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Concurs
trucat la
Curtea de
Conturi Ia[i

Fratricid
sângeros
la Grajduri

22 aprilie 2010
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Spitalul cu
cel mai mare
deficit de
personal

Primarul Nichita a
min]it un ora[ \ntreg
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Revolu]ionarul
cer[etor

Un b`rbat din comuna
Horle[ti a luat lumea la
picior \nc` de mic.
Revolu]ia l-a prins la 27 de
ani [i i-a adus o ran`
urât`. A plecat apoi 20 de
ani prin str`in`tate, a
\nv`]at patru limbi str`ine
[i a p`]it multe. A trecut
fraudulos zeci de grani]e [i
s-a oprit \n America. |n
Chicago a câ[tigat [i 1.000
de dolari pe zi, dar acum
este \ntr-o s`r`cie lucie.
Acum dou` zile [i-a scos
[uruburile [i placa puse \n
urma r`nii de la Revolu]ie
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Caracati]a retroced`rilor
ilegale din mo[ia boierului
Alexandru B`d`r`u se
\ntinde pân` la Constan]a.
Prefectul Dragomir
Toma[eschi a spus ieri c`
fal[ii mo[tenitori ai
boierului Alexandru
B`d`r`u sau procuratori ai
acestora, care au ob]inut
abuziv zeci de hectare de
teren \n municipiul Ia[i [i \n
comunele limitrofe, au
folosit acelea[i metode s`
pun` mâna pe propriet`]i
imobiliare [i \n municipiul
Constan]a

Euro 4,13 Lei

NA}IONAL

Pag. 6

Ministrul
Vl`descu, profitor
al fondurilor
publice

Ancheta
mo[tenirilor
B`d`r`u

Cer variabil
Max: 16 grade C
Min: 3 grade C

USD 3.07 Lei
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Grupul de Investiga]ii
Politice (GIP) sus]ine c`, în
mandatul anterior de
ministru al Finan]elor al lui
Sebastian Vl`descu, o firm`
la care acesta e ac]ionar a
primit 7 contracte din bani
publici în valoare de 500.000
euro, în replic` Vl`descu
spunând c` nu a f`cut nimic
ilegal sau imoral. Grupul de
Investiga]ii Politice
precizeaz` c` a fost vorba
despre 7 contracte de
„furnizare de echipamente
de interven]ie la viituri“
ob]inute de la Administra]ia
Na]ional` „Apele Române“
(ANAR)

VREMEA
Lira Sterlin` 4.74 Lei
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Violare de
domiciliu
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România locul 5 în lume
la atacuri de
phishing
România a urcat anul
trecut pân` pe locul cinci
în lume dup` num`rul de
URL-uri (adrese web)
g`zduite local care au ca
scop atacurile de tip
phishing, de pe pozi]ia 28
în 2008, potrivit unui raport
al companiei Symantec, cel
mai mare dezvoltator de
software de securitate IT la
nivel mondial

Magistra]ii de la
Judec`toria Ia[i trebuie s`
stabileasc` dac` o ie[eanc`
ce a intrat \n propria cas`
pentru a-i face un cadou
so]ului se poate face
vinovat` de comiterea
infrac]iunii de violare de
domiciliu sau nu. De
asemenea, \n exces de zel,
procurorii i-au g`sit vinova]i
pentru violare de domiciliu
[i pe copiii renumitului
profesor de la Medicin`,
Florin Topoliceanu

Se taie copacii din Parcul Copou
Curs` ilegal` de ma[ini, sfâr[it` tragic
Student c`lcat pe trecerea de pietoni

SPORT

Pag. 10

Poli are [anse
s` câ[tige la
Dinamo

Antrenorul Politehnicii Ia[i,
Dumitru Dumitriu, este
convins c` ie[enii pot
\nvinge \n meciul de mâine
sear`, de la Dinamo. „Este
o prim` final`, mai
urmeaz` alte cinci [i nu
v`d de ce am fi victime
sigure în fa]a lui Dinamo. În
concluzie, e un joc capital
[i sper ca b`ie]ii s` fi
în]eles asta“, a declarat
}i]i Dumitriu. Tehnicianul
Politehnicii renun]` la
sistemul 4-3-3 [i vrea s`
joace \n {tefan cel Mare \n
modulul 4-4-2
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