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Re]eaua Vântu 3: Politicieni [i anali[ti 
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Poate unul dintre cei mai importan]i piloni pe care se cl`de[te
imperiul politico-economic al lui Sorin Ovidiu Vântu este cel format din
politicieni [i anali[ti, o adev`rat` armat` care \mpânze[te societatea
româneasc` atât \n institu]iile statului, cât [i pe ecranele televizoarelor la
care ne uit`m \n fiecare zi, acolo unde ne sunt servite imagini [i
portretiz`ri apocaliptice ale peisajului actual, dar [i ale viitorului ]`rii
noastre. De la termeni cloci]i \n laboratoarele Realit`]ii lui Vântu, precum
„grecizare“ sau „faliment statal“, pân` la „dictator“ sau „revolu]ie“,
Realitatea \ncearc` zilnic s` inoculeze spectatorilor ideea colapsului [i s`
creioneze peisajul unei decaden]e irecuperabile a societ`]ii \n care tr`im.
Pentru a transmite aceste mesaje, anali[tii care invadeaz` zilnic ecranele
televizoarelor stau aproape lunar la coad` la casieria lui Vântu. Mai grav
este c` la aceea[i coad` stau [i politicieni din toate partidele politice,
semn c` re]eaua mogulului este multicolor` din punct de vedere politic.
Pentru num`rul de ast`zi, ziarul „Curentul“ va da publicit`]ii \n
exclusivitate sumele pentru care politicienii no[tri [i formatorii de opinie
din România \[i vând con[tiin]a pe argin]ii lui Vântu.

Sfetnic al lui Traian B`sescu 
pl`tit de Vântu

Unul dintre numele grele care apar \n documentele ob]inute de
ziarul „Curentul“ ca fiind pl`tit de mogulul Vântu este chiar cel al [efului
Cancelariei Preziden]iale, C`t`lin Avramescu. |ntr-o emisiune TV realizat`
\n prim`vara lui 2008, SOV declara c` statul este slab [i c` are implantat`
o adev`rat` armat` care lucreaz` pentru el din interiorul sistemului.
Mogulul a men]ionat de asemenea c` partidele din actuala clas` politic`
sunt incapabile de a cre[te vârfuri pe care apoi s` le propulseze \n ierarhia
statului român, motiv pentru care acestea apeleaz` la speciali[ti din zona
privat`. Pentru a \nt`ri aceast` idee, SOV a num`rat atunci mai mul]i
oameni politici [i ziari[ti apropia]i ai PDL, printre care Sever Voinescu,
C`t`lin Avramescu sau Traian Ungureanu. Ceea ce au \n comun to]i cei
enumera]i de p`gubitorul FNI este c` la un moment dat s-au aflat \n
pontajul goarnelor media ale lui Vântu, reunite sub titulatura incorect
folosit` de „grupul Realitatea-Ca]avencu“. Pentru a ne l`muri [i a verifica
informa]iile care ne-au parvenit vizavi de consilierul de la Cotroceni,
C`t`lin Avramescu, am mers pe fir pân` la surs`. Acesta ne-a declarat c`
este adev`rat c` a semnat articole pentru publica]iile lui Vântu [i c` de
asemenea a fost pl`tit pentru apari]iile sale la Realitatea TV, dar nu poate
fi acuzat c` este omul lui. „Din articolele pe care le scriam. Pe atunci 
(2007 - n. red.) scriam la «Cotidianul». Ca s` v` zic pe ani... \ntâi am scris
la «Cotidianul», apoi la «Bursa». Mai erau drepturi de autor de la reviste
unde scriam chiar ocazional, cum ar fi «Revista 22» sau «Dilema Veche»“,
a precizat Avramescu. |ntrebat dac` a \ncasat drepturi de autor [i de la
Realitatea Media, C`t`lin Avramescu ne-a r`spuns afirmativ. „Da, cred c`
da“, a declarat u[or timorat consilierul preziden]ial. „Dar retine]i c` nu
am fost niciodat` angajat al trustului Realitatea pentru c` exist` o
confuzie pe care herr (domnul - n. red.) Vântu a f`cut-o odat`. Dac` nu
m` \n[el, \ntr-o emisiune a spus ceva de genul c` Voinescu, Avramescu
sau Ungureanu, la pagina de editorial, erau angaja]ii mei. E vorba doar de
drepturi de autor. S` zicem c` d-voastr` trimite]i o carte sau un articol la
o revist` sau editur` [i ea se public`. Nu sunte]i angajatul nici al revistei,
nici al editurii, dar ]i se dau drepturi de autor. |n perioada 2006-2007 am
primit [i de la radio BBC pentru c` era printre pu]inele care pl`teau celor
care veneau \n emisiuni. De asemenea, Realitatea Media practica acest
lucru [i chiar TVR“, a precizat consilierul preziden]ial. Trebuie subliniat c`
Avramescu a primit bani pe drepturi de autor de la Realitatea Media chiar
[i \n 2008, când a fost numit consilier de stat la Palatul Cotroceni, suma
primit` de la SOV fiind de doar 11.580.000 de lei. Trebuie precizat \ns` c`
\n 2007, Avramescu a \ncasat de la Vântu 285.090.000 de lei, iar adunat,
\n cei doi ani de colaborare fructuoas` cu firmele lui SOV, actualul
consilier de la Cotroceni a \ncasat 296.670.000 de lei. Interesant este c` \n
declara]ia de avere Avramescu a specificat clar c` a primit drepturi de
autor de la „Bursa“ sau de la „Nemira“, dar \n ceea ce prive[te Realitatea
Media a p`strat sub t`cere asumarea public` a faptului c` a luat bani, \n
timp ce era consilier la Cotroceni, de la una dintre firmele lui SOV. 

Silviu Prigoan`, la taifas cu Vântu 
pe drepturi de autor 

|n cazul lui Silviu Prigoan` s-a petrecut un fenomen similar ca [i \n
cazul lui C`t`lin Avramescu. {i pe Avramescu, [i pe Prigoan` Vântu i-a
pl`tit generos \n 2007 ca s` \njure PSD [i PNL [i s` sus]in` pozi]iile PDL [i
a pre[edintelui Traian B`sescu. Ulterior, pe principiul calului troian,
Avramescu a ajuns consilier la Cotroceni, iar Prigoan` - deputat PDL.

Potrivit datelor aflate \n posesia ziarului „Curentul“, Silviu Prigoan`,
cel care i-a „pasat“ Realitatea TV controversatului om de afaceri Sorin
Ovidiu Vântu, a primit de la partenerul s`u de afaceri, \n 2007,
168.147.200 de lei, bani da]i bine\n]eles tot pe drepturi de autor. De[i
oficial dup` \ncheierea tranzac]iei cei doi nu au mai avut nimic \n comun,
Silviu Prigoan` intrând \n Partidul Democrat Liberal [i de acolo \n
Parlament, acesta a fost v`zut de foarte multe ori parcând pe strada
Paris, de unde pleca deseori dup` ore de taifas cu SOV.

Mariana Bitang, pe lista lui SOV
Pe lâng` oameni politici sau jurnali[ti, pe statele de plat` ale lui SOV

au intrat [i consilieri din anturajul Cotrocenilor. Conform declara]iei de
avere depuse pe site-ul Administra]iei Preziden]iale \n luna iunie a lui
2009, consilierul de stat [i marea antrenoare a lotului de gimnastic` al
României, Mariana Bitang, a \ncasat \n 2008 suma de 21.740.000 lei pe
„drepturi de proprietate intelectual`“. Abordat` de ziarului „Curentul“ \n
aceast` chestiune, doamna Bitang ne-a spus c` nu a \ncasat niciun ban
de la Realitatea, de[i singur` a scris cu mâna ei \n acea declara]ie de avere
postat` pe site-ul Administra]iei Preziden]iale. „Nu, nu am luat niciun
ban. Niciodat`. Poate e o gre[eal`. Poate v-a]i uitat pe site la declara]ia
altcuiva“, ne-a contrazis Mariana Bitang. Reamintim c` Mariana Bitang
de]ine func]ia de consilier preziden]ial pe probleme de sport din anul
2006. 

„Poetul-portofel“ Mircea Dinescu se face
c` nu lucreaz` la turn`torul Nu[

Un alt nume greu aflat mai dintotdeauna pe lista oamenilor de baz`
ai lui SOV este membrul Colegiului CNSAS Mircea Dinescu. Alintat de
colegul s`u de breasl` CTP cu apelativul „poetul-portofel“, Dinescu
dovede[te \n fiecare zi c` \[i merit` cu prisosin]` porecla. Dup` ce mai
mult a mimat dezgroparea secretelor Securit`]ii, Mircea „f`-te c` lucrezi“
Dinescu nu a avut nicio re]inere \n a \ncasa b`nu]i frumo[i de la Vântu
pentru a-i \njura \mpreun` cu „deontologul“ Stelian T`nase pe du[manii
mogulului. Conform surselor noastre, Dinescu a b`gat \n buzunare nu

mai pu]in de 445.080.600 de lei pentru apari]iile sale poetice din
2008-2009 la Realitatea alternativ` a lui Vântu. De[i nu precizeaz` cât
prime[te de la SOV, bardul „anti-securist“ a trecut \n declara]ia de avere
de pe site-ul CNSAS o sum` de 700.600.000 de lei ca plat` pentru
presta]iile sale circo-politice pe la diferite goarne audio-video. Leg`turile
lui Dinescu cu SOV sunt mult mai vechi. |n 1997, Mircea Dinescu a vândut
30% din ac]iunile revistei „Academia Ca]avencu“ mogulului eolian, care
controleaz` [i grupul de pres` Ca]avencu. Recent, Dinescu a avut
probleme [i cu ANI, care l-a declarat incompatibil cu calitatea sa de
membru CNSAS, func]ie ce echivaleaz` cu rangul de secretar de stat.
Atunci, ANI a anun]at c` Dinescu nu \[i poate exercita func]ia la CNSAS
doarece este administrator la o firm` privat`. La acel moment, Dinescu,
„deconspirat“ ca afacerist privat, spunea: „Nu m` simt \n nicio stare de
incompatibilitate. Faptul c` citesc dosarele Securit`]ii nu are leg`tur` cu
afacerile mele“. Cu toate aceastea, revista „Kamikaze“ a scris c` Dinescu
ar fi primit de la stat scutiri de taxe \n valoare de 2,6 milioane de lei noi.

Adrian P`unescu l-a trecut 
\n testament pe SOV

Dup` ce a intrat \ntr-un con de umbr`, Adrian P`unescu a jucat un
teatru ieftin, [i ca \n zilele Revolu]iei când, huiduit pe strad`, s-a lep`dat
de Ceau[escu, „poetul de curte“ a anun]at c` este pe moarte. Cu lacrimi
\n ochi [i cu vocea tremurând`, Adrian P`unescu le mul]umea tuturor
celor care [i-au amintit de el. Mai mult, pentru a impresiona [i pentru a
mai stoarce câ]iva bani din buzunarele unor moguli genero[i ca Vântu [i
Voiculescu, Adrian P`unescu a scris pe blogul s`u o scrisoare-testament
\n care le aduce, a[a cum e obi[nuit, osanale controversa]ilor oameni de
afaceri. „Visul du[manilor s-a \mplinit: nu mai pot ie[i din cas`, cum a[ fi
putut pân` ieri. S` fie lini[ti]i, eu devin un caz clasat pentru domniile lor.
Dac` lui Dan Voiculescu [i lui Sorin Vântu ar trebui s` le mul]umesc
pentru momentele excep]ionale pe care mi le-au oferit, surprinz`toare
mi s-a p`rut atitudinea lui Radu Moraru, om talentat [i doritor de
atitudini mai pu]in previzibile, care, de câteva luni, a uitat [i ce
promisese, [i s` r`spund` la telefon. Acum, la aceast` r`spântie, n-am
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mai mult de spus contemporanilor mei decât c` ar fi p`cat s` ne
desp`r]im sup`ra]i.

Dragii mei copii, problema cea mai mare este pr`bu[irea ]`rii. O
emisiune de televiziune vine [i trece. La urma urmei, nu e nicio obliga]ie,
pentru nimeni, s` ofere spa]iu de emisie nim`nui. Cum a[ putea eu s` uit
sprijinul pe care mi l-a acordat Sorin Ovidiu Vântu, pentru ca s` poat`
ap`rea «Cartea C`r]ilor de Poezie?»“, scrie Adrian P`unescu pe blogul
s`u, http://niculinamoisescu.weblog.ro/2010/07/02/testament-adrian-
paunescu/.

Dar asta nu e tot, din datele pe care le de]ine ziarul „Curentul“,
Adrian P`unescu a primit de la Realitatea Media nici mai mult, nici mai
pu]in decât 3.469.890.000 de lei pentru anii 2008-2009. Contactat
telefonic, Adrian P`unescu ne-a declarat c` nu [tie [i nici nu-[i aminte[te
câ]i bani a \ncasat [i c` nu el se ocup` de partea economic`. Dar s` nu
uit`m c` \n Senatul României, „Bardul de la Bârca“ se ocupa de cultur` [i
de pres` \n cadrul Comisiei de cultur`.

Cristian }opescu neag` c` a primit bani
de la Realitatea Media

Potrivit informa]iilor redac]iei „Curentul“, unul dintre oamenii
politici pl`ti]i de Vântu este senatorul PNL Cristian }opescu. Cunoscut de
publicul larg mai mult pentru meseria de comentator sportiv al postului
na]ional de televiziune, actualul senator [i general de brigad` cu o stea
Cristian }opescu apare pe statele de plat` de la Realitatea Media cu suma
de 34.921.000 lei \n ultimii trei ani. Cu toate acestea, \n declara]ia de
avere pe 2008 de la Senat, Cristian }opescu nu are trecu]i banii primi]i de
la Realitatea Media. Contactat de c`tre ziarul „Curentul“, senatorul PNL
ne-a declarat c` nu a avut niciodat` un contract cu Realitatea Media [i nu
a primit nicio sum` de bani. „Ar fi fost bine dac` a[ fi primit ceva bani. Dar
nu, nu am primit nimic din drepturi de autor de la Realitatea. Nu [tiu de
unde ave]i aceste informa]ii, dar pute]i s` m` crede]i pe cuvânt“, ne-a
spus Cristian }opescu. Din p`cate pentru domnul senator, documentele
aflate \n posesia noastr` spun cu totul altceva, iar \n cazul s`u sunt dou`
variante: fie cineva de la Realitatea Media a semnat \n fals contractul de
drepturi de autor cu datele lui Cristian }opescu, [i atunci organele
abilitate ar trebui s` se sesizeze, fie senatorul liberal nu i-a declarat [i, \n
consecin]`, sus]ine \n continuare c` nu a primit niciun ban de la
Realitatea Media. Oricum, \n baza acestor informa]ii, ANI va fi obligat` s`
fac` investiga]iile ce se impun, atunci când va reintra \n pâine. 

S`ftoii - lua]i la pachet de familie
Din seria sfetnicilor pre[edintelui Traian B`sescu trecu]i cu arme [i

bagaje \n slujba unor du[mani declara]i ai acestuia, Adriana S`ftoiu se
distinge de departe. Sup`rat` foc pe B`sescu dup` ce „Elvis has left the
building“ (Elvis a p`r`sit cl`direa - n.r.), a[a cum le place celor de la SIE s`
glumeasc` despre plecarea \n urma unor gafe de propor]ii a
incompetentului Claudiu S`ftoiu de la conducerea acestei institu]ii,
Adriana a hot`rât s` demisioneze din func]ia de purt`tor de cuvânt al
Pre[edin]iei la numai 10 zile de la aceast` \ntâmplare. Cum un om cu un
bagaj important de cuno[tin]e despre secretele Cotrocenilor nu este
tocmai de lep`dat, fostul informator al Securit`]ii, SOV, a \nregimentat-o
imediat pe Adriana S`ftoiu. Potrivit surselor noastre, fosta sf`tuitoare
preziden]ial` a \ncasat, \n 2007, anul demisiei de la Cotroceni, circa
76.000.000 lei vechi de la Realitatea Media pentru diverse servicii
prestate. |n declara]ia sa de avere de la Camera Deputa]ilor depus` \n
2008 pentru anul fiscal 2007, Adriana S`ftoiu nu a trecut [i zecile de
milioane luate de la televiziunea mogului, ci doar banii din drepturile de
autor de la Editura Trei, \n sum` total` de 194.454.000 de ROL. Mai mult
decât atât, acest lucru se poate traduce prin evaziune fiscal`, deoarece
legile statului român oblig` la declararea oric`rui venit. Probabil legea nu
este valabil` [i pentru doamna S`ftoiu, \n condi]iile \n care nici cu
moralitatea nu st` prea bine. Nici cu cea profesional`, nici cu cea din via]a
personal`. Se pare c` trecerea Adrianei S`ftoiu \n cealalt` tab`r` a fost
f`cut` de mogulul eolian la pachet cu partenerul s`u de via]`. Reamintim
c` so]ul s`u, Claudiu S`ftoiu, fost [ef la SIE [i consilier preziden]ial, a fost
unul dintre cei mai activi agen]i electorali ai lui SOV \n atacarea
Cotrocenilor pe parcursul cursei electorale preziden]iale din toamna
trecut`. Cu informa]ii din interior [i o frustrare imens`, Elvis a lovit mereu
\n punctele vulnerabile ale institu]iei de la care numai \n 2007 a \ncasat
380.251.000 lei. Pe lâng` indemniza]ia de la Cotroceni, bugetarul Elvis a
\ncasat [i 160.757.000 de la SIE pentru cele cinci luni \n fruntea spionilor
români. 

