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u La Raliul Acropolis, Hyundai
a „confiscat“ tot podiumul

u Ce m\rci second-hand prefer\
clien]ii din Europa de Est
Supliment pus pe roate `mpreun\ cu
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Suplimentul

Deputat PSD, 8
filmat `n ipostaze
intime cu un copil

de Cultur\
u inclus, gratuit, `n
num\rul de ast\zi
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Judec\torii `ntorc
dosarul sopranei:
ar putea fi crim\
Ancheta în cazul mor]ii mezzosopranei
Maria Maxim Nicoar\ ar putea fi reluat\
de la zero. Magistra]ii Judec\toriei au
dispus reluarea cercet\rilor pentru omor,
considerând c\ procurorii nu au epuizat,
în ancheta efectuat\, toate ipotezele
plauzibile. Unele probe nu ar fi fost luate
în calcul, pista omorului fiind
abandonat\ prea devreme. Dac\ decizia
judec\torilor va fi aprobat\ de instan]a
superioar\, so]ul mezzosopranei ar putea
ajunge s\ fie judecat pentru omor, nu
doar pentru l\sarea f\r\ ajutor a unei
persoane aflate în dificultate. Diferen]a
este major\. În func]ie de circumstan]e,
pedeapsa pentru omor poate ajunge la
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Victorie strategic\
pentru ofensiva
ucrainean\: Ministerul
Ap\r\rii din Ucraina a anun]at c\
solda]ii ucraineni au „intrat“
sâmb\ta aceasta în ora[ul Liman,
un important nod feroviar din
estul Ucrainei sub controlul
trupelor de la Moscova.
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Un magistrat are
pensia de 10 ori mai
mare ca un profesor:
Fostul ministru al Fondurilor
Europene Cristian Ghinea critic\
în termeni duri afirma]ia
actualului de]in\tor al acestui
portofoliu, Marcel Bolo[, care a
spus c\ România nu se poate
comporta „ca o ]ar\ s\lbatic\“ în
privin]a pensiilor speciale, pe
motiv c\ aceste pensii speciale
exist\ în toat\ Uniunea European\.
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174 de mor]i la un
meci de fotbal: Cel pu]in
174 de oameni au murit în
Indonezia, dup\ ce mii de
suporteri au intrat pe teren la un
meci de fotbal, conform unui nou
bilan] al autorit\]ilor.

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Citi]i `n pagina u 3

O afacere putred\ a
administra]iei de drumuri

Sediul pentru
care DRDP pl\tea
15,5 euro/mp nu
are c\utare nici
la 10 euro
u c=t a stat `n cl\dire, Direc]ia de
Drumuri a pl\tit pe chirie aproape un
milion de euro u citi]i `n pagina 2

Elev, dealer de droguri S-a dublat num\rul femeilor
la Colegiul „Gheorghe tratate de cancer de sân la
Asachi”, c\zut `n plasa IRO: se fac mai multe scan\ri
poli]i[tilor
u cel de la care se aproviziona cu cannabis a fost
arestat u elevul a fost pus sub control judiciar u 3

În primele [ase luni ale
acestui an, au fost înscrise
în eviden]ele Institutului
Regional de Oncologie
(IRO) 214 femei depistate
cu cancer de sân, un
num\r aproape dublu fa]\
de cel din aceea[i perioad\

a anului trecut – 112.
Cazurile sunt ale femeilor
din întreaga regiune a
Moldovei [i au ajuns aici
pentru a fi luate în eviden]\ [i pentru a primi
tratament.
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Jude]ul, `mp\r]it `n 5 zone pentru Tragedie `n p\dure: directorul
firmei de exploatare,
cornul, laptele [i merele elevilor condamnat mai aspru dec=t
u licita]ia pentru achizi]ia [i distribuirea fructelor, lactatelor [i
produselor de panifica]ie pentru cei peste 84 de mii de copii
înscri[i în [colile [i gr\dini]ele din jude] începe de la 18,6
milioane de lei u suma acoper\ anul [colar în curs u pagina 2

Guvernul preg\te[te
Suspans `n
majorarea salariului prelungiri. Victorie
minim la 3.000 lei cu emo]ii `n fa]a unui
u citi]i `n pagina 3
adversar modest
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
4 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg. 3

25 de ani de deten]ie sau chiar
închisoare pe via]\. L\sarea f\r\ ajutor
se pedepse[te cu maxim un an de
închisoare sau cu o simpl\ amend\. În
b\t\lia juridic\ din jurul decesului
mezzosopranei a mai intervenit îns\ un
element. So]ul acesteia a înaintat o
plângere penal\ împotriva medicilor [i
familiei Mariei Maxim, pentru abuz în
serviciu [i ucidere din culp\. „Se
contest\ faptul c\ victima a fost tratat\
corespunz\tor dup\ externare, ceea ce ar
fi condus la deces”, a precizat primprocurorul adjunct al Parchetului de pe
lâng\ Tribunal, Ioanela Gâmbu]\.

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 17ºC  Max. 15ºC  Max. 18ºC
 Min. 8ºC  Min. 9ºC  Min. 9ºC

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 22ºC  Max. 20ºC  Max. 22ºC
 Min. 10ºC  Min. 11ºC  Min. 8ºC
Sursa: Accuweather.com

u Politehnica Ia[i – Minaur
Baia Mare 2-0 (0-0), `n etapa
a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal
Poli: Knoflach – Martac, Pl\mad\, Tincu, Ciaun
(’67 {tefanovici) – Del Priore, Marchioni – Anton
(’59 Bujor), Roman (’67 Fr. Cristea), Hlistei (’46
Hunte) – Harrison (’40 Plohotniuk). Antrenor:
Claudiu Niculescu.
Minaur: B\il\ - Oi]\, R. Laz\r, Mondragon (’75
Cip. Stanciu), D. Simion, Al. Stoian (’75 Neac[u) –
Ciocan (’57 Chinde), Gneba, Donca, Chita[ (’75
Ouato) – Pacheco. Antrenor: Ciprian Danciu.
Arbitri: Claudiu Marcu; Mih\i]\ Noroc,
Alexandru Roman.
1-0, min. 70: Pl\mad\ a reluat cu capul, de la 7
metri, dup\ un corner de pe dreapta executat de Fr.
Cristea;
2-0, min. 90^4: Del Priore a blocat mingea, a
aruncat-o apoi `n jum\tatea advers\, unde nu era
dec=t B\il\, Plohotniuk a sprintat, a preluat [i a
`nscris de la 14 metri.
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cei care au dobor=t copacul
u un copac a c\zut
peste un altul care s-a
pr\bu[it peste victim\

Un ie[ean [i-a pierdut via]a într-un accident de munc\ aproape absurd. Dup\
aproape opt ani, justi]ia se apropie de pronun]area sentin]elor în cazul vinova]ilor.
Între timp, o parte a faptelor s-au prescris.
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