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Mamaia
găzduiește

cupa
europei 

la triatlon
La finalul acestei săptămâni,
stațiunea Mamaia va găzdui cel
mai mare concurs de triatlon din
Europa de Est, Triathlon
Challenge Mamaia. Ajunsă la a
șasea ediție, competiția de anul
acesta, organizată de
Smartatletic, în parteneriat cu
Primăria Constanța și DJST
Constanța, vine cu multe noutăți
legate atât de traseu, cât și de
participanți. Evenimentul a devenit
și etapă din Cupa Europei, astfel
că la start se vor afla peste 100
de sportivi profesioniști din peste
25 de țări și de pe 4 continente,
care vor participa la categoriile
Elite Men și Elite Women din
cadrul Mamaia ETU European
Cup. Pentru profesioniștii care vor
participa la Cupa Europeană, vor
exista premii în bani, în valoare
de 12.500 de euro. La start sunt
așteptați aproape 900 de
participanți, printre aceștia
urmând să se afle și Alteța Sa
Regală Principele Nicolae al
României, care va lua parte și la
festivitatea de premiere, unde va
înmâna premii celor mai rapizi
triatloniști.

n Judecătoarea ÎCCJ Rodica Cosma,
care a decis, în aprilie, cercetarea în
libertate a lui Radu Mazăre, a procedat
corect, a confirmat ieri, într-o adresă
formulată de Neptun TV, Inspecţia
Judiciară a CSM, care a analizat cazul
după ce DNA a reclamat-o pe
judecătoare
n Avocatul primarului, Cătălin Dancu,
a spus că acţiunea procurorilor DNA,
conduşi de Laura Codruţa Kovesi, este
o tentativă de intimidare şi presiune
asupra magistraţilor
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Ministrul energiei, Răzvan Nicolescu: 

„Calendarul de liberalizare a prețului
gazelor, negociat de Boc în 2012, 
a luat-o cu mult înaintea salariilor“

scumpirea gazelor, 
amânată cu încă 2,5 ani?

„INcoMPeTeNță
GRosolANă”

Nu A făcuT NIMIc PeNTRu A sAlVA uN BăRBAT
PRăBușIT lA PăMâNT

Asistenta-spectator 
de la Ambulanță, demisă

Declarație șocantă dată de asistenta
care nu a făcut nimic, sâmbătă
seară, pentru a salva viața unui
bărbat ce se prăbușise inconștient pe
faleza din stațiunea Mamaia. În
timpul anchetei pornite de Serviciul
de Ambulanță al Județului Constanța,
femeia a susținut că nu a început

manevrele de resuscitare pentru că
s-a intimidat din cauza martorilor
care se adunaseră la fața locului. Mai
mult, ea a declarat că a acoperit
victima cu o pătură și că nu a început
manevrele de resuscitare pentru că
oamenii i-au spus că bărbatul este
mort de o oră. În urma acestor

explicații șocante, s-a luat măsura
desfacerii contractului de muncă.
Cazul a ajuns și în atenția Ordinului
Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din
România. Femeia riscă acum să
rămână și fără dreptul de liberă
practică.

Asistenta a încercat să-și
justifice lipsa de reacție

declarând că s-a intimidat 
din cauza trecătorilor 

și că unul dintre ei i-ar fi spus
că bărbatul 

era mort de o oră 

dr. Vasile Popescu, directorul sAJ constanța: 
“Este o incompetență grosolană a asistentei. 

Am analizat în detaliu cazul de sâmbătă seară, din
stațiunea Mamaia, și am constatat că maniera în care

asistenta s-a comportat este inacceptabilă. 
Ea nu a aplicat procedurile pe care ar fi trebuit să le

urmeze în aceste cazuri”.

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

TRAGedIe Pe șoseA!

Doi bărbați și-au pierdut viața,
ieri după-amiază, într-un cumplit
accident rutier petrecut în
apropiere de Hanul Morilor.
Polițiștii spun că șoferul unei
mașini marca Skoda a făcut o
manevră riscantă și a fost lovit
în plin de un tir... În urma
impactului, doi pasageri aflați pe
bancheta din spate a
autoturismului au murit la fața
locului, în vreme ce
conducătorul auto și o femeie
de pe scaunul din dreapta față
au fost răniți. 

Kovesi a încercat să
intimideze judecătorii?

se PReGăTeșTe o MoțIuNe de ceNzuRă

Aleșii Acl se dau drept “virgine”
în țara migrației politice

succes de
senzație pentru

eliza samara 
la tenis de masă

Nu au învățat,
dar contestă
rezultatele 

la Bac

Avocatul
cătălin
dancu:

”Inspecţia
Judiciară ar
trebui să se
autoseziseze
şi să
analizeze cum
pot procurorii

DNA să recurgă la astfel de
metode împotriva unui judecător”

RezoluțIe A INsPecțIeI JudIcIARe
RefuzAReA AResTăRII luI MAzăRe, 

o PRoceduRă coRecTă
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