M`d`lin Voicu, l`utar la masa Realit`]ii
Nelipsit din talk-show-urile politice ale Realit`]ii, pesedistul

M`d`lin Voicu este unul dintre oamenii aconta]i de SOV pentru interesele
sale politice. Potrivit surselor noastre, prietenia dintre SOV [i Voicu este
una modest` \n plan financiar, politicianul luând de la casieria Realit`]ii,
\n perioada 2008-2009, numai 40.061.000 lei. |n declara]ia de avere,
M`d`lin Voicu consemneaz` c` a prestat la concerte, spectacole [i apari]ii
tv sau interven]ii radio, pentru 10.000-15 000 de euro pe an, f`r` s`
precizeze care au fost aceste contracte. Astfel, M`d`lin Voicu a luat bani
„f`r` num`r, f`r` num`r“ de la to]i cei care aveau nevoie de el pentru o
nunt`, un spectacol sau un atac politic, \n func]ie de ce dore[te omul cu
banul. Mult va mai avea de lucru ANI dup` ce va reintra \n drepturi!

Un fost premier a ajuns 
[i el slujba[ la SOV

Victor Ciorbea, fostul premier ]`r`nist, a câ[tigat de la Realitatea
Media, doar \n 2009, 238.290.000 lei, pe drepturi de autor. Mogulul Sorin
Ovidiu Vântu nu l-a uitat niciodat` pe cel care i-a facilitat deschiderea
Fondului Na]ional de Investi]ii [i i-a pus la dispozi]ie mai multe pârghii
prin care s`-i fenteze pe cei care [i-au depus banii \n fondul de investi]ii.
Ce a prestat fostul premier de ace[ti bani, doar el [tie. Din apari]iile
televizate, Victor Ciorbea a reu[it s`-i duc` de nas pe telespectatorii
Realit`]ii prin informa]iile pe care le spunea, ap`rându-l \n felul acesta pe
mogulul pl`titor [i \ncercând s` fac` [i politic`. Mai mult, Agen]ia de
Investiga]ii Media (AIM) nota pe site-ul s`u c` fostul premier \[i face
partid ecologist pe banii controversatului om de afaceri. „Fostul
prim-ministru Victor Ciorbea nu mai vrea ca anul acesta s` stea deoparte
de via]a politic`. Ca atare, la sfâr[itul anului trecut, a demarat discu]iile
cu mai mul]i oameni de afaceri \n scopul asigur`rii finan]`rii [i sus]inerii
unui nou partid politic. Potrivit informa]iilor aflate \n posesia AIM, noua
forma]iune politic` pe care Victor Ciorbea vrea s` o \nfiin]eze va fi un
partid ecologist a c`rui denumire \nc` nu a fost stabilit`. Primul om de
afaceri care a r`spuns afirmativ la propunerea lui Victor Ciorbea de
finan]are a unui nou partid ecologist este Sorin Ovidiu Vântu. Acesta este
cunoscut pentru sponsoriz`rile efectuate \n domeniul protec]iei mediului
[i, totodat`, ca un sus]in`tor \nfocat al ac]iunilor ecologiste“, spun cei de
la AIM.

Fostul premier Victor Ciorbea sufer` brusc de amnezie. Contactat
telefonic, fostul prim-ministru ne-a declarat c` nu \[i mai aminte[te dac`
a semnat sau nu un contract pe drepturi de autor cu Realitatea Media [i
ne-a rugat s` nu scriem nimic despre acest lucru cel pu]in zece zile, cât
are de efectuat o lucrare foarte important`, care l-a pus \n situa]ia de a-[i
amâna chiar plecarea \n Japonia. „Nu mai [tiu dac` am semnat sau nu un
contract cu cei de la Realitatea Media. Nu \mi mai amintesc. Am avut o
propunere, undeva spre sfâr[itul lui 2008, \nceputul lui 2009. A fost o
ofert`, dar nu \mi mai amintesc ce s-a \ntâmplat. {tiu c` m-am dus la o
emisiune, [i `la cu gunoaiele... a[a, Prigoan`, \mi tot cerea s` explic ni[te
chestii, ce am f`cut eu cu banii din subven]iile pentru agricultur`. Ne-am
certat atunci, emisia s-a \ntrerupt [i nu mai [tiu dac` contractul a fost
reziliat sau nu ori ce s-a \ntâmplat cu el. Nu \mi mai amintesc nici dac` am
luat bani. O s` sun la ei acolo, s` v`d. V` rog, nu scrie]i pân` nu clarific [i
eu. Dar o s` pot s` fac asta abia peste 10 zile, a[a cum v-am spus“, a
ad`ugat fostul prim-ministru Victor Ciorbea.

Nonagenar \n solda mogulului
Ne \ntreb`m dac` seniorului penelist Mircea Ionescu-Quintus, care a

ajuns \n aceast` prim`var` la venerabila vârst` de 93 de ani, nu \i este
ru[ine c` a ajuns pe lista de remunera]i ai lui Vântu. Conform
documentelor ob]inute de „Curentul“ legate de plata unor politicieni de
c`tre mogulul eolian, pre[edintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu-
Quintus, a luat \n 2008 suma de 24.140.000 de lei vechi. Quintus a ocupat
pe rând func]iile de ministru al Justi]iei [i de [ef al Senatului, dar a fost
descoperit ulterior ca fost colaborator al Securit`]ii de c`tre Consiliul
Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit`]ii (CNSAS). „Voi \mb`trâni
abia \n clipa \n care voi crede c` nu mai am nimic de f`cut“, spunea
Quintus, la \mplinirea vârstei de 90 de ani. A[a este, iar noi credem c`
mânjirea reputa]iei cu banii lui Vântu nu are limite sau vârst`.

Lotul Sportivilor
Ca orice mogul care se respect`, Vântu are pe lista sa [i oameni

importan]i din lumea sportiv`. Cristian Ga]u, pre[edintele Federa]iei
Române de Handbal, a primit \n 2008 de la Realitatea Media, pe drepturi
de autor, 24.150.000 lei. „Am primit acea sum` de bani din partea
Realitatea Media deoarece am f`cut parte din juriul concursului «10
pentru România». Pe parcurs, s-a renun]at la aceast` colaborare... mai
bine a[a“, ne-a declarat Ga]u. Practic, Ga]u a semnat \n fals un contract
de drepturi de autor, deoarece el a fost pl`tit s` participe \ntr-un juriu,
nicidecum pentru o oper` de-a sa. Probabil suma a reprezentat un soi de
„avans“, având \n vedere c` Federa]ia de Handbal a sponsorizat [tirile
sportive de la Realitatea Tv. Un alt personaj din lumea sportului, Cornel
Dinu, administrator delegat la FC Dinamo Bucure[ti a \ncasat [i el de la
Realitatea Media, pe drepturi de autor, 34.565.000 lei, \n 2008. „Am
primit acei bani deoarece am fost colaborator al unei emisiuni a lui Vlad
En`chescu. Totul a fost f`cut pe baz` de contract, perfect legal“, ne-a
declarat Dinu.

M`run]i[ pentru Stere Farmache [i
Nicolae D`nil`

|n mod surprinz`tor, pe lista oamenilor pl`ti]i pe drepturi de autor
de c`tre Vântu se afl` [i doi oameni pentru care banii nu sunt o problem`.
Este vorba de fostul pre[edinte al Bursei de Valori, Stere Farmache, [i de
fostul pre[edinte al BCR, Nicolae D`nil`. Stere Farmache a \ncasat \n anul
2008, an \n care se afla la conducerea Bursei, 30.240.000 lei pe drepturi
de autor de la Realitatea Media. Aceea[i sum` a \ncasat-o \n acela[i an [i
D`nil`, care ocup` \n prezent func]ia de membru \n Consiliul de
Administra]ie al BNR. „Da, eram membru \n juriu la «10 pentru
România». Erau ni[te jurii pe partea economic`, pentru cei mai buni
oameni de afaceri. La sfâr[itul anului, a fost ales cel mai bun om de
afaceri“, ne-a declarat D`nil`, f`r` s`-[i pun` problema c` a semnat \n
fals un contract de drepturi de autor, \ntrucât nu a cedat nicio oper` c`tre
Realitatea Media a[a cum prevede contractul, ci a participat doar la o
jurizare a unui concurs. 

Stere Farmache [i-a amintit [i mai greu episodul: „Când zicea]i, \n
2008? Nu mai ]in minte, parc` era vorba de un concurs...

A, da, \mi amintesc, eram cu dl D`nil`. Da, la «10 pentru România»“,
a spus Farmache, care se afl` \n aceea[i situa]ie ca [i D`nil`.

Continuare în pagina 4
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Consilier local din Timi[, arestat preventiv pentru trafic de influen]`
Arad: Patron italian cercetat pentru evaziune de dou` milioane de lei
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Tân`r din Petro[ani, cercetat pentru c` a \n[elat 200 de persoane
Olt: Un b`rbat a murit c l̀cat de tractorul din care \ncerca s` coboare
Covasna: Tân r̀ suspectat c  ̀a furat aproximativ 200 de pl̀ ci de beton
Vâlcea: Nou  ̀persoane au fost r`nite \n urma a dou  ̀accidente rutiere
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Vladimir Pasti
„prestidigitatorul“ sondajelor
din mâneca lui Vântu

„Domnul Vladimir Pasti, unul dintre membrii
fondatori ai INSOMAR-ului [i primul director al
acestuia, actualmente membru \n Consiliul
Director al Institutului, este un fost ideolog
comunist, un fost profesor de socialism [tiin]ific [i
apropiat colaborator al lui Ion Iliescu. El a [lefuit,
\n 2008, \n calitate de consilier special de
campanie, mesajele electorale ale candidatului
Sorin Oprescu. Evident c` domnul Pasti \i va oferi
sprijinul \n continuare. De asemenea, este
cunoscut faptul c` domnul Alin Teodorescu, unul
dintre fondatorii IMAS-ului, este consilierul
domnului Oprescu“, spune Tudor Bârl`deanu, un
comentator al unui interviu difuzat pe Hotnews,
despre manipularea sondajelor cu ajutorul
INSOMAR [i IMAS, http://www.hotnews.ro/stiri-
polit ic-6305312-consil ierul-prezidential-
sebastian-lazaroiu-despre-sondajul-insomar-
care-geoana-invinge-basescu-turul-doi-cadou-
vantu.htm. Vladimir Pasti, un bun organizator al
rezultatelor sondajelor [i un excelent manipulator,
crescut [i specializat \n casa lui Vântu, a primit de
la acesta pentru prestidigita]iile sale, \n perioada
2007-2008, aproximativ 300.960.000 de lei.
Sl`bu]`  presta]ie, sl`bu]` remunera]ie...

Sondaje p`rtinitoare pe banii
mogulului

Maestrul manipul`rilor din mass-media
româneasc` nu \[i putea des`vâr[i opera pân` ce
nu angaja [i o mic` armat` de sociologi,
persoanele cele mai indicate pentru a manipula
sondaje de opinie. Acest lucru a fost cel mai vizibil
\n timpul campaniei electorale pentru Cotroceni
atunci când institute de sondaj aflate sub
patronajul mogulilor anti-B`sescu au \ncercat s`
creeze imaginea c` Mircea Geoan` este
câ[tig`torul alegerilor preziden]iale. Unul dintre
sociologii pl`ti]i de Vântu este Mircea Kivu, care a
\ncasat, conform surselor noastre, suma de
76.000.000 de lei vechi \n 2009. |ntr-o declara]ie
din decembrie 2009, Kivu \ncerca s` \l pun` pe
Traian B`sescu \n aceea[i barc` cu Mircea Geoan`
pentru \ntâlniri cu SOV. „Episodul cu Vântu a
r`mas neexplicat de Geoan`, dar a ie[it la iveal` c`
[i B`sescu s-a \ntâlnit cu Vântu“, declara Mircea
Kivu \n plin` campanie electoral`.

Iosif Boda, analistul pl`tit
rege[te de Vântu

Unul dintre cei mai bine pl`ti]i arga]i ai lui
SOV este analistul-stângist Iosif Boda, care ne
pred` cu fiecare ocazie la Realitatea lui Vântu lec]ii
de democra]ie. Obi[nuit s` atace cu mânie
proletar` puterea de dreapta, Boda se poate
distinge lejer printre invita]ii unor talk-show-uri
sp`l`toare de creier printr-un limbaj de lemn [i
mult` transpira]ie care \i [iroie[te de pe frunte la
fiecare minut. Cu toate acestea, \n ultimii ani,
Boda a fost ridicat la rang de de]in`tor al
adev`rului absolut \n materie de politic`, fiind
cooptat de mai toate televiziunile de [tiri, inclusiv
de TVR. Pentru analizele sale, SOV l-a pl`tit
rege[te \n cuantum de 4.537.821.000 de lei vechi
pentru apari]ii din 2007, 2008, 2009.

Contactat telefonic, Iosif Boda ne-a declarat
c` suma ar putea fi prea mare [i c` din punctul s`u
de vedere nu a fost niciodat` \n conflict de interese
pentru c` a respectat drepturile de autor, a[a cum
sunt ele impuse prin contractul \ncheiat cu
Realitatea Media. „Eu nu mi-am schimbat
niciodat` opiniile, atunci când am afirmat ceva,
a[a a fost pân` la cap`t. Chiar dac` m` duceam la
alte televiziuni nu mi-am exprimat alte opinii [i
nici nu a \ndr`znit cineva s`-mi spun` ce s` zic, a[a
cum se mai \ntâmpl` \n unele cazuri. Nu aveam un
mod distinct de a trata un subiect. De curând am
fost acuzat de Cornel Nistorescu c` sunt pl`tit de
B`sescu, cum e posibil a[a ceva. S-a descalificat ca
jurnalist spunând asta. Atunci când am auzit acest
fel de a pune problema m-am ridicat [i am plecat
din emisiune. |n opinia mea, cel care atac` la
comand` [i nu \[i exprim` p`rerea a[a cum e se
descalific`. Totu[i mi se pare prea mare suma de 4
miliarde. Nu pot nici s` confirm, nici s` o infirm.
Sunt plecat din Capital` [i voi verifica la \ntoarcere
contractele. Mi se pare prea mare suma pentru c`
\mi amintesc c` \n vara lui 2008 am fost anun]at c`
mi s-a reziliat contractul cu Realitatea. Nu am aflat
nici pân` acum de ce“, a mai spus analistul Iosif
Boda.

Din pelican sportiv a ajuns
analist politic

Una dintre cele mai neavizate persoane
pentru a ne da lec]ii de politic` din slujba lui Vântu
este fostul comentator sportiv Dumitru Pelin,
convertit mai nou \n mare analist la televiziunile
mogulice. Când nu este la Antena 3, Pelican se
prezint` \n studiourile iRealit`]ii. Astfel, tandemul
Vântu-Voiculescu \l promoveaz` pe un fost
comentator sportiv ca formator de opinie pe
probleme socio-economice. Din informa]iile care
le avem, „analistul“ Dumitru Pelican, fost director
executiv al Agen]iei Municipale pentru Ocuparea
For]ei de Munc` (AMOFM) Bucure[ti, pozi]ie pe
care a ocupat-o \n aceast` agen]ie dup` ce fostul
ministru al Agriculturii, Ilie Sârbu, l-a infiltrat \n
minister pe post de consilier, se reg`se[te [i el pe
statele de plat` ale Realit`]ii Media. Conform
surselor noastre, Pelican a \ncasat de la Realitatea
Media pentru presta]iile penibile [i lipsite de orice
spirit analitic suma de 33.426.000 de lei \n 2009.
Deocamdat` nu [tim cu cât \l pl`te[te cel`lalt
mogul, Dan „Felix“ Voiculescu, dar cert este c` a
fost \nregimentat politic \n Partidul Conservator
pe func]ia de secretar executiv. Singurul lucru prin
care s-a f`cut remarcat de când apare pe sticl` este
o ceart` \n direct cu pedelistul Cristian Boureanu,
care l-a acuzat c` ar fi \n spatele \nregistr`rilor
penibile \n care fostul ministru al Muncii, Paul
P`curaru, apare \n ipostaze jenante dansând \n
lenjerie intim` \n fa]a unui webcam. Contactat de
ziarul „Curentul“, Dumitru Pelican ne-a declarat c`
nu a avut un contract cu Realitatea [i c` la un
moment dat s-a pus problema semn`rii unuia,
\ns` nu s-a finalizat.

„Ce importan]` are un drept de autor privat
\ntre o persoan` fizic` [i o societate. |n primul
rând, nu e vorba c` am primit bani, a fost vorba de
contract de drepturi de autor [i care nu s-a mai
finalizat. Totu[i nu v`d rostul discu]iei? A fost
vorba de un contract de drepturi de autor [i nu s-a
mai finalizat.“ |ntrebat dac` \n prezent are vreun

contract cu Realitatea, Dumitru Pelican ne-a
r`spuns c` nu are „absolut niciunul“. „Nici cu
Antena, nici cu vreun alt post nu am niciun
contract pe drepturi de autor. Deci s-a pus
problema unui contract pe drepturi de autor (cu
Realitatea Media -n.red.) dar \ntre timp nu s-a mai
finalizat. Asta e declara]ia mea“, a conchis
Dumitru Pelican, vizibil stânjenit c` a fost
devoalat` rela]ia sa pe bani cu Realitatea lui
Vântu.

