
Carla Ghenceaua,
medic SMURD.

Oamenii din zonă spun că toți cei
patru ocupanți ai mașinii erau din
localitatea Topalu. Cei doi bărbați
care și-au pierdut viața, Viorel
Stanciu, de 46 de ani, și Nicolae
Stan, de 44 de ani, erau angajații
șoferului. Aceștia se întorceau din
localitatea Crucea.
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tRAgedIe pe ȘoSeA!

două persoane și-au pierdut
viața într-un accident rutier

SCAndAL dIn CAuZA băutuRII

Și-a ucis unchiul în bătaie!

Făt găsit mort într-o toaletă ecologică

Procurorul de caz, Matei Dragomir: „În timpul
anchetei, suspectul și-a recunoscut parțial vina, în

sensul că a susținut că i-a aplicat victimei o singură
lovitură la nivelul capului. Expertiza medico-legală

spune, însă, altceva“

Descoperire terifiantă făcută,
ieri dimineață, de mai multe
persoane care vidanjau WC-urile
ecologice amplasate într-un parc
din municipiul Mangalia. Oamenii
au rămas înmărmuriți în momentul
în care au găsit, într-una dintre
toalete, trupul neînsuflețit al unei
fetițe nou-născute... Muncitorii au
sunat imediat la 112, iar în scurt
timp zona a fost împânzită de
polițiști și criminaliști din cadrul
Poliției Municipiului Mangalia. Din
primele investigații, oamenii legii
au stabilit că fătul ar fi avut în jur
de șapte sau opt luni. Potrivit
anchetatorilor, cordonul ombilical
era tăiat. Trupul neînsuflețit a fost
transportat la Spitalul Municipal

Mangalia, pentru efectuarea
necropsiei. Oamenii legii au ajuns
la concluzia că fătul a fost aruncat
în toaleta ecologică în acest
weekend, graficele firmei de
salubrizare arătând că WC-urile
respective au fost vidanjate ultima
dată vineri, 29 august. Polițiștii au
audiat mai multe persoane, dar
până în prezent nimeni nu a putut
oferi indicii care să-i ajute în
încercarea de a identifica mama.
Anchetatorii au căutat ieri camere
de supraveghere montate în zonă,
în speranța că acestea ar fi putut
surprinde imagini relevante pentru
cursul cercetărilor. Cele mai
importante informații urmează să
fie, însă, furnizate de specialiștii

Serviciului de Medicină Legală
Constanța. În urma necropsiei, ei
trebuie să stabilească dacă fetița a
fost sau nu născută vie. În acest
caz, femeia care a fost capabilă de
o astfel de faptă riscă să fie
cercetată penal pentru omor. 

n CAZ SIMILAR n Un caz
similar a avut loc și în localitatea
Topraisar, la data de 17 august.
Atunci, investigatorii au intrat în
alertă după ce o femeie a fost
transportată de o ambulanță la
Spitalul Clinic Județean de Urgență
(SCJU) Constanța, cu sângerări
abundente. În momentul în care a
ajuns la unitatea sanitară, ea le-a
povestit medicilor că a simțit dureri
abdominale toată ziua și că, după

ce a fost la toaleta din curte, a
observat că are sângerări. Mai
mult, ea ar fi declarat că este
însărcinată. Medicul de gardă a
descoperit, însă, că femeia nu mai
are copilul în pântece. Polițiștii din
Topraisar au descoperit trupul
neînsuflețit al fătului în hazna.
Criminaliștii Inspectoratului de
Poliție al Județului Constanța au
făcut o serie de cercetări în
gospodăria femeii, după care
cadavrul bebelușului a fost
transportat la morgă. Medicii legiști
au stabilit că acesta a fost născut
mort, în urma unui avort spontan.
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