Mugur Ciuvic`: “A[a am vrut
eu [i Realitatea“

Mugur Ciuvic` nu a vrut s` comenteze
informa]iile de]inute de redactorii cotidianului
„Curentul“: „Nu e treaba voastr`. Nu v` inte-
reseaz`“, a[a ne-a declarat extrem de ofuscat
analistul non-stop al mogulilor. „A[a am vrut eu [i
cei de la Realitatea“, a mai ad`ugat acesta.
Probabil sup`rarea lui Ciuvic` este determinat` de
suma mic` zvârlit` de Vântu pentru presta]iile
sale la Realitatea TV. Potrivit datelor de]inute de
ziarul „Curentul“, Ciuvic` a primit, \n 2009, de la
Realitatea Media, pe drepturi de autor 43.766.400
de lei. Cam pu]in, ce-i drept, dar dac` ne gândim
la valoarea opiniilor exprimate de Ciuvic` putem
estima c` suma este corect`.

Marius Pieleanu - l`sat
repetent de Ana Birchall,
r`spl`tit de Vântu

Sociologul Marius Pieleanu face [i el parte din
haremul lui Sorin Ovidiu Vântu. Pentru ce [i pentru
cât? Pre]ul pl`tit de mogulul de la iRealitatea
pentru „specialistul“ \n [tiin]e politice este nici mai
mult nici mai pu]in decât 225.327.400 de lei
pentru anii 2007 [i 2008. Marius Pieleanu a
devenit celebru \n via]a public` dup` ce \n urm` cu
ceva timp presa de scandal a publicat steno-

gramele unor conversa]ii trimise prin SMS
deputatei PSD Ana Birchall. Specialistul \n [tiin]e
politice i-a m`rturisit, printr-un SMS, pesedistei c`
\[i dore[te „s` o priveasc` epidermic“, dorin]`
tratat` cu refuz de c`tre aceasta.

Lec]ii de democra]ie pe bani
{eful Pro Democra]ia, Crisitian Pârvulescu, s-a

dedulcit [i el la banii lui SOV. Potrivit datelor aflate
\n posesia ziarului „Curentul“, Pârvulescu a \ncasat
de la Realitatea Media, \n 2008, 22.691.600 de lei,
tot pe drepturi de autor. Din p`cate nu am reu[it
s` discut`m pe aceast` tem` cu Cristian
Pârvulescu pentru a ne l`muri ce fel de opere a
cedat domnia sa c`tre Realitatea Media.

R`zvan Dumitrescu -  mai
valoros pentru SOV decât
Liiceanu [i Ple[u la un loc

De[i de-a lungul anilor Realitatea TV a
\ncercat s` ne scoat` ochii frecvent cu valorile pe
care le promoveaz`, cu intelectualii rafina]i care
colaboreaz` la aceast` televiziune, faptele
demonstreaz` c` Vântu d` doar doi bani pe aceste
lucruri. Mult mai valoroase pentru moguli sunt
\ns` tonomatele care r`spund la comenzi. Potrivit
datelor prezentate de „Kamikaze“, R`zvan
Dumitrescu a \ncasat de la Realitatea Media, prin
dou` firme, 8.391.910.000, \n 2008, an electoral
important pentru interesele mogulului. Pentru a
evalua exact sistemul de valori al lui SOV v`
inform`m c`, potrivit documentelor, rafina]ii
Andrei Ple[u [i Gabriel Liiceanu au primit, tot
pentru un an de emisiuni la Realitatea TV, câte
428.720.000 fiecare. Cam cât a primit Oana Dobre
[i ceva mai pu]in decât Ruxandra S`raru, care a
primit peste 460.000.000 de lei de la Realitatea
Media, pe drepturi de autor, \ntr-un singur an.

DDoorriinnaa LLaasscc`̀rr
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A \nceput campionatul
na]ional futbolistic, cu toat`
zestrea lui de dezagreabil. Pe cei
care posed` \nc` nervi s`
urm`reasc` partidele [i mai ales
\nc`ier`rile televizate de dinainte
[i de dup`, cu Dragomir, Iancu,
Becali brothers, Copos,
Ivanovici [i restul g`[tii lor, \i
felicit c`lduros. Eu nu mai am
nervi s`-i pr`p`desc pe futbolul
românesc [i, ca urmare, n-o s`-i
mai dau aten]ie. Mi-am promis
asta pentru c`, paradoxal,
futbolul românesc nu are nimic
de-a face cu sportul, fiind \n
schimb bine legat de alte
activit`]i, precum evaziunea
fiscal`, de exemplu.

Toate institu]iile particip` la
bor[ul futbolistic românesc, \n
care \nvârte din când \n când
polonicul pân` [i biserica. Pentru
c` veni vorba, o s` pomenesc
de-un preot special din jude]ul
Gala]i. Special, fiindc` el nu se
roag` pentru bagatele ca
mântuirea sufleteasc` sau sme-
renia cre[tineasc`, chestii de
mult dep`[ite, ci pentru
succesele echipei de futbol din
Vaslui. B`tând cu osârdie
m`t`nii [i aprinzând lumân`ri \n
prostie, sfin]ia sa face demersuri
pentru ca ambi]ioasa echip` a lui
Porumboiu s` aib` un parcurs
na]ional [i altul european cât mai
luminoase.

Viziunea acestui ins echipat
\n sutan`, care joac` \n echipa
na]ional` de cre[tinism ortodox
românesc, este clar`: undeva, \n
ceruri, Dumnezeu [i ceata lui de
sfin]i, plictisindu-se \ngrozitor,
[i-au tras abonament la firma
„RDS“, pentru a nu pierde niciun
meci din campionatul românesc,
difuzat pe posturile „GSP“,
„Antena 1“ [i „DIGI“. Astfel,
sfâr[itul de s`pt`mân` g`se[te
staful divin cu ochii pironi]i pe
micul ecran, bând bere, sp`rgând
semin]e, ron]`ind chipsuri [i
strivind câte o \njur`tur` \ntre
din]i, când futboli[tii rateaz`
ocazii clare de gol sau când
arbitrul fluier` anapoda. Iar

rug`ciunile z`rghitului pop` nu
fac decât s` \ndrepte simpatia
organismelor divine spre
futboli[tii vasluieni, chiar dac`
unii dintre ei ]in de alte religii
decât a noastr`.

Purt`torii dubio[i de sutan`
ca popicul microbist evocat azi
par s` aib` la dispozi]ie un
capital nelimitat de rug`ciuni, \n
care bag` mâna \n mod nes`buit,
pentru a le \mpr`[tia aiurea \n
v`zduh. Indiscutabil, ceea ce
merit` ei e s` le dai sutana peste
cap [i s` le tragi câteva
memorabile vergi peste curul
gol.
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Popi care \[i
dau poalele
sutanei peste
cap
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Un transport cu \mbr`c`minte [i ]ig`ri de contraband` a fost confiscat
Un romån a murit \necat \ntr-un råu din Italia
Foliile de cupru de pe acoperi[ul Mausoleului din Parcul Carol, furate
Timi[: Un b`rbat, la spital dup` ce a fost atacat de doi cons`teni
cu o furc`

Cinci persoane \mpu[cate la Cogealac
din cauza celui mai mare parc eolian
din Europa

Cinci persoane au ajuns la
Spitalul Clinic Jude]ean de
Urgen]` Constan]a, dup` ce au
fost \mpu[cate cu gloan]e de
cauciuc, \n urma unui conflict
izbucnit \ntre primarul [i
localnicii din Cogealac, pe de o
parte, [i societatea care
construie[te un parc eolian \n
comun`, de cealalt` parte.
Potrivit comisarului-[ef Adrian
Rapotan, adjunct-[ef \n cadrul
Inspectoratului de Poli]ie al
Jude]ului (IPJ) Constan]a, ieri
dup`-amiaz`, primarul din
localitatea Cogealac, Hristu Cati,
[i cåteva zeci de persoane au
mers la societatea respectiv`
pentru a o amenda. Ace[tia nu au
fost l`sa]i s` treac` gardul
societ`]ii, pe motiv c` este
proprietate privat`. Drept urmare,
localnicii au aruncat cu pietre \n
agen]ii firmei de paz` care s-au
v`zut nevoi]i s` fac` uz de arm`,
de[i poli]i[tii au precizat c` nu

este normal ca cineva s` trag` la
\ntåmplare \ntr-o mul]ime de
oameni. |n urma conflictului,
cinci persoane au fost r`nite u[or
cu gloan]e de cauciuc, fiind
transportate cu ambulan]ele la
Spitalul Jude]ean Constan]a
pentru investiga]ii medicale.
Potrivit directorului medical al
Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` Constan]a, doctor
Liliana Tu]a, patru dintre
persoanele r`nite „au suferit pl`gi
[i contuzii nepenetrabile la mem-
bre“, iar una are un traumatism
toraco-abdominal. |n prezent,
starea acestora de s`n`tate este
stabil`, \ns` vor mai fi ]inute o
perioad` sub supraveghere
medical`. Purt`torul de cuvânt al
Inspectoratului Jude]ean de
Poli]ie Constan]a, Radu Croitoru,
a declarat c` „masca]ii [i echipe
de la IPJ au restabilit \n zona
ordinea [i lini[tea. Cercet`m
modul \n care s-a f`cut uz de

arm`“, a conchis Croitoru. |ntre
primarul din Cogealac [i firma
care se ocup` cu realizarea unui
parc eolian \n comun` exist` un
conflict mai vechi, edilul
su]inånd c` respectiva societate
nu are autoriza]ie de construc]ie,
\ns` reprezentan]ii societ`]ii spun
c` au motiv pentru care se judec`.
Dosarul se afl` pe rolul instan]ei,
astfel c` primarul nu poate da
amenzi. Presa relata \n 2009 c`
primarul Cati Hristu, \mpreun` cu
un grup de consilieri locali,

refuz` s` elibereze avizul necesar
pentru ca autoritatea jude]ean` s`
poat` acorda certificatul de
urbanism investitorului,
impiedicând astfel finalizarea
celui mai mare parc eolian din
Europa, investi]ie care se ridic` la
1,1 miliarde de euro, [i provo-
când disensiuni \n comun`,
\ntrucât investi]ia este sus]inut`
de majoritatea locuitorilor, care
[i-au concesionat terenurile
investitorului pe sume mari de
bani. ((AA..MM..BB..))

O romån a murit [i al]i
zece au fost r`ni]i, ieri,
\ntr-un accident rutier
produs \n Ungaria, la 30 de
kilometri de grani]a cu
Romånia, fiind implicate
un autocar [i dou`
microbuze cu cet`]eni
romåni. Reprezentan]ii
Poli]iei de Frontier` Bihor
au precizat c` accidentul a
avut loc pe [oseaua 
42, \ntre localit`]ile
Berettyoujfalu [i Foldes, pe
direc]ia de mers spre Bor[.
„Autocarul care deschidea
coloana s-a oprit pe partea
dreapt` a carosabilului, iar
[oferul microbuzului care
venea \n spatele s`u nu a
observat la timp aceast`
manevr` [i nu a reu[it s`
fråneze, intrånd \n coliziune
cu autocarul [i r`stur-
nåndu-se pe contrasens. Cel
de-al doilea microbuz, de
asemenea, nu a oprit la timp
[i a lovit autocarul, \ns`
impactul a fost mai u[or, iar
autovehiculul s-a oprit \n
[an], pe partea dreapt` a
drumului“, au spus repre-
zenta]ii Poli]iei de Frontier`
Bihor.

Consulatul general al
Romåniei la Gyula a luat
leg`tura cu autorit`]ile
locale, iar un reprezentant
al institu]iei s-a deplasat la
locul accidentului pentru
acordarea asisten]ei tuturor
persoanelor implicate \n
accident. Ministerul
Afacerilor Externe a
precizat c` romånii care nu
au fost r`ni]i \n accident vor
fi transporta]i \n ]ar` cu un
alt autocar, pus la dispozi]ie
de firma transportatoare.

MAE: Dep`[irea vitezei legale \n Serbia se sanc]ioneaz` 
cu \nchisoare

Ministerul Afacerilor Externe atrage aten]ia cet`]enilor
romåni care c`l`toresc \n Serbia cu autoturismul personal c`
dep`[irea vitezei legale \n aceast` ]ar` este sanc]ionat` cu
\nchisoare de la 15 la 60 de zile. MAE a reamintit c`, \n
conformitate cu Legea privind siguran]a circula]iei, intrat` \n
vigoare la 1 decembrie 2009 \n Serbia, judec`torii tribunalelor
contraven]ionale au obliga]ia de a aplica m`suri privative de
libertate \ntre 15 [i 60 de zile pentru o serie de \nc`lc`ri ale
actului normativ. Printre aceste \nc`lc`ri figureaz`
conducerea \n stare de ebrietate cu mai mult de 2 la mie alcool
\n sånge, dep`[irea vitezei legale cu mai mult de 70 km/h \n
localit`]i (viteza legal` este de 50 km/h). De asemenea, MAE
mai aten]ioneaz` c` este interzis` de]inerea [i utilizarea de
dispozitive de tip antiradar.

Un român a murit
[i al]i 10 au fost
r`ni]i într-un
accident în
Ungaria

Poli]i[ti aresta]i pentru
contraband` de ]ig`ri

Doi poli]i[ti de la Serviciul de Investigare a
Fraudelor (SIF) Bra[ov au fost aresta]i preventiv,
pentru 15 zile, dup` ce au fost prin[i \n flagrant, \n
timp ce transportau peste 5.500 de pachete cu ]ig`ri
de contraband`. Flagrantul a fost organizat
såmb`t`, pe DN11, \n dreptul Popasului C`prioara,
cånd ma[ina poli]i[tilor a fost perchezi]ionat` [i
s-au descoperit cele 5.500 pachete de ]ig`ri. „S-a
dispus re]inerea pentru 24 de ore a celor patru
suspec]i, iar ieri sear` (duminic` seara - n.r.) au
fost prezenta]i instan]ei de judecat` cu propunere
de arestare preventiv`. Tribunalul Bra[ov a dispus
arestarea preventiv` pentru 15 zile a celor doi
agen]i de poli]ie“, au declarat surse oficiale.
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Scripcaru dezminte posibila sa trecere la social-democra]i
Ponta nu se implic` \n scandalul demisiilor de la PSD Olt
Giurgiu nu vrea conflicte interetnice \n Ardeal
Blaga [i Flutur vor preg`ti strategia pentru localele din 2012
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Vacan]a parlamentar` [i
ideile n`stru[nice par s` mearg`
mân` \n mân` \n aceste zile \n
tab`ra opozi]iei, care \[i
preg`te[te foarte atent r`fuiala
din toamn` cu puterea [i cu
[eful statului prin prisma
mo]iunii de cenzur` [i a
ini]iativei liderului PC, Dan
Voiculescu, de suspendare a
pre[edintelui. |n fapt, aceast`
solicitare discret` a pre[e-
dintelui fondar al PC ar fi putut
fi util` lui Ponta dac` la
pre[edin]ia Senatului nu ar fi
fost Mircea Geoan` [i nu ar fi
fost f`cut` peste mâna sa de
c`tre Voiculescu, adversarul
declarat al lui B`sescu. Astfel,
pre[edintele PSD  a declarat ieri
c` a aflat din pres` de ini]iativa
liderului PC, Dan Voiculescu,
care a propus ini]ierea unei
dezbateri despre suspendarea
pre[edintelui, subliniind c`
partidul s`u r`mâne consecvent,
dând prioritate demiterii
Guvernului Emil Boc, [i nu
[efului statului. „Am luat la

cuno[tin]`, e adev`rat, din pres`
de scrisoarea domnului senator
Dan Voiculescu. Noi nu am fost
consulta]i, nu am fost
informa]i“, a spus Ponta. |n
eventualitatea \n care un
asemenea scenariu ar fi pus \n
fapt, un Geoan` interimar \n
locul lui B`sescu ar pune \n
umbr` strategia lui Ponta, care
de la Congresul partidului din
prim`var` \ncearc` recalibrarea
partidului spre un proiect
social-democrat pur prin
eliminarea influen]elor liber-
tariene din epoca [efiei lui
Geoan`. Dincolo de orice
influen]e ideologice, lupta
intern` \n PSD este departe de a
se \ncheia, \n contextul \n care
Geoan` \ncearc` de zor s`-[i
cosmetizeze imaginea [ifonat`
\n jacuzzi lui Vântu la prietenii
s`i lobbyi[ti din SUA. 

|n a[teptarea
marii r`fuieli!

|n acest sens, pre[edintele

PSD a precizat ieri, clar [i
r`spicat, c` prioritate are
demiterea Guvernului Boc, [i
nu  suspendarea pre[edintelui.
„Categoric pre[edintele Traian
B`sescu este principalul
vinovat de situa]ia din ]ar`, \n
primul rând prin numirea lui
Emil Boc [i a guvernului
acestuia, dar dorin]a noastr` nu
este de a accentua o criz`, ci de
a da solu]ii la aceast` criz`“, a
afirmat liderul social-democrat.
Potrivit acestuia, social-
democra]ii vor continua peste
var` campania de strângere de
semn`turi pentru mo]iunea de

cenzur`, de[i liberalii nu au
semnat \nc`. La rândul s`u,
vicepre[edintele PNL Mihai
Voicu a reafirmat ieri c`,
\naintea discut`rii unui eventual
demers de suspendare a lui
B`sescu, trebuie format` o
majoritate care s` d`râme
Guvernul [i s` propun` un altul.
„Am evocat ipoteza suspend`rii
pre[edintelui numai \n situa]ia
\n care aceast` majoritate
parlamentar` nu ar fi
recunoscut`“, a conchis liderul
PNL. 

SSeebbaassttiiaann RRuussuu

Ponta nu a mu[cat momeala lui
Voiculescu \n privin]a suspend`rii
pre[edintelui

PDL propune sesiune extraordinar` pe legea ANI \n 16 august
|n contextul \n care [eful statului a

cerut \n prima decad` a lunii august
sesiune extraordinar` pentru corectarea
legii ANI (n.r. - Agen]ia Na]ional` de
Integritate), ciopâr]it` \n trei rânduri de
parlamentari, vicepre[edintele PDL
Gheorghe Flutur a declarat ieri c`
democrat-liberalii propun colegilor din
Coali]ie ca sesiunea extraordinar` a
Parlamentului s` \nceap` pe 16 august [i s`
aib` ca priorit`]i o serie de proiecte \n
domeniul justi]iei, legea ANI [i legea
parteneriatului public-privat. Potrivit
acestuia, PDL dore[te ca noua lege ANI s`
]in` cont de prevederile vechiului act
normativ, sincronizate cu obiec]iile Cur]ii
Constitu]ionale. „Punctul de vedere al

PDL e s` ]inem seama de prevederile vechi
din lege, a[a cum au func]ionat pân` acum.
Parlamentarii PDL [i-au depus declara]iile
de avere [i interese a[a cum a prev`zut
legea [i pân` acum, noi dorim ca aceast`
lege s`-[i fac` efecte \n continuare.
Evident, trebuie s` ]inem seama de
preciz`rile Cur]ii Constitu]ionale, s` se
aplice corecturile necesare, dar toate
demersurile noastre vor fi \n direc]ia de a
prevedea acele articole din legea veche,
sincronizându-le cu preciz`rile CCR“, a
spus liderul democrat-liberalilor.

Pe de alt` parte, Flutur a mai precizat
faptul c` exist` posibilitatea ca vechea lege
(n.r. - a ANI) s` fie amendat` sau s` fie
ini]iat un nou proiect, c` „vor  mai avea loc

discu]ii \n coali]ie asupra modalit`]ii de
promovare a acestei legi“. La rândul lor,
liderii opozi]iei au afirmat ieri c` sunt de
acord cu organizarea sesiunii
extraordinare pe legea ANI [i pe proiectele
de legi r`mase restante, de[i acestea sunt
„f`cute prost“. ((SS..RR..))

|n replic` la isteria politic`
creat` zilele acestea de
vicepre[edintele PE, Laszlo
Tokes, cu privire la autonomia
a[a-zisului }inut Secuiesc,
prim-vicepre[edintele PDL
Theodor Stolojan a declarat ieri
c` este dificil de retras sprijinul
politic al acestuia, \n sensul \n
care Tokes este vicepre[edinte
al PE, iar \n acest for nu este o
joac`: „azi \l dai, mâine \l
retragi“. „Ce \n]elege]i prin

sprijin politic? Acum el este ales
[i acolo (n.r. - \n Parlamentul
European) nu este o joac` ca \n
alte p`r]i, azi \i dai, mâine \l
retragi, poimâine iar \i dai. El
este ales vicepre[edinte al
Parlamentului European [i asta
este \n prezent“, a spus liderul
democrat-liberalilor. |n opinia
sa, Tokes „a retractat“ afirma-
]iile legate de }intul Secuiesc.
„|n primul rând, domnul Tokes
a retractat, a spus c` nu dore[te

independen]a, dore[te auto-
nomia. Ce \n]elegem prin
autonomie r`mâne de discutat“,
a precizat Stolojan. La rândul
s`u, vicepre[edintele PNL
Mihai Voicu a men]ionar ieri c`
PDL ar trebui s`-i retrag` lui
Tokes sprijinul politic pentru
func]ia de vicepre[edinte al PE,
ad`ugând c` [i [eful statului ar
trebui s`-i retrag` europar-
lamentarului decora]ia cu
Ordinul „Steaua României“.

„Ele nu sunt noi, dar
elementul de noutate este c`,
pentru prima dat`, domnul
Laszlo Tokes, care este
demnitar al statului român, este
europarlamentar, instig` la
ie[irea \n strad` pentru ac]iuni
care vin s` \ncalce Constitu]ia.
Respingem astfel de atitudini,
\ns` ne \ntreb`m care este
explica]ia pentru lipsa de reac]ie
a autorit`]ilor statului român“, a
spus liderul PNL. ((SS..RR..))

SSttoolloojjaann,, ddeesspprree sspprriijjiinnuull ppoolliittiicc aall lluuii TTookkeess:: „„EEll eessttee aalleess \\nn PPEE,, nnuu eessttee oo jjooaacc`̀!!““
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|n plin proces de
reorganizare a filialei
democrat-liberalilor din
Capital`, pre[edintele inte-
rimar al PDL Bucure[ti,
Elena Udrea, a precizat ieri,
\n paginile blogului personal,
c` \n [edin]a de duminic` a
conducerii filialei s-a decis
realizarea unui audit intern
pentru a se cunoa[te care este
situa]ia real`, precum  [i
organizarea unui recens`-
mânt al num`rului de
membri activi. „PDL nu mai
este locomotiva schimb`rii
\n Bucure[ti [i o s` avem
mult de munc`. Le-am spus
asta tuturor celor prezen]i la
\ntâlnirea de ieri. Am luat
decizia de a face un sondaj
pentru a vedea cum st`
partidul \n op]iunile bucu-
re[tenilor. De asemenea, am
hot`rât organizarea unui
recens`mânt al num`rului de
membri activi, dar [i un audit
intern. Consider c` \nainte de
toate trebuie s` [tim exact
situa]ia \n care se afl`
organiza]ia de Bucure[ti a
partidului“, arat` pre[edin-
tele interimar al PDL Bu-
cure[ti \n paginile blogului
personal. Practic, prin
intermediul acestor dou`
m`suri, Udrea vrea s`-[i
preg`teasc` terenul pentru
punerea \n scen` a strategiei
de reapropiere de locuitorii
Capitalei, dup` modelul
patentat cu succes de Traian
B`sescu. „Dac` vrem s`
avem succes, avem o singur`
cale de urmat - dialogul cu
cet`]eanul. PDL Bucure[ti
trebuie s` coboare \n strad`
[i s` asculte ceea ce
bucure[teanul are s` spun`,
chiar dac` uneori nu o s` ne
plac` ce auzim. Avem [ansa
de a recl`di organiza]ia pe
baze mai stabile [i obliga]ia
de a pune cet`]eanul \n
centrul ac]iunilor noastre“, a
ad`ugat Udrea \n justificarea
strategiei sale. Pe de alt`
parte, aceasta \[i mai pro-
pune s` construiasc` o
opozi]ie constructiv` \n
raporturile cu edilul-[ef al
Capitalei, Sorin Oprescu, \n
ceea ce prive[te proiectele de
care are nevoie ora[ul. „Vom
sus]ine toate proiectele de
care are nevoie Bucure[tiul,
fie c` ele vin de la Sorin
Oprescu sau din alt` parte, [i
ne vom opune cheltuielilor
inutile. Nu vom critica de
dragul de a critica. Vom face
o opozi]ie constructiv`“, a
conchis liderul PDL
Bucure[ti.
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Olt: Un b`rbat a murit c`lcat de tractorul din care \ncerca s` coboare
Peste 160.000 de turi[ti, \n weekend, pe litoralul romånesc
Anii de [coal` scad riscul apari]iei demen]ei la b`tråne]e
Un tån`r din Petro[ani a \n[elat 200 de persoane cu locuri de
munc` false
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Ministerul S`n`t`]ii (MS)
vrea reamenajarea,
retehnologizarea [i extinderea
ariei de vaccin gripal la sediul
central al Institutului
„Cantacuzino“ din Capital`,
printr-un proiect de aproape 6
milioane de euro, pentru a se
putea produce vaccin gripal
pentru pandemie, dar [i pentru
perioadele interpandemice.

Potrivit unui proiect de
hot`råre elaborat de MS, aceste
amenaj`ri sunt necesare
deoarece, \n prezent, de[i
tehnologia de produc]ie este
compatibil` cu cerin]ele

interna]ionale, calitatea
amenaj`rilor nu este compatibil`
cu cerin]ele de bun` practic` \n
fabrica]ie (cerin]e GMP) [i are o
capacitate insuficient`. Astfel,
pentru aducerea ariei la nivelul
acceptabil GMP [i sporirea
capacit`]ii la nivelul necesit`]ilor
sunt necesare investi]ii
suplimentare. „Costul total al
proiectului este de 5.823.288 de
euro, din care 86%, respectiv
5.008.028 de euro, va fi finan]are
BIRD, iar 14%, respectiv
815.260 de euro, vor proveni de
la Ministerul S`n`t`]ii“, au
precizat reprezentan]ii MS.

{ase jude]e din Romånia - Teleorman, Satu
Mare, Timi[, Vaslui, Bac`u [i Mure[ - nu au,
teoretic, unde s` depun` gunoiul, gropile folosite
pån` de curånd fiind \nchise ori func]ionånd
ilegal, \n ciuda amenzilor periodice date de
autorit`]ile de mediu, a declarat, ieri, ministrul
Mediului, Laszlo Borbely. Potrivit acestuia, cele [ase jude]e „\n prezent
fie depoziteaz` gunoiul \n gropi care ar fi trebuit \nchise [i care
func]ioneaz` ilegal, fie aleg s` transporte gunoiul \n gropile din alte
jude]e“. Borbely a criticat autorit`]ile locale pentru lipsa de viziune,
spunånd c` deciden]ii locali nu au avut un plan pentru momentul de
dup` aderarea la Uniunea European`, cånd statul romån trebuia s` se
preg`teasc` pentru a rezolva la standarde europene problema de[eurilor.

{ase jude]e din România nu au, „teoretic“,
unde s` depun` gunoiul

Mii de localnici din jude]ele
Dåmbovi]a, Covasna [i Buz`u au
r`mas izola]i dup` ce apele au
distrus mai multe drumuri. Astfel,
familiile din 680 de gospod`rii din
comuna dåmbovi]ean` V`leni
Dåmbovi]a au r`mas izolate, dup`
ce precipita]iile abundente, c`zute
\n noaptea de duminic` spre luni, au
distrus drumurile comunale DC 29
[i DC 30, precum [i patru drumuri
locale. |n ora[ul Pucioasa o viitur` a
distrus podul provizoriu peste råul
Bizdidel, astfel c` 30 de locuin]e au
r`mas izolate. |n noaptea de
duminic` spre luni, timp de [ase ore,
DN 72 A, Cåmpulung Muscel -
Tårgovi[te, a fost blocat din cauza
ploilor abundente, care au adus pe
carosabil pietre [i aluviuni de pe un
versant. |n acest caz a fost nevoie ca
lucr`torii Sec]iei de Drumuri
Na]ionale Pite[ti s` intervin` cu
utilaje pentru \ndep`rtarea
aluviunilor de pe carosabil. {i \n
jude]ul Covasna, zece localit`]i au
fost afectate de inunda]ii. Apele au
distrus, par]ial, 130 de case. |n
apropierea localit`]ii Ozun, un

b`rbat [i un copil au fost surprin[i
de viitur` \n timp ce \ncercau s`
treac`, cu o c`ru]`, prin ap`, ace[tia
fiind salva]i \n scurt timp.

|n jude]ul Buz`u, aproximativ
cinci mii de localnici din comuna
Chiojdu au r`mas izola]i, dup` ce
drumul care leag` localitatea de
restul jude]ului Buz`u a fost rupt, \n
noaptea de duminic` spre luni, de o
viitur` format` \n urma ploilor

abundente.
Ieri, un tån`r \n vårst` de 20 de

ani, care a \ncercat s` traverseze
\ntr-o c`ru]` råul Moldova, a fost
luat de ape. Potrivit Inspectoratului
de Poli]ie al Jude]ului (IPJ)
Suceava, doi tineri au \ncercat s`
treac` råul \ntr-o c`ru]`, iar la un
moment dat unul dintre ace[tia a
c`zut \n ap` [i a fost luat de curen]i.
((GG..VV..))

Apele au izolat, din nou,
sute de localnici

IInnvveessttii]]iiii ssuupplliimmeennttaarree ppeennttrruu vvaacccciinnuull ggrriippaall llaa IInnssttiittuuttuull „„CCaannttaaccuuzziinnoo““

Autoritatea Na]ional`
pentru Protec]ia
Consumatorilor (ANPC)
a verificat 22.938 de
aparate electrice [i
electronice din punct de
vedere al compatibilit`]ii
electromagnetice,
aplicånd amenzi de
385.000 de lei [i oprind
temporar de la
comercializare peste
8.000 de produse.

Comisarii ANPC au
constatat c` 8.484 dintre
cele 22.938 de aparate
controlate nu respectau
prevederile legisla]iei \n
vigoare. Pe de alt` parte,
ANPC avertizeaz` asupra
faptului c` utilizarea
echipamentelor electrice
care nu respect` cerin]ele
de compatibilitate
electromagnetic` induc
parazi]i \n re]eaua
electric` provocånd
func]ionarea defectuoas`
a altor echipamente
electrice din apropiere -
afectarea recep]iei
programelor difuzate de
televiziuni [i
radiodifuziuni.

16 g`l`]eni ajun[i 
\n spital dup` ce au
consumat ca[ de oi

Un num`r de 16 g`l`]eni, \ntre care
[apte copii, a ajuns la spital, \n week-
end, dup` ce au måncat ca[ de oi
cump`rat de la un magazin alimentar din
municipiul Gala]i. Pacien]ii au vårste
cuprinse \ntre 2 [i 54 de ani [i provin din
dou` grupuri distincte, dup` cum a
declarat directorul Direc]iei de S`n`tate
Public` (DSP) Gala]i, Valentin Boldea.
DSP Gala]i a demarat o anchet`
epidemiologic`, suspicionånd c` ar fi
vorba despre contaminarea alimentului
cu un stafilococ.

Peste 300 de elevi cu
inteligen]` superioar`
inclu[i \ntr-un
program special

Peste 300 de copii cu inteligen]`
superioar` vor beneficia de Programul de
Inova]ie Didactic`. |n perioada 15 mai-5
iunie, o mie de elevi cu vårste \ntre 9 [i 12
ani, din 23 de [coli, au fost testa]i, fiind
selec]iona]i, \n final, pentru urmarea
acestui program un num`r de 338 de
copii. Cei selec]iona]i sunt beneficiarii
primului Program de Inova]ie Didactic`,
un proiect menit s` descopere [i s`
dezvolte abilit`]ile [i inteligen]a copiilor,
care se va derula doi ani printr-o [coal` de
excelen]` ce va include metode [i tehnici
de instruire diferen]iat`.

Brandul
turistic al
României va
fi lansat joi 
la Shanghai

Brandul turistic al
Romåniei va fi lansat joi la
Shanghai, cu ocazia zilei
na]ionale a Romåniei la
Expozi]ia Mondial` 2010,
la eveniment urmånd s`
participe al`turi de
mini[trii Elena Udrea [i
Teodor Baconschi [i fo[tii
mari sportivi Nadia
Com`neci, Ilie N`stase [i
Gheorghe Hagi. „Cu acest
prilej va fi prezentat noul
logo [i noul slogan sub
care Romånia va fi
promovat` ca destina]ie
turistic` \n urm`torii ani.
Caracteristicile brandului
vor fi subliniate prin
recitalul maestrului
Gheorghe Zamfir“, potrivit
Ministerului Dezvolt`rii
Regionale [i Turismului.
Publicul prezent la lansare
va viziona un film de
prezentare a Romåniei ca
destina]ie turistic` [i va
primi suveniruri inscrip-
]ionate cu noul logo, din
partea organizatorilor.
Crearea [i promovarea
brandului turistic, finan]ate
din fonduri europene, fac
parte dintr-un proiect de
promovare a poten]ialului
turistic al Romåniei, pentru
care sunt aloca]i 75
milioane de euro pån` la
finalul anului 2013.



Peste 200 de elevi vasluieni vor s` plece la [coli din str`in`tate
Peste 500 de salaria]i din Dåmbovi]a vor fi disponibiliza]i \n august
Candida]ii la titularizare au ocupat 65% din posturile scoase la concurs
CJ Vaslui, nevoit s` returneze bani europeni primi]i pentru un drum
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La Spitalul Jude]ean de Urgen]`
Slatina a fost declan[at` o anchet` \n
cazul unui nou-n`scut care ar fi murit
\n urma unei interven]ii chirurgicale
asupra mamei. Potrivit directorului
medical al spitalului, Romeo
St`nculescu, „\n data de 23 iulie, o
tån`r` de 29 de ani, din Potcoava,
jude]ul Olt, a fost internat`, avånd o
sarcin` normal`. F`tul era viu [i avea
40 de s`pt`måni. |n aceste zile starea
pacientei a fost bun`. Duminic`, la ora
16.30, cånd a fost consultat` pacienta
s-a constatat o lips` de progres a
travaliului, iar la ora 17.40 a fost

b`gat` \n sala de opera]ie [i i s-a f`cut
o cezarian`. F`tul avea 3,800
kilograme [i era f`r` respira]ie. I s-a
f`cut resuscitare. |n urma acestui caz,
directorul spitalului a declan[at o
anchet`“.  Medicul Ion Eremia, cel
care a f`cut interven]ia chirurgical`,
sus]ine c` nu este vinovat: „Am f`cut
tot ce se putea face. Oricine poate zice
ce vrea“. Duminic` seara, aproximativ
40 de romi, rude ale mamei
bebelu[ului decedat, s-au stråns \n
curtea spitalului, fiind necesar`
interven]ia poli]i[tilor [i jandarmilor.

CCJJ IIaa[[ii aajjuutt`̀
jjuuddee]]uull BBoottoo[[aannii
ccuu 5500..000000 ddee eeuurroo

Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i va aloca
aproape 50.000 euro jude]ului Boto[ani ca
urmare a unui apel umanitar al autorit`]ilor
boto[`nene prin care s-a solicitat sprijin
pentru \nl`turarea efectelor inunda]iilor.  |n
apelul autorit`]ilor boto[`nene se arat` c`
inunda]iile de la sfår[itul lunii iunie au
afectat peste 2.500 de gospod`rii din 43 de
localit`]i [i mii de hectare de terenuri
agricole.

Peste 100.000 de persoane sunt \n
[omaj de mai bine de un an

Anchet` la SJU Slatina \n cazul bebelu[ului decedat \n unitatea medical`

Peste 58.000 de persoane au vizitat cea de-a patra edi]ie a evenimentului
interna]ional de art` contemporan` Bucharest Biennale (BB4), care a avut
loc \n perioada 21 mai-5 iulie, \n [ase spa]ii din Capital`, unde au fost
expuse lucr`rile a 37 de arti[ti din 17 ]`ri. Un num`r de 21 de lucr`ri au fost
create special
pentru aceast`
bienal`. Site-ul
bienalei [i pagina
de Facebook au
adunat peste 70.000
de vizitatori
provenind din 73 de
]`ri, \n perioada
desf`[ur`rii
evenimentului.
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De la \nceputul
sezonului estival, de pe
plajele litorale,
Administra]ia Bazinal` de
Ap` Dobrogea Litoral
(ABADL) a stråns aproximativ 7.000 de tone de alge,
dintre care numai \n cursul acestei luni - 2.500 de tone.
Totodat`, reprezentan]ii administra]iei au precizat c` \n
urma turi[tilor care [i-au petrecut weekendul pe litoral au
r`mas pe plaje cantit`]i mari de de[euri. ABADL atrage
aten]ia operatorilor de plaj` c` au obliga]ia de a cur`]a
plajele \n permanen]`.

7.000 tone de alge strânse
de pe litoral

Rata [omajului \nregistrat la
nivel na]ional la sfâr[itul lunii
iunie a fost de 7,44%, mai mic`
cu 0,23% decât cea din luna mai a
anului trecut [i mai mare cu
1,44% decât cea din luna iunie a
anului trecut, potrivit Agen]iei
Na]ionale pentru Ocuparea For]ei
de Munc` (ANOFM). Num`rul
total de [omeri la finele lunii
iunie, de 680.782 persoane, a
sc`zut  cu 21.072  persoane fa]`
de cel de la finele lunii anterioare.
Din totalul [omerilor \nregistra]i,
381.177 au fost [omeri indem-
niza]i [i 299.605 neindemniza]i.
Num`rul [omerilor indemniza]i a
sc`zut cu 29.756 persoane, iar cel
al [omerilor neindemniza]i a
crescut cu 8.684 persoane fa]` de
luna precedent`. |n luna iunie,
fa]` de luna mai, a sc`zut atât rata
[omajului masculin de la 8,35%
la 8,08%, cât [i rata [omajului
feminin de la 6,88% la 6,7%. 

Cele mai importante sc`deri
ale num`rului [omerilor s-au
\nregistrat \n jude]ele: Constan]a -
cu 2.156 persoane, Bistri]a - cu
994 , Dolj - cu 968, Bra[ov - 930
[i Suceava - 920. Jude]ele cu cea

mai mare pondere a [omerilor
neindemniza]i \n num`rul total al
[omerilor sunt: Dolj - 62,14%,
Teleorman -61,41%, Vrancea -
60,18%, Mehedin]i - 59,89%,
Vaslui - 59,43%, Ia[i -58,49%,
Covasna - 58,02% [i Gala]i -
55,05%.

Potrivit ANOFM, \n cursul
lunii iunie au ie[it din eviden]ele
agen]iilor jude]ene pentru ocu-
parea for]ei de munc`, respectiv a
municipiului Bucure[ti, un num`r
total de 91.575 de [omeri.
Referitor la structura [omajului
dup` nivelul de instruire, [omerii
cu nivel de instruire primar,
gimnazial [i profesional consti-
tuie ponderea cea mai mare a
persoanelor care se adreseaz`
agen]iilor jude]ene pentru
ocuparea for]ei de munc` \n
vederea g`sirii [i ocup`rii unui
loc de munc`, aceasta fiind de
73,21%. {omerii cu nivel de
instruire liceal [i post-liceal
reprezint` 20,62%, iar cei cu
studii universitare doar 6,17%. |n
ceea ce prive[te [omajul de lung`
durat`, \n aceast` lun`, se afl`
\nregistra]i \n eviden]ele agen]iei

37.779 tineri sub 25 de ani afla]i
\n [omaj de peste 6 luni, iar
adul]ii afla]i \n [omaj de peste 12
luni, 102.808 persoane, repre-
zint` 17,06% din totalul [ome-
rilor adul]i, ponderea [omerilor
de lung` durat` \n num`rul total
de [omeri fiind de 20,65%. 

Ocupa]iile \n care s-a
\nregistrat cel mai mare num`r de
[omeri indemniza]i la sfâr[itul

lunii mai sunt: muncitori
necalifica]i \n industria
prelucr`toare - 26.258 persoane,
constructori [i montatori de
structuri metalice - 25.308,
vânz`tori \n magazine [i pie]e -
18.413, lucr`tori la ma[ini de
polizat, rectificat [i ascu]it -
12.503, muncitori necalifica]i \n
construc]ia de locuin]e - 9.093.
GG.. VVll`̀sscceeaannuu

Un medic din ora[ul
N`s`ud a fost amendat cu
5.000 de lei fiindc` a
eliberat retroactiv un
concediu medical, iar al]i
59 au primit avertismente,
\n urma unui control al
Casei Jude]ene a
Asigur`rilor de S`n`tate
(CJAS) Bistri]a-N`s`ud.
Directorul economic al
CJAS Bistri]a-N`s`ud,
Silvia Rusu, a declarat,
pentru Mediafax, c` „dac`
cineva are un concediu
medical [i dore[te
prelungirea lui, atunci
trebuie s` se prezinte la
medic \nainte de termenul
\n care \i expir`. Medicii
nu au voie, potrivit legii,
s` elibereze un concediu
medical retroactiv, iar cel
amendat tocmai acest
lucru l-a f`cut“. Potrivit
lui Rusu, ceilal]i 59 de
medici de familie, din
ambulatorii [i din spitale
au primit avertismente
fiindc` nu au cerut
pacien]ilor adeverin]e de
la angajatori din care s`
reias` cåte zile de
concediu medical au avut
\n total.

MMeeddiicc aammeennddaatt ccuu
55..000000 ddee lleeii dduupp`̀
ccee aa eelliibbeerraatt
rreettrrooaaccttiivv uunn
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{eful misiunii FMI \n Romånia,
Jeffrey Franks, consider` c` estimarea
BERD cu privire la sc`derea economic` a
Romåniei cu 3% \n acest an „este foarte
pesimist`“ comparativ cu a[tept`rile FMI,
care \n prezent se afl` \n proces de
revizuire a ]intelor.

„Consider`m c` estimarea BERD este
foarte pesimist`. Noi nu suntem atåt de
pesimi[ti“, a spus Franks, \ntrebat cum
comenteaz` prognoza b`ncii.

Oficialul a precizat c` FMI este \n
prezent \n proces de revizuire a ]intelor
economice.

Jeffrey Franks a spus c` principala
provocare pentru FMI va fi s` \ntoarc`
trendul economiei Romåniei, astfel \ncåt
aceasta s` ias` din recesiune.

|n ceea ce prive[te reformele
structurale realizate de statul romån \n
ultimele luni, Franks a precizat c` exist`
domenii unde „lucrurile se mi[c` foarte
bine“, dar sunt [i sectoare \n care procesul
de reform` trebuie accelerat.

„Trebuie s` mergem \nainte cu
reforma pensiilor, \ntårziat` \n ultimele

luni, dar [i cu legea salariz`rii unice. Per
total, \ns`, s-a realizat un progres
semnificativ \n ultimele luni“, a continuat
oficialul FMI.

Franks a ad`ugat c` sunt o serie de
reforme care merg bine \n Romånia, iar
altele care trebuie gr`bite. „Este adev`rat
c` trebuie s` \naint`m cu reforma
pensiilor care a fost \ntårziat` cu cåteva
luni [i trebuie s` ne asigur`rm c` vom
vedea implementarea reducerilor
bugetare, dar vorbim de progres important
\n ultimele luni“, a mai spus [eful misiunii
FMI \n Romånia.

Franks a precizat c` nu este neap`rat
un lucru r`u c` nu au fost reduse pensiile,
\n condi]iile \n care exist` un mecanism
prin care pot fi reduse cheltuielile. „Nu
v`d un lucru r`u \n faptul c` s-a umblat la
mixurile politice... Sunt avantaje [i
dezavantaje la reducerea pensiilor, sunt
avantaje [i dezavantaje \n ce prive[te
majorarea TVA“, a mai spus el.

Referitor la ]inta de deficit bugetar
stabilit` pentru acest an, de 6,8% din PIB,
Franks a ar`tat c` este prematur s` se

discute despre o posibil` modificare a
acesteia. El a explicat c` FMI va discuta
despre ]inta de deficit bugetar cu
Ministerul Finan]elor [i c` o echip` FMI
se afl` deja la sediul institu]iei pentru a
analiza datele.

|ntrebat dac` Romånia ar putea ajunge
\n situa]ia Ungariei - cu care FMI [i CE au
sistat discu]iile zilele trecute, motiv pentru
care nu mai poate primi urm`toarea tran[` -,
Franks a subliniat c` „nu exist` acest
pericol aici“. El a ad`ugat c` \n Ungaria
au fost suspendate negocierile pentru c`
nu au vrut s` aplice m`surile de
austeritate. OOaannaa VVooiinneeaa

[i

www.indaco.ro
Parola de azi: LIBER

Cursurile pie]ei valutare
valabile pentru data de

27 iulie, anun]ate de BNR
Valut` RON
1 Dolar australian 2,9626
1 Leva bulg`reasc` 2,1767
1 Dolar canadian 3,1866
1 Franc elve]ian 3,1352
1 Coroan` ceh` 0,1692
1 Coroan` danez` 0,5713
1 Lir` egiptean` 0,5788
1 Euro 4,2571
1 Lir` sterlin` 5,1118
100 Forin]i maghiari 1,4832
100 Yeni japonezi 3,7859
1 Leu moldovenesc 0,2677
1 Coroan` norvegian` 0,5314
1 Zlot polonez 1,0522
1 Rubl` ruseasc` 0,1088
1 Coroan` suedez` 0,4490
1 Lir` turceasc` nou` 2,1692
1 Dolar S.U.A. 3,3003
1 Rand sud-african 0,4460
1 Real brazilian 1,8614
1 Renminbi chinezesc 0,4869
1 Rupia indian` 0,0702
100 Woni sud-coreeni 0,2771
1 Peso mexican 0,2591
1 Dolar neo-zeelandez 2,4079
1 Dinar sârbesc 0,0403
1 Hryvna ucrainean` 0,4179
1 Dirham EAU 0,8986
1 gram Aur 126,0453
1 DST 4,9940

Rate ROBID/ROBOR
7 zile 6,02/6,52
1 lun` 6,19/6,69
3 luni 6,74/7,24
6 luni 6,73/7,48
9 luni 6,73/7,48
12 luni 6,7/7,49

Cota]ii valutare

Mar]i, 27 iulie 2010 09

eeccoonnoommiicc
�
�
�
�

curentul.ro

Franks (FMI): Estimarea BERD 
de sc`dere a economiei Romåniei 
cu 3% este prea pesimist`

Premierul Emil Boc a anun]at c`
Guvernul \[i propune s` elaboreze un
act normativ prin care s`
supraimpoziteze valorile ce dep`[esc
suma de 450.000 de euro, printr-un
impozit de 1%.

Proiectul se afl` \n stadiu tehnic, iar
implementarea lui poate deveni posibil`
numai dup` data de 1 septembrie, cånd
va \ncepe o nou` sesiune parlamentar`.
Ideea a mai fost prezentat` [i de
Uniunea Na]ional` pentru progresul
Romåniei (UNPR), care a expus \n
coali]ia actual` de guvern`månt
introducerea unei taxe de solidaritate

pentru persoanele fizice ce au \n posesie
locuin]e, terenuri, avioane, elicoptere [i
ambarca]iuni a c`ror valoare \nsumat`
dep`[e[te 450.000 de euro.

„Avem \n analiz` un proiect care
porne[te [i de la ceea ce colegii de la
UNPR au spus [i care porne[te [i de la o
realitate romåneasc`, cu privire la faptul
c` foarte multe averi, probabil, nu sunt
impozitate la valoarea real`. Din acest
punct de vedere, exist` [i \n acordul cu
FMI o prevedere care ne conduce la
realizarea unui asemenea proiect, este la
stadiul tehnic de preg`tire \n momentul
de fa]` [i care, cred eu, va aduce

importante resurse financiare \n bugetul
statului“, a explicat Boc.

De asemenea, legea \[i propune s`
realizeze [i o taxare a bunurilor imobile
a c`ror valoare individual` este mai
mare de 300.000 de euro, precum [i a
valorilor mobile ce au un pre] individual
mai mare de 50.000 de euro. |n acest
caz, taxa de solidaritate ar putea ajunge
la 0,5% din valoarea bunurilor.

Gabriel Oprea, pre[edintele executiv
al UNPR, prevede c` o astfel de
impozitare ar putea aduce, anual, la
bugetul de stat, sume \ntre 2 [i 3
miliarde de euro. AA.. GGllooddeeaannuu

Averile de peste 450.000 euro intr` \n vizorul Guvernului

CCrreeddiitteellee rreessttaannttee aauu
aajjuunnss llaa 1133,,66 mmlldd lleeii \\nn
pprriimmuull sseemmeessttrruu

Creditele restante au crescut \n
primul semestru cu 67%, la 13,6
miliarde de lei, majoråndu-[i ponderea
\n total \mprumuturi de la 4,05% la
6,4%, potrivit datelor publicate, ieri, de
Banca Na]ional` a Romåniei (BNR).

Ca valoare, creditele restante erau la
finele lunii iunie cu 5,4 miliarde de lei
mai mari decåt nivelul din decembrie
2009 [i cu 992 milioane de lei peste
soldul din mai. Totodat`, ponderea
restan]elor \n total \mprumuturi s-a
situat la finele anului trecut la 4,05%, \n
cre[tere deja de la doar 1,4% \n
decembrie 2008, [i a urcat treptat \n
primele [ase luni din 2010.

Proiectul privind returnarea de c`tre
stat a unei sume de bani c`tre consumatori
\n schimbul bonurilor fiscale [i acordarea
de deduceri fiscale pentru lucr`ri de
reabilitare a locuin]elor va fi finalizat la
\nceputul lunii septembrie [i aplicat din
trimestrul IV al anului sau \ncepånd cu
anul viitor.

|n prezent, proiectul de act normativ
prin care vor fi introduse aceste facilit`]i se
afl` \n lucru la Ministerul Finan]elor.

„Obiectivul meu este ca actul normativ
s` intre \n vigoare din trimestrul IV al
anului 2010 sau cel tårziu la 1 ianuarie
2011“, a declarat, duminic` seara,
premierul Emil Boc, la postul public de
televiziune. El a apreciat c` aceste facilit`]i
destinate cump`r`torilor vor contribui la

combaterea „micii evaziuni fiscale“.
Cump`r`torii de bunuri [i servicii vor

primi de la stat o parte din banii cheltui]i,
\n schimbul bonurilor fiscale, [i vor
beneficia de deduceri fiscale pentru lucr`ri
de reabilitare a locuin]elor, plafoanele
anuale \n func]ie de care vor fi calculate
aceste facilit`]i urmånd s` fie decise de
Guvern.

„Prime“ pentru bonuri fiscale, din trimestrul IV

Bursa a crescut cu 1,29%, iar SIF-urile cu 3,06%
Cursul a \nchis aproape de 4,2550 lei/euro
LAPAR sus]ine c` påinea se va scumpi cu cel pu]in 30%
Finan]ele au våndut certificate pe [ase luni de 295 mil.
lei, un randament de 7% pe an
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Mai multe trenuri pe rela]ia Bucure[ti Nord - Constan]a 
Restructurarea  ar putea cre[te salariile bugetarilor
Camerele de comer] jude]ene vor reducerea cotei unice
Yahoo, YouTube [i Facebook cele mai vizitate site-uri din
România

Adrian Vasilescu, consilierul
guvernatorului BNR Mugur Is`rescu, a
declarat ieri c` România nu poate
mar[a pe m`suri de ie[ire din recesiune
anul acesta, ci se poate axa doar pe
s`n`tatea bugetar`, iar dac` FMI nu
vede o sc`dere de 3% \n 2010, acest
fapt se datoreaz` efectului de baz`. 

Adrian Vasilescu a explicat c`
„Fondul Monetar Interna]ional (FMI)
pleac` de la teoria efectului de baz`“
când spune c` o sc`dere economic` de
3% este mult prea drastic` pentru
2010.

„Anul trecut a fost o sc`dere foarte
puternic` a cre[terii economice. E
limpede c` anul acesta avem [ansa
unei recesiuni mai pu]in severe - [i asta
e teoria FMI“, a spus Vasilescu, la o
emisiune TV.

Delega]ia FMI sosit` la Bucure[ti
pentru a cincea revizuire a acordului
stand-by are deocamdat` ca ]inte de
analiz` rectificarea bugetar` care se va
face pân` la sfâr[itul acestui an, ]inta
de deficit pentru acest an, de 6,8%,

precum [i ]inta pentru anul viitor de
4,4%, a explicat Vasilescu. |n prezent,
\ns`, nu se poate vorbi despre o
cre[tere economic` [i „nu se va putea
trece la deschiderea celui de-al doilea
front, ie[irea din recesiune, atât timp
cât bugetul nu este s`n`tos“, a ad`ugat
consilierul guvernatorului BNR.

„La \nceputul anului era o speran]`
c` \n 2010 recesiunea va pleca de la
noi [i credeam c` va \ncepe o redresare
dup` o recesiune \n V“, spune
Vasilescu. „S-au schimbat [i datele, [i
concep]iile“, spune Vasilescu,
explicând c` tocmai \n SUA, de unde
ar fi trebuit s` porneasc` refacerea
economiei mondiale, se produce o
\ncetinire a ie[irii din recesiune.

„Indiferent de ce spun opozi]ia [i
puterea, anul acesta nu putem merge
pe dou` fronturi: unul pentru s`n`tatea
bugetului [i unul pentru ie[irea din
recesiune. Când toat` lumea din
Europa a ajuns la concluzia c` frontul
pe care trebuie s` mergem este cel
pentru s`n`tatea bugetului, când [eful

B`ncii Centrale Europene spune c`
austeritatea este frontul pe care trebuie
mers, este limpede c` trebuie s`
mergem pe un singur front: al s`n`t`]ii
bugetului“.

Vasilescu a ad`ugat c` nici m`car
FMI nu se a[teapt` s` facem ceva
pentru ie[irea din recesiune anul
acesta, iar bazele unei noi cre[teri
economice vor fi puse, poate, anul
viitor. 

Vasilescu spune c` m`surile de

reducere a personalului din
administra]ie trebuie s` plece de la
premise financiare. Cheltuielile
bugetare trebuie reduse, iar
concedierea unei p`r]i a personalului
bugetar este necesar`, fapt pe care
popula]ia ar trebui s`-l \n]eleag`.
„Cheltuielile nu pot s` dep`[easc`
veniturile la buget plus
\mprumuturile“, a subliniat Vasilescu.

OOaannaa VVooiinneeaa

Apartamentele vechi cu o camer`
s-au ieftinit cel mai mult la nivel
na]ional, iar \n Capital`
apartamentele noi cu suprafe]e mari
conduc topul ieftinirilor, potrivit
unui studiu imobiliare.ro. |n topul
ieftinirilor, urmeaz` apartamentele
vechi cu trei camere. Pre]ul cerut
pentru aceast` categorie a sc`zut cu
4,8 la sut` \n acest interval de timp.
Apartamentele vechi cu dou` camere
s-au ieftinit cu 2,5 la sut`, pre]ul
acestora ajungând \n prezent la 915

euro/mp. Cu un procent asem`n`tor,
2,3 la sut`, s-au ieftinit [i
apartamentele vechi cu patru camere. 

|n Capital`, toate categoriile de
apartamente vechi, indiferent de
num`rul camerelor au \nregistrat
sc`deri de pre]uri. Totu[i, cel mai
mult s-au ieftinit apartamentele noi
de mari dimensiuni, cu patru [i trei
camere, cu 9,3 la sut`, respectiv 8,2
la sut`. Tot cu 8,2 la sut` s-au ieftinit
[i garsonierele vechi din Bucure[ti.
Urmeaz` apartamentele vechi cu

dou` camere, care sunt \n prezent cu
7,3 la sut` mai ieftine decât la
\nceputul anului [i cele vechi cu trei
camere al c`ror pre] a sc`zut cu 4,5
la sut`. Apartamentele noi cu
suprafe]e mai mici au dus-o ceva mai
bine. Astfel, apartamentele noi cu
dou` camere s-au ieftinit cu doar 1,1
la sut` \n primele 28 de s`pt`mâni
ale anului, \n timp ce pre]ul
apartamentelor noi cu o camer` a
crescut cu 2,7 la sut`. ((OO..VV..))

Garsonierele din Capital` s-au ieftinit cu 8% de la \nceputul anului

S`n`tatea bugetului, mai important`
decât cre[terea lui

Cererea insuficient` reprezint` principala
cauz` de limitare a activit`]ii din industrie [i
construc]ii, al]i factori restrictivi fiind blocajul
financiar [i impactul semnificativ al ajust`rilor
fiscale intrate \n vigoare \n iulie, potrivit unui
sondaj realizat de BNR \n rândul companiilor.

„Circa 43% dintre companiile industriale [i
58% din num`rul total al operatorilor din
construc]ii indic` deficitul de cerere drept
principala cauz` de limitare a activit`]ii. O
influen]` restrictiv` continu` s` exercite [i
blocajul financiar, inciden]a acestui factor fiind
mai mare \n construc]ii - pondere de 35% fa]` de
17% \n industrie“, se arat` \n sondajul de
conjuctur` publicat ieri de BNR.

Impactul semnificativ al ajust`rilor de ordin
fiscal, intrate \n vigoare de la \nceputul lunii iulie,

este reclamat \ndeosebi de sectorul prelucr`tor (\n
propor]ie de 15% din totalul companiilor).

Companiile din industrie [i construc]ii au
indicat printre factorii cu impact negativ [i nivelul
ridicat al ratelor dobânzilor bancare, precum [i
evolu]ia cursului de schimb. ((OO..VV..))

Executivul face simul`ri privind strategia fiscal` [i
m`surile de relansare economic`, variantele urmând a fi
discutate [i cu oficialii FMI afla]i \n România, a declarat, ieri,
vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur, dup` [edin]a
conducerii centrale a PDL. „Exist` o comisie care se ocup` de
acest lucru [i fiecare partid din arcul guvernamental are
speciali[ti din acest domeniu. De la PDL, Adriean Videanu
(ministrul Economiei n.r.), cu o echip` de speciali[ti, lucreaz`
la o simulare privind m`surile economice [i la finalul acestor
aplica]ii v` vom face cunoscut` strategia de relansare
economic`, ce se preg`te[te \n momentul de fa]`“, a spus
Flutur, \ntrebat dac` \n planul de m`suri de relansare a
economiei sau \n strategia fiscal` este luat` \n calcul [i
varianta major`rii TVA cu \nc` un procent [i reducerea cotei
unice.  El a estimat c` simularea va fi foarte repede finalizat`,
\ntrucât reprezentan]ii FMI se afl` \n ]ar`. Acesta nu a putut
preciza ce variante ale cotei unice au fost discutate \n
coali]ie, spunând doar c` rezultatul final al simul`rilor din
punct de vedere economic vor fi f`cute publice la momentul
potrivit. 

CCeerreerreeaa sscc`̀zzuutt`̀ -- pprriinncciippaallaa ccaauuzz`̀ ddee lliimmiittaarree aa aaccttiivviitt`̀]]iiii
ddiinn iinndduussttrriiee [[ii ccoonnssttrruucc]]iiii

SSiimmuull`̀rrii pprriivviinndd vviiiittooaarreeaa
ssttrraatteeggiiee ffiissccaall`̀ 



Statele Unite au condamnat ferm
duminic` publicarea unor documente
confiden]iale despre presupuse leg`turi
ale serviciilor secrete pakistaneze cu
insurgen]ii talibani. 

Cotidianul „New York Times“, care a
dezv`luit duminic`, \mpreun` cu alte
dou` publica]ii, documente difuzate pe
site-ul Wikileaks, sugereaz` c` acestea ar
indica faptul c` Pakistanul, un aliat
oficial al SUA, permite membrilor
serviciului s`u de informa]ii s` trateze
direct cu talibanii. Este vorba, totodat`, [i
despre rapoarte referitoare la r`zboi
\ntocmite de armat` la fa]a locului [i
con]inånd inclusiv date despre num`rul
celor uci[i, despre pierderi [i amenin]`ri. 

„SUA condamn` ferm publicarea
informa]iilor confiden]iale de c`tre
persoane [i organiza]ii care ar putea pune

\n pericol via]a americanilor [i alia]ilor
no[tri [i s` amenin]e securitatea noastr`
na]ional`“, a declarat consilierul pentru
securitatea na]ional` al pre[edintelui
Barack Obama, generalul James Jones.
Acesta a mai ad`ugat c` Wikileaks a
publicat pe Internet aceste documente
f`r` a-i contacta.

Cotidianul american nume[te
\ntålnirile drept „[edin]e de strategie
secrete“ [i afirm` c` ace[tia organizau
re]ele de grupuri insurgente care s` lupte
\mpotriva militarilor americani \n
Afganistan [i chiar organizeaz`
comploturi privind asasinarea unor lideri
afgani.

„New York Times“ mai sus]ine c`
publica]ia britanic` „The Guardian“ [i
s`pt`mânalul german „Der Spiegel“ au
primit \n urm` cu câteva s`pt`mâni
documentele militare [i diplomatice
ob]inute de Wikileaks, care public`
frecvent date confiden]iale, sursa acestor
scurgeri de informa]ii nefiind \ns`
identificat`. 

Cele trei ziare
au acceptat s`
publice aceste
informa]ii, care
provin din 92.000 de
documente utilizate
de ofi]eri din cadrul
Pentagonului [i de trupe
de pe teren, deoarece ele
urmau s` fie difuzate pe
Internet.

„The Guardian“ a afirmat
c` documentele, care relev`
num`rul \n cre[tere de civili uci[i
de for]ele de coali]ie [i de talibani,
„dau o imagine devastatoare a
r`zboiului, considerat o stare de e[ec
\n Afganistan“.

Generalul Jones a subliniat c` ele se
refer` la o perioad` cuprins` \ntre
ianuarie 2004 [i decembrie 2009 [i c`, la
1 decembrie 2009, pre[edintele Obama a
anun]at o nou` strategie \n Afganistan.

|n documentele dezv`luite de
Wikileaks se mai arat` c` Iranul particip`

\n secret la campania
\mpotriva for]elor

interna]ionale din
A f g a n i s t a n ,
f u r n i z å n d u - l e
talibanilor bani,
armament [i

preg`tire. 
D o c u -

mentul pre-
cizeaz` c`
guvernul ira-

nian le ofer`
insurgen]ilor prime

de 1.740 de dolari pentru
uciderea unui militar afgan [i

3.480 de dolari pentru un oficial
guvernamental. Fondatorul Wikileaks,
fost hacker, se ap`r`, sus]inånd c`
materialele pe care le public` nu pun \n
pericol via]a oamenilor, [i sus]ine c` site-
ul prime[te informa]iile de la surse
anonime, prin diverse metode, iar dac`
identitatea expeditorului este dezv`luit`,
documentele sunt distruse imediat.

Pre[edintele ve-
nezuelean Hugo
Chavez a amenin]at
c` opre[te exportul de
petrol c`tre SUA, \n
condi]iile \n care va
ap`rea un conflict
militar cu Columbia.
Chavez a declarat \n
cadrul unui miting c`
exist` posibilitatea unui atac din partea
Columbiei [i a acuzat SUA c` ar sprijini o
astfel de ac]iune. Rela]iile dintre Venezuela [i
Columbia au devenit extrem de tensionate,
dup` ce autorit`]ile columbiene au acuzat
Venezuela c` ascunde rebeli FARC. Liderul
venezuelean [i-a anulat [i o vizit` la Havana,
unde urma s` fie principalul orator la
s`rb`toarea na]ional` cubanez`, de frica unui
atac din partea Columbiei. ((GG..MM..))

Secrete ale r`zboiului din Afganistan,
dezv`luite pe Internet

CChhaavveezz aammeenniinn]]`̀ ccuu oopprriirreeaa
eexxppoorrttuulluuii ddee ppeettrrooll \\nn SSUUAA
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Magazinele de tip „legal smoke“ s-au extins [i \n Bulgaria
Portugalia a f`cut achizi]ii p`guboase de submarine germane
Duch, fost tor]ionar al khmerilor ro[ii, condamnat la 35 de ani de deten]ie
Vijeliile au l`sat aproape 30.000 de oameni f`r` curent
electric \n SUA

Aerul din Moscova era greu de
respirat luni diminea]a, din cauza
fumului provenit de la incendiile
izbucnite \n zonele cu vegeta]ie
uscat` de la periferia capitalei, dup`
trei s`pt`måni de canicul` f`r`
precedent. La primele ore ale
dimine]ii, blocurile staliniste ale
capitalei ruse nu erau foarte vizibile,
iar concentrarea de particule toxice
dep`[ea de cinci pån` la opt ori
valoarea admis`. Ministerul
Agriculturii a anun]at s`pt`måna
trecut` c` aproximativ o treime
dintre culturile din 23 de regiuni
ruse au fost distruse. 

Autorit`]ile se a[teapt`
ca temperaturile s` urce
pån` la 40 de grade Celsius.
((GG..MM..))

Asasini elibera]i noaptea
pentru a comite crime 
la comand` \n Mexic

Autorii a trei masacre, \n care au fost omorâte 35 de
persoane \n acest an la Torreon, \n nordul Mexicului,
erau de]inu]i pe care conducerea unei \nchisori \i l`sa s`
ias` noaptea pentru a comite asasinate la comand`,
folosindu-se de armele gardienilor, a anun]at duminic`
parchetul. De]inu]ii ie[eau din \nchisoare cu permisiunea
directoarei centrului de deten]ie, Margarita Gomez,
aflat` \n prezent \n arest preventiv, \mpreun` cu al]i trei
angaja]i, pentru r`zbun`ri la comand`. Ei foloseau
vehicule oficiale pentru deplasarea armelor gardienilor
din \nchisoare, \n scopul comiterii crimelor. 17 persoane
au fost ciuruite de gloan]e pe 18 iulie, la o s`rb`toare
\ntr-un centru de petrecere a timpului liber. Al]i nou`
tineri au fost omorâ]i \ntr-un bar pe 15 mai, \n timp ce
alte zece persoane au murit \n urma unui atac armat pe 1
februarie la Torreon, ora[ situat \n apropiere de Peni-
tenciarul Gomez Palacios. R`zboiul dintre cartelurile de
droguri [i confrunt`rile acestora cu for]ele de securitate
s-au soldat cu aproximativ 25.000 de mor]i de la sfâr[itul
lui 2006 \n Mexic. ((GG..MM..))

IInncceennddiiiillee pprroovvooccaattee ddee
ccaanniiccuull`̀ aauu „„aaffuummaatt““
MMoossccoovvaa

Poli]ia german` era mobilizat` luni pentru a
g`si 1.138 de persoane date disp`rute dup`
busculada produs` såmb`t` la festivalul Love
Parade, soldat` cu moartea a 19 oameni [i
r`nirea a peste 300. |n total, 2.367 de persoane
au fost date disp`rute dup` ce a izbucnit panica
\ntr-un tunel supraaglomerat de la Love Parade,
din Duisburg. Poli]ia sus]ine c` multe dintre
aceste persoane este posibil s` se fi \ntors deja la
casele lor [i le cere s` contacteze autorit`]ile. Panica a izbucnit såmb`t` \ntr-un
tunel plin care ducea spre concert, oamenii s-au c`lcat \n picioare [i astfel a
survenit moartea [i r`nirea unora dintre ei. Fondatorii evenimentului au anun]at
c` nu vor mai organiza Love Parade dup` tragedia de såmb`t`. De[i num`rul
autorizat de persoane fusese limitat la 250.000, peste 1,5 milioane de oameni se
adunaser` la festival. ((GG..MM..))

Pe scurt

HHootteelliieerriiii ggrreeccii ssccaadd ttaarriiffeellee
Hotelierii din Grecia au sc`zut tarifele

cu 30% \n 2010 [i au coboråt pre]urile la
serviciile alimentare, pentru a atenua
reducerea num`rului de turi[ti str`ini, a
declarat pentru Mediafax G. Tassios,
pre[edintele Asocia]iei Hotelierilor din
Halkidiki. Anul trecut, au ajuns \n Grecia
circa 16 milioane de turi[ti str`ini, fa]` de
16,5 milioane \n 2008, iar \n 2010 se
estimeaz` o sc`dere a num`rului str`inilor
la 15 - 15,5 milioane. Oficialul a spus c`
majorarea TVA la cazare de la 19% la 21%
a fost suportat` de c`tre operatorii de
turism. (G.M.)

MMaa[[iinniillee eelleeccttrriiccee
aauu nneevvooiiee ddee
mmuuzziicc`̀

Pionierul japonez al muzicii electro-
acustice, Ryuichi Sakamoto, militant
activ contra polu`rii, a m`rturisit luni c`
i-ar pl`cea s` compun` aranjamente
sonore speciale pentru ma[inile electrice.
Motivul este c` aceste ma[ini sunt foarte
silen]ioase [i reprezint` un pericol pentru
pietoni [i bicicli[ti. Ryuichi Sakamoto,
58 de ani, mare vedet` \n Japonia, d`
spectacole \n tonalit`]i electro-acustice,
dar [i reprezenta]ii mai mici, \n care
cånt` la pian. ((GG..MM..))

Georgiana Moro[an
georgiana.morosan@curentul . ro

PPeessttee 11..000000 ddee ppeerrssooaannee aauu ddiisspp`̀rruutt dduupp`̀
bbuussccuullaaddaa ddee llaa LLoovvee PPaarraaddee
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Femeile interesate de c`s`torie, pe cale de dispari]ie \n Asia
O vac` din specia Holstein Friesian a f`tat triple]i de rase diferite
Problemele \n rela]ia amoroas` \]i pot sabota s`n`tatea
R`mâi tân`r` cu ajutorul castrave]ilor

Catastrofele naturale,
precum cutremurul, inunda]iile
sau uraganele, vin de multe ori
pe nea[teptate, astfel c`
stocarea unor alimente ce
rezist` mai mult timp este
foarte important`. Alimentarea
organismului t`u \n timpul unei
situa]ii de urgen]` este diferit`
fa]` de dieta ta zilnic`, pentru
c` vei consuma mai mult`
energie decât \n mod normal [i
ar trebui s` asimilezi produse
bogate \n proteine. „|n caz de
urgen]` ai nevoie de acele
calorii din alimente“, spune
Barry Swanson, de la
Universitatea Washington.

Elizabeth Andress, de la
Universitatea din Georgia,
spune c` \n acele momente
tinzi s` m`nânci f`r` s` te
gânde[ti la preferin]ele tale,
adic` la aromele pl`cute,
men]ionând c` dac` ai grij` din

timp, o s` ai parte de o
varietate de alimente.

Ce trebuie s` ai
\ntotdeauna \n
c`mar`? 

|n primul rând trebuie s`
[tii c` alimentele acestea
trebuie s` aib` o perioad` de
valabilitate foarte mare. F` o
list` cu ele [i mergi la
cump`r`turi. Aminte[te-]i ca o
dat` la 6-12 luni s` le
controlezi pentru a verifica
valabilitatea. Dac` este vorba
despre conserve, asigur`-te c`
ai [i un desf`c`tor, pentru c`,
\n caz contrar, degeaba ai
alimentul dac` nu ai cum s`
ajungi la el.

Biscui]ii din cereale
integrale reprezint` un bun
\nlocuitor al pâinii. 

Cerealele sunt alte alimente

pe care ar trebui s` le ai \n cas`
pentru a putea s` faci fa]` unei
situa]ii de urgen]`. 

O alt` op]iune ar fi fructele
uscate, precum caisele sau
stafidele, care asigur` potasiu
[i fibre. 

Conservele de ton, somon,
pui sau curcan dureaz` pân` la
doi ani de zile \ntr-o c`mar` [i
\]i pot furniza proteinele
esen]iale. De asemenea,
conservele de legume, precum
fasolea, morcovii [i maz`rea,
\]i pot fi de mare folos.

Supele la plic nu trebuie
nici ele evitate, pentru c` \n
situa]ii extreme pot fi solu]ia
salvatoare.

B`uturile energizante \]i
vor prinde bine pentru c` te vor
ajuta s` te rehidratezi [i \]i vor
furniza lichidele de care ai
nevoie atunci când apa nu este
la \ndemân`.

Este imposibil s` ai lapte
proasp`t pentru situa]iile de
urgen]`, \ns` po]i p`stra f`r`
probleme lapte praf, pentru a te
asigura c` o s` ai parte de

substan]ele nutritive esen]iale.
Zah`rul, sarea [i piperul

sunt alimente de baz` pe care
trebuie s` le ai \n mod
obligatoriu. 

Alimente care nu trebuie s` lipseasc` din
cas` \n caz de dezastru natural
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Direc]ia General` a Finan]elor Publice a
jud. Neam]. Administra]ia Finan]elor
Publice Roman. Serviciul colectare [i
executare silit` persoane fizice [i
juridice. ANUN}UL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE. Anul  2010,
luna IULIE, ziua 23. |n temeiul art. 162
alin.(1) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` \n ziua 19, luna AUGUST, anul 2010,
ora  11, \n localitatea ROMAN, str. PIA}A
ROMAN VOD~ nr. 1 se vor vinde prin
LICITA}IE PUBLIC~  urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului2  S.C.
ROM TECHOM , cu domiciliul fiscal \n
localitatea ROMAN, str. CUZA VOD~ NR.
21-23. ....... etaj ...... ap....  cod de
identificare fiscal`3) 24182414.
Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i
privilegiile care greveaz` bunurile, dac`
este cazul); Pre]ul de evaluare sau de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de
..... lei; Cota TVA/neimpozabil:
Calculatoare DELL 330 - 4 buc., 4 X 1400
=  5.600 lei; 19%; Calculatoare ACCER
M460 -  13 buc. , 13 X 900 = 11.700 lei,
19% ; Birouri  - 2  buc`]i, 2 X 200 =  400
lei, 19% ; Comod` TV ARIANA CIR, 50 lei,
19% ; Corp suspendat cu ST, 50 lei, 19% ;
Co[ cu pedal`, 10 lei, 19% ; Dulap, 80 lei,
19% ; HUB USB 4 PORT, 30 lei, 19% ;
Mobilier birou - 6 buc`]i, 6 X 150 =  900
lei, 19% ; Mouse A4 TECH, 20 lei, 19% ; 2
prelungitoare  + 2 prize, 48 lei, 19% ;
Rubin - Birou simplu D, 80 lei, 19%; Rubin
comod` calculator, 100 lei, 19% ; Rubin
record C, 40 lei, 19% ; Scaun ARES NW,
120 lei, 19% ; Scaun GOLF - 13 buc`]i, 13
X 50 =  650 lei, 19% ; Scaun Tauras - 2

buc`]i, 2 x 50 =  100 lei, 19% ; Stick
KINGSTON, 7 lei, 19% ; Imprimant`
SAMSUNG ST 4725, 300 lei, 19%;
Imprimant` EPSON PHOTO 790, 100 lei,
19% ; Imprimant` SAMSUNG BL 285 11 de
150 LEI, 19%.*) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile este 19%/ neimpozabil \n
conformitate cu prevederile art.128
alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific`rile
ulterioare, [i pct. 6 alin.(7) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hot`rârea
Guvernului nr.44/2004, cu modific`rile
ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s`
\n[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, \nainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
\n ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; \n cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; \mputernicirea
persoanei care \l reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de
\nmatriculare tradus \n limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat \n acest scop. |mpotriva prezentului
\nscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, \n termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art.172-173
din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003,

republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.d) din
Ordonan]a Guvernului nr.92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul  0233740129, interior 107.

Raportul curent conform ART. 113 DIN
REGULAMENTUL 1/2006; Data raportului
21.07.2010; Denumirea entit`]ii emitente:
SC ARMAX GAZ S.A. MEDIA{; Sediul
social: MEDIA{, STR. AUREL VLAICU NR.
35A, SIBIU; Num`rul de telefon/fax 0269-
845-864(956); Codul fiscal R803727;
Num`r de ordine \n Registrul Comer]ului
J 32-127/1991; Capital social subscris [i
v`rsat: 60.436.023,40 lei; Pia]a
reglementat` pe care se tranzac]ioneaz`
valorile mobiliare emise: BVB-RGBS;
EVENIMENTE IMPORTANTE DE
RAPORTAT: Consiliul de Administra]ie al
societ`]ii comerciale ARMAX GAZ S.A.,
societate deschis`, cu sediul \n Media[,
str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu ,
\nregistrat` la O.R.C. sub nr.
J32/127/1991, cod fiscal R803727, \n
temeiul prevederilor art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societ`]ile
comerciale, republicat`, convoac`:
Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 23 august
2010, ora 08, la sediul Societ`]ii din
municipiul Media[, str. Aurel Vlaicu nr.
35A, jude]ul Sibiu, pentru to]i ac]ionarii
\nscri[i \n Registrul Ac]ionarilor
Societ`]ii la sfâr[itul zilei de 5 august

2010 (data de referin]`), cu urm`toarea
ordine de zi: Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor: ORDINE DE ZI:
Punctul I. AGOA - Prezentarea [i
aprobarea Raportului de Gestiune
Consolidat al Consiliului de Administra]ie
pentru exerci]iul financiar 2009; Punctul
II. AGOA - Prezentarea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale consolidate
aferente exerci]iul financiar 2009;
Punctul III. AGOA - Prezentarea
Raportului auditorului financiar asupra
conturilor consolidate aferent anului
2009; Punctul IV. AGOA - Aprobarea
datei de \nregistrare. Propunerea
Consiliului de Administra]ie pentru data
de \nregistrare prin care urmeaz` s` se
identifice ac]ionarii care urmeaz` a
beneficia de alte drepturi [i asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor
Adun`rii Generale este 10 septembrie
2010. Punctul V. AGOA - Stabilirea
persoanei \mputernicite s` \ndeplineasc`
procedurile legale de \nregistrare [i
publicare a hot`rârilor AGOA. La
Adunarea General` a Ac]ionarilor pot
participa [i vota ac]ionarii \nregistra]i la
data de referin]`, \n nume propriu sau
prin reprezentant pe baz` de procur`
special`. Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau \mpreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social au
urm`toarele drepturi: a. S` introduc`
puncte pe ordinea de zi a Adun`rii,
\nso]ite de o justificare sau de un proiect
de hot`râre; b. S` prezinte proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau
propuse pe ordinea de zi. Aceste
drepturi pot fi exercitate \n termen de
cel mult 15 zile de la data public`rii
convoc`riii, doar \n scris, transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace
electronice. |n cazul \n care la data
pentru Adunarea men]ionat` mai sus nu

se \ntrune[te cvorumul de prezen]`
prev`zut \n Actul constitutiv, \n temeiul
prevederilor art. 118 din Legea  nr.
31/1990, se convoac` [i se fixeaz` cea de-
a doua Adunare General` Ordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 24 august
2010, ora 08, la sediul societ`]ii din
municipiul Media[, str. Aurel Vlaicu
nr.35A, jude]ul Sibiu, respectiv. |ncepând
cu data public`rii prezentului
convocator, se fac disponibile
ac]ionarilor materialele AGA, la sediul
societ`]ii din municipiul Media[, str.
Aurel Vlaicu nr. 35A, jude]ul Sibiu,
precum [i la adresa
www.arax.emitenti.ro. Procurile speciale
se vor depune/expedia la sediul
societ`]ii comerciale, cel târziu cu 48 de
ore \nainte de prima \ntrunire a Adun`rii
Generale a Ac]ionarilor, un exemplar va
fi \nmânat/expediat reprezentantului,
cel de-al treilea exemplar r`mânând la
ac]ionar. Procurile nedepuse \n termen
nu vor fi luate \n considerare.
Reprezentan]ii ac]ionarilor \[i vor dovedi
calitatea astfel: Persoane juridice:
reprezentantul legal - pe baza unui
document oficial care \i atest` aceast`
calitate (ex.: act constitutiv, certificat
constatator eliberat de ORC); persoana
c`reia i s-a delegat competen]a de
reprezentare - pe lâng` documentul
men]ionat anterior care atest` calitatea
de reprezentant legal a persoanei ce
semneaz` delega]ia va prezenta [i
procura special` semnat` de
reprezentantul legal al persoanei juridice
respective. Hot`rârea organului statutar
care s` con]in` persoana \mputernicit`
s` voteze \n cadrul AGA, precum [i
ordinea de zi a respectivei Adun`ri.
Persoane fizice: pe baza c`r]ii de
identitate. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Dl Mircea Vescan.



Actri]a [i fotomodelul canadian Pamela Anderson,
aflat` \n pragul falimentului, a declarat c`, de[i locuie[te
\ntr-un parc de rulote din Malibu, California, se simte
fericit` \n acea comunitate [i nu ar face schimb de vie]i cu
nimeni, informeaz` mirror.co.uk.

Pamela Anderson, una dintre fotomodelele cel mai
bine pl`tite de pe planet`, a câ[tigat circa 54 milioane de
dolari din [edin]ele fotografice la care a participat. Cu
toate acestea, vremurile \n care fotografiile celebrei
blonde cu bustul proeminent ap`reau pe copertele
tuturor revistelor glamour din lume par de mult apuse.

Spre deosebire de nu mai pu]in celebrele ei
implanturi cu silicon, locuin]ele \n care a stat \n ultimii ani
Pamela Anderson au fost din ce \n ce mai mici, modelul
canadian schimbând, \n cele din urm`, o luxoas`
re[edin]` din Malibu pentru un parc de rulote din
apropiere.

Fostul star al serialului „Baywatch“ \[i cre[te acolo
cei doi copii \n timp ce \ncearc` s` scape de datorii.

|ntr-un interviu acordat \n exclusivitate tabloidului
britanic „The Mirror“, Pamela Anderson a declarat:
„Copiii [i cu mine iubim parcul de rulote, aici tr`ie[te o
comunitate special` [i suntem ferici]i. Acesta este cel mai

frumos loc din lume. Aici pot s` merg cu motocicleta, dar
pot s` practic [i surfingul. Sunt pompieri care tr`iesc aici
cu copiii lor, surferi [i tot felul de oameni. Copiii sunt
foarte ferici]i. Nu a[ face schimb de vie]i cu nimeni“.

Au trecut 18 ani de când Pamela Anderson a devenit
celebr` pe plan mondial gra]ie rolului de salvamar din
serialul tv „Baywatch“, \n care a jucat al`turi de David
Hasselhoff.

Pasiunea pentru lucruri costisitoare - c`l`torii la
clasa I, propriet`]i opulente, automobile de lux - i-a golit
conturile din banc`, pe m`sur` ce rolurile bine pl`tite
s-au \mpu]inat.

Pamela Anderson este \n continuare proprietara
re[edin]ei din Malibu [i a unei re[edin]e uria[e \n Canada,
dar proiectele de renovare ale acestora - care includ dale
din aur pentru piscin`, canapele de peste 50.000 de
dolari [i un sistem audio \n valoare de 200.000 de dolari -
au fost oprite, odat` ce veniturile starletei canadiene „au
secat“.

Pamela Anderson a fost nevoit` s` vând` piese de
mobilier [i alte obiecte pentru a-i putea pl`ti pe
constructori [i, potrivit presei interna]ionale, datoreaz`
firmei de construc]ii [i fiscului american peste 1,5

milioane de dolari.
V`zând c` posibilit`]ile de lucru i s-au redus doar la

apari]ii disperate \n reality show-uri sau la lansarea unor
aplica]ii pentru iPhone, vedeta a decis s` locuiasc` \n
parcul de rulote din Malibu. |n prezent, starleta
canadian` câ[tig` cea mai mare parte a veniturilor sale
din particip`ri la diverse gale, cerând 15.000 de dolari
pentru a ap`rea pe tocuri [i a adresa publicului câteva
cuvinte, lansând parfumuri [i linii vestimentare.

rr.. DDrree,, ddaatt \\nn
jjuuddeeccaatt`̀ ppeennttrruu oo
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Dr. Dre a fost dat \n
judecat` de Paramount
Recording Studios din
California, rapperul
american fiind acuzat de
\nc`lcarea termenilor unui
contract [i de neplata
sumei de 1,2 milioane de
dolari. Reprezentan]ii
Paramount sus]in c` Dr.
Dre, al c`rui nume real
este Andre Young, nu le-a
pl`tit orele pe care le-a
petrecut \n studioul lor din
Los Angeles \n perioada
aprilie 2009 - iunie 2010.
Potrivit acelora[i docu-
mente, Andre Young ar fi
promis s` pl`teasc` suma
datorat` \nainte de 13
iulie, \ns` nu [i-a respectat
promisiunea. 

Allhiphop.com rela-
teaz` c` rapperul ar fi
folosit acest studio de
\nregistr`ri \n ultimii 10
ani [i ar fi beneficiat de un
tarif preferen]ial.
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Berbec - Sunte]i obligat s`
recunoa[te]i c` a]i pierdut un pariu,
iar situa]ia v` streseaz` prea mult.
Jura]i c` nu v` ve]i mai baza pe
ajutorul nim`nui.

Taur - Face]i descoperiri interesante
despre partenerii dvs. de „afaceri“
[i lua]i decizii ce vor fi contestate
imediat de c`tre colegi.

Gemeni - Programul dvs. este
caracterizat de continuitate, de stres
[i decep]ii din cauza pierderii unor
speran]e. Sunte]i marcat emo]ional
de o veste din str`in`tate. 

Rac - Sus]ine]i opiniile unor
persoane pe care de abia le-a]i
cunoscut, iar seara v` mira]i c` cei
dragi consider` c` trebuie s` fi]i
mai bine informat.

Leu- Vorbi]i prea mult despre
iubire, \ns` uita]i s` ajunge]i la timp
la \ntâlnirea cu partenerul de cuplu.
Dup`-amiaz`, sunte]i chestionat
f`r` mil` de to]i.

Fecioar̀ - Accepta]i un nou
contract doar pentru a oferi
stabilitate financiar` familiei dvs.
Dup`-amiaz`, introduce]i noi
clauze [i v` afirma]i cu tenacitate.

Balan]̀ - Rela]iile afective cu copiii
ori persoanele dragi din anturaj vor
suferi o transformare drastic`.
Deveni]i mai autoritar.

Scorpion - Ave]i senza]ia c` cei din
anturajul profesional nu au niciun
merit, ba chiar stric` ce este bun [i
vor s` promoveze idei false.
Criticism la cote maxime!

S`get̀ tor - Aprecia]i mult prea
pozitiv calit`]ile persoanei iubite
[i aproape c` cei din jur v`
consider` lipsit de sim]ul realit`]ii.
Rela]iile sentimentale devin
fierbin]i!
Capricorn - Dep`[i]i cu u[urin]`
orice interdic]ie [i v` impune]i cu
fast idei banale. Dup`-amiaz`,
ini]iativele [i energia dvs. sunt
admirabile.
V`rs t̀or - Conflictele dispar \n
neant odat` cu realiz`rile
financiare excep]ionale care apar
pe nea[teptate [i v` propulseaz`
dup`-amiaz` \n aten]ia [efilor.
Pe[ti - Sunte]i efectiv epuizat [i
nu mai suporta]i atåtea informa]ii
care vin [i v` dau peste cap
principiile, deciziile [i, \n ultim`
instan]`, sentimentele.
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Shakin’ Stevens, internat dup  ̀ce a le[inat \n re[edin]a sa din Windsor
Tom Cruise vrea s` debuteze pe scena de teatru londonez`
Kate Winslet are o rela]ie cu un top model
Marion Cotillard [i Angelina Jolie, \n fruntea box office-ului
nord-american
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Pamela Anderson este falit` [i
locuie[te \ntr-un parc de rulote

Face]i cuno[tin]` cu Sudoku - un joc logic cu
cifre. |n traducere japonez`, „su“ \nseamn`
„cifr`“, iar „doku“ - „separat`“, „unic`“. 

Regulile jocului sunt simple: completeaz`
c`su]ele libere cu cifre de la 1 la 9, astfel
\ncât \n fiecare [ir vertical sau orizontal, ca [i
\n fiecare dintre p`tratele formate din 3x3
c`su]e, fiecare cifr` s` apar` o singur` dat`.

Rezultatul careului va fi afi[at \n pagina 15 a
ziarului.

SUDOKU

Bancuri
DIN GRIJ~ PENTRU OM!

Dup` r`zboi, Eisenhower
este invitat de Stalin la
Kremlin.

|n cabinetul de lucru,
obiecte de tot felul din aur!
Pu]in intrigat, Dwight i se
adreseaz` gazdei:
“Generalissim, dar nu v` e
team` c` pot disp`rea
asemenea lucruri? |n
America, noi ]inem aurul
\nchis \n b`nci; e un capital
de pre]! Zâmbind pe sub
musta]`, Stalin \i r`spunde:
“Se vede c` nu a]i citit
CAPITALUL lui MARX! La noi,
omul e cel mai de pre]
capital; pe el \l ]inem noi
\nchis, nu aurul!“ 

Un evreu \ntârzia la o
\ntâlnire de afaceri foarte
important`. Trebuia s`
semneze un contract care
aducea un profit de cel pu]in
2 mil $. Când s` parcheze...
n-avea loc. Mai d` el o tur`
spunând: 

- Doamne, f` s` g`sesc un
loc [i-]i donez 200.000 $... 

Nimic...parkingu’ full!
|nc` o tur`:

- Doamne, te implor,
donez 300.000 $! 

Nimic... 
- Doamne... dau 500.000$

!!! 
Deodat` \n fa]a lui iese

unu cu spatele [i pleac`.
Evreul repede:

-Gata, gata! nu mai e
nevoie, am rezolvat! 



Natalia Mateu], fiica fotbalistului
Dorin Mateu], a f`cut o nou` cucerire
\n weekend, pe plaja din sta]iunea de
lux Mamaia. |ntrucât \n show-biz-ul
românesc se poart` schimbatul
iubi]ilor, astfel \ncât fiecare „bomb`“
sexy ap`rut` peste noapte pe sticl` s`
poat` gusta din savoarea banilor
b`rba]ilor „mondeni“, nu se putea ca
Natalia s` fac` rabat de la aceast`
regul`. Noul s`u iubit, Armand, este
fostul iubit al modelului siliconat
Alexandra En`chescu. Domni[oara
Mateu] a fost v`zut` s`rutându-se cu
foc cu Armand, o cucerire reu[it`,

dac` ne uit`m la portofelul acestuia.
El este fiul unui cunoscut om de
afaceri din Bucure[ti, statut care
cânt`re[te mult \n lumea monden` de
la noi. Surse din anturajul lui Armand
au dezv`luit c` acesta o vâna de mult
pe frumoasa Natalia, dar abia acum a
reu[it s` o cucereasc`. Cei doi
amorezi s-au cazat \n weekend la
hotelul Palace din Mamaia, un hotel
de patru stele, unde, cu siguran]`,
Armand a scos o sum` frumu[ic` din
vistierie ca s` o \ntre]in` pe focoasa
brunet`. Pe plaj`, proasp`tul cuplu a
\mp`r]it acela[i prosop cu Ciprian
Cerbulescu, fostul iubit al Marinei
Dina. 

Natalia Mateu] i-a luat iubitul
modelului Alexandra En`chescu
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58.000 de vizitatori la Bucharest Biennale 4, \ncheiat` duminic`
Simona Senzual: Maharu e doar al meu!
Andreea B`nic  ̀crede c  ̀rudele M`d l̀inei Manole ar trebui s  ̀fie unite
Adela Popescu, \n „ga[ca de pe Doroban]i“ din telenovela
Iubire [i onoare

Maria Ionescu

STAREA VREMII

PPRROOGGNNOOZZAA PPEENNTTRRUU RROOMMÂÂNNIIAA

Vremea va fi \n general instabil` \n
estul, nordul [i centrul ]`rii, precum [i
\n zona de munte unde vor fi \nnor`ri
[i pe arii extinse vor fi averse,
desc`rc`ri electrice [i intensific`ri de
scurt` durat` ale vântului. Izolat
cantit`]ile de ap` vor fi mai
\nsemnate [i vor fi condi]ii de
grindin`. |n celelalte zone cerul va fi
temporar noros, iar ploile se vor
semnala local. Temperaturile maxime

se vor \ncadra \ntre 19 [i 29 de grade.

PPRROOGGNNOOZZAA PPEENNTTRRUU BBUUCCUURREE{{TTII

Cerul va fi variabil, cu unele \nnor`ri

\n primele ore, când este posibil s`

mai plou` slab. Vântul va sufla \n

general moderat. Temperatura

maxim` va fi de 27...28 de grade.
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Sånziana Buruian`, un model
solicitat la majoritatea evenimentelor
mondene din Bucure[ti [i din ]ar`,
[i-a „pr`jit“ \n acest weekend trupul
pe litoral. Pentru c` timpul nu i-a
permis s` petreac` un \ntreg weekend
la malul m`rii, Sånziana a ales s`
mearg` pe litoral chiar [i pentru o
singur` zi. Din cauza faptului c`
såmb`t` seara vedeta a participat la
un eveniment monden, oboseala i-a
dat toate planurile peste cap. |n loc s`
se \ntoarc` \n Bucure[ti cu un bronz
de invidiat aceasta a f`cut insola]ie,
iar pielea ei este ro[ie ca a unui rac,
potrivit emulte.ro.

DDaalliiaa PPuu[[cc`̀,, ppuuss`̀ ppee lliibbeerr ddee
TTVVRR SSâânnzziiaannaa BBuurruuiiaann`̀

ss--aa aarrss llaa ppllaajj`̀
Dup`

concedierea
Cosminei P`s`rin \n
urm` cu cåteva
s`pt`måni, a venit
råndul Daliei Pu[c`
s` r`mån` f`r` job,
deoarece emisiunea
pe care o prezenta,
„|ntålnire la malul
m`rii“, a ajuns la
final vinerea
trecut`, potrivit
Agen]iei de pres`
monden`.

Dup` doar trei
s`pt`måni,
emisiunea matinal` de la TVR 2 a fost anulat`, iar
presa a vehiculat c` motivul ar fi fost audien]ele
foarte mici. Dup` ce Cosmina a fost concediat`,
Dalia a prezentat show-ul \mpreun` cu Andreas
Petrescu [i Silvia Stanciu, \ns` nici aceast`
alternativ` nu a fost pe placul telespectatorilor.

Nicolas Cage vrea s`
filmeze \n Romånia, la
castelul Bran, cåteva
scene pentru continuarea
filmului din 2007 „Demon
pe dou` ro]i/ Ghost
Rider“, potrivit unui
interviu acordat de actorul
american postului MTV
News.

Actorul a declarat c`
acest proiect se afl`
\ntr-un stadiu incipient,
dar c` \[i dore[te foarte
mult s` lucreze din nou cu
regizorii Mark Neveldine
[i Brian Taylor. Nicolas
Cage a precizat c` filmul
va fi turnat \n Romånia [i
c`, de[i produc`torii nu au
hot`råt dac` vor filma
doar la castelul Bran, el
sper` c` pelicula va
con]ine cel pu]in o scen`
\n care Vån`torul de
Fantome s` \[i conduc`
motocicleta pån` la poarta
de intrare \n castel. „Ghost
Rider“, lansat \n 2007, a
avut \ncas`ri de 228,7
milioane de dolari, iar
pentru rolul din acest film,
Nicolas Cage a fost
nominalizat la Zmeura de
Aur.

NNiiccoollaass CCaaggee 
vvaa ffiillmmaa \\nn
RRoommâânniiaa



Voleibalistul danez Mads
Ditlevsen a hot`rât s` renun]e la
contractul cu campioana, Remat
Zal`u, pentru a semna cu CVM
Tomis Constan]a, care a terminat
sezonul trecut pe pozi]ia a doua.
Juc`torul era obi[nuit pân` \n
2009 s` evolueze ca extrem`,
post pe care l-a ocupat [i \n
na]ionala nordic`, dar odat` cu
transferul \n România a fost
folosit ca universal. Lovitura
dat` de echipa de la malul m`rii
este cu atât mai mare cu cât
rivalitatea cu Remat Zal`u este
una recunoscut`. |n vârst` de 26
de ani, Ditlevsen a mai evoluat,
de-a lungul carierei, la DHG
Odense (Danemarca, 2002-
2004), Marienlyst Odense
(Danemarca, 2004-2006), Bayer
Wuppertal (Germania, 2006-
2008), Tonno Callipo Vibo
Valentia (Italia, A1, 2008-2009),
Bassano Volley (Italia, A2,
2009) [i Remat Zal`u (2010).
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Marele Premiu al Germaniei,
care a avut loc \n acest weekend
pe circuitul de la Hockenheim,
s-a terminat cu un scandal
provocat de echipa Ferrari. Când
cursa se apropia de final,
oficialii teamului i-au transmis
liderului, Felipe Massa, s`
\ncetineasc`, astfel \ncât
Fernando Alonso, clasat pe doi
\n acel moment, s` \l dep`[easc`.
Brazilianul a \n]eles imediat
când a auzit \n c`[ti „Fernando
este mai rapid decât tine. Po]i s`
confirmi c` ai \n]eles mesajul?“,
astfel c` s-a l`sat \ntrecut.
Oficialii Federa]iei Interna-
]ionale de Automobilism au
reac]ionat [i au amendat echipa
Ferrari cu 100.000 de dolari, dar
ceilal]i participan]i sunt \nc`
scandaliza]i de acest eveniment.

„Sunt un profesionist, am fost
\ntotdeauna. {i voi lucra]i pentru
o companie. Face]i ce trebuie s`
face]i. Eu sunt un profesionist [i
am ar`tat acest lucru duminic`“,
a declarat Massa, care a limpezit
astfel situa]ia asupra
corectitudinii cursei din
Germania.

Fernando Alonso a \ncercat
s` conving` asisten]a c` l-a
dep`[it pe coechipierul s`u
gra]ie valorii, [i nu unui
aranjament: „Nu [tiu ce s-a
\ntâmplat. |ns` la ie[irea din
virajul 6, l-am v`zut pe Felipe

pu]in lent [i am \ncercat s` \l
dep`[esc. Trebuie s` profi]i de
orice oportunitate pentru c` este
un circuit pe care dep`[irile sunt
foarte dificile. {i exist` o singur`
[ans`, la virajul 6. Acolo eram
suficient de aproape pentru a
\ncerca dep`[irea, astfel c` am
f`cut-o“.

Fernando Alonso este mai
bine clasat \n ierarhia general` a
pilo]ilor decât Massa, acesta
fiind motivul pentru care
conducerea echipei Ferrari \l
avantajeaz`.

Pilotul de Formula 1 Michael
Schumacher a fost amendat pentru
dep`[irea vitezei legale \n timp ce
conducea pe un drum din ]ara sa
natal`, Germania. Poli]ia a surprins
[i fotografiat o ma[in` sport
Wiesmann, \nchiriat`, care rula cu
120 de kilometri pe or`, cu 20 mai
mult decât limita maxim` admis`.
Septuplul campion mondial a negat
vehement c` el s-ar fi aflat la volan

\n acel moment, dar nici el, nici
avocatul s`u nu au ajuns \n fa]a
instan]ei din Traunstein pentru a-[i
proba nevinov`]ia, astfel c`
amenzii i-au fost ad`ugate
cheltuielile de judecat`. 

„Sus]inem \n continuare c` nu
Michael conducea acea ma[in`“, a
declarat purt`torul de cuvânt al
neam]ului, Sabine Kehm.

SScchhuummaacchheerr ccoonntteesstt`̀ aammeennddaa 
ppeennttrruu vviitteezz`̀

Ciclistul spaniol Alberto Contador a câ[tigat Turul Fran]ei
Ast`zi \ncep Campionatele Europene de atletism de la Barcelona
Rusoaica Anna {akvetadze a câ[tigat turneul de la Portoroz
Dac` va ajunge \n finala Ligii Campionilor, Oltchim va juca tot la
Bucure[ti

Dulgheru se men]ine,
H`nescu - \n c`dere liber`

Juc`toarea Alexandra
Dulgheru se men]ine \n elita
mondial`, fiind pe aceea[i
pozi]ie ca [i s`pt`mâna trecut`,
28, cu un total de 2.005 puncte.
O alt` tenismen` autohton` din
prima sut`, Sorana C\rstea, a
coborât dou` locuri, pân` pe 69,
iar Simona Halep a urcat un loc,
pân` pe 95. Marea surpriz` vine
din partea Monic`i Niculescu,
juc`toare care a urcat 15 pozi]ii,
pân` pe 100. Liderul ierarhiei
este \n continuare Serena

Williams (8.475 puncte), urmat`
de Jelena Jankovici (5.900 p.) [i
Venus Williams (5.606 p.).

La masculin, Victor
H`nescu a c`zut nou` pozi]ii \n
clasamentul ATP, pân` pe 52,
cu un total de 870 de puncte.
Podiumul topului este ocupat de
Rafael Nadal (10.745 p.), Novak
Djokovici (6.905 p.) [i Roger
Federer (6.885 p.). La dublu,
Horia Tec`u ocup` \n continuare
locul 24, cu 3.064 de puncte.
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Spaniolul Jorge Lo-
renzo, component al echi-
pei Yamaha, a câ[tigat
duminic` Marele Premiu
al SUA la MotoGP.
Acesta este al [aselea
succes personal al
pilotului din acest sezon
al Campionatului Mon-
dial de Motociclism
Vitez`. Lorenzo a profitat
din plin de c`derea
compatriotului s`u, Dani
Pedrosa, de la Honda,
care \n turul al 11-lea s-a
dezechilibrat [i a c`zut.
Pe locul al doilea s-a
clasat Casey Stoner, de la
Ducati, iar podiumul a
fost completat de Va-
lentino Rossi, component
al Yamaha. Ultimul
dintre ace[tia se afl` la a
doua curs` consecutiv`
dup` fractura de tibie [i
peroneu suferit` \n urm`
cu numai câteva s`pt`-
mâni, accidentare care \l
\mpiedic` s` evolueze la
capacitate maxim`. 

|n clasamentul ge-
neral, Jorge Lorenzo este
lider, cu 210 puncte,
urmat de Dani Pedrosa
(138) [i de Andrea
Dovizioso (Honda, 115).

MMaaddss DDiittlleevvsseenn,, 
llaa TToommiiss Ferrari, amendat` pentru

blat
LLoorreennzzoo,,
ccââ[[ttiigg`̀ttoorr \\nn SSUUAA

Robert Jugravu
sport@curentul.ro

Massa i-a cedat
primul loc lui Alonso
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ssppoorrtt Raul [i-a luat adio de la suporterii lui Real Madrid
Guti s-a \n]eles cu Be[ikta[ Istanbul
Mario Balotelli negociaz` cu Manchester City
Ionu] Popa: Ac]ionarul majoritar va p`r`si echipa Poli Ia[i
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Vicecampioana României,
Unirea Urziceni, va \ncerca \n
aceast` sear` s` devin` favorit`
la calificarea \n grupele celei
mai importante competi]ii
intercluburi din Europa.

Ialomi]enii \[i doresc s`
joace, pentru al doilea an
consecutiv, \n grupele Ligii
Campionilor, performan]` care
ar reprezenta un rezultat
extraordinar pentru o forma]ie
care \n urm` cu doar câteva
sezoane se lupta \n noroaiele
din Liga a III-a. Pentru a se

lupta din nou cu „granzii“
continentului, Unirea trebuie
s` treac` de Zenit St.
Petersburg, care \n 2008 a
câ[tigat Cupa UEFA, actuala
Europa League.

Cu toate c` pornesc ca
favori]i cer]i \n aceast`
disput`, ru[ii se sperie de
elevii lui Roni Levi, pe care
i-au v`zut \nvingând echipe
grele ale Europei, printre care
Glasgow Rangers [i FC
Sevilla. „Din mai multe
motive am convingerea c`
Unirea este cel mai complex [i
dificil adversar dintre to]i cei
cu care puteam juca \n aceast`
faz`. A[a am zis [i \nainte de
tragere, nu-mi schimb p`rerea
nici acum. Românii joac` tare,
practic` un fotbal disciplinat.

Anul trecut au ar`tat destul de
bine \n grupele Ligii
Campionilor. Au \nvins \n
deplasare pe Glasgow
Rangers, acas` au trecut de FC
Sevilla, iar presa a scris \n
termeni laudativi despre ei.
Unirea s-a b`tut pentru
calificarea \n prim`vara
european` pân` \n ultima etap`
a grupei“, a declarat mijloca[ul
lui Zenit, Viktor Faizulin.

Românul Gabi Balint,

selec]ioner al Republicii
Moldova, a recunoscut c` ru[ii
au 65% [anse de calificare [i
consider` c` for]a ialo-
mi]enilor s-a diminuat dup`
plecarea lui Dan Petrescu la
Kubanm Krasnodar.

Unirea Urziceni - Zenit
Sankt Petersburg se va juca
ast`zi, de la 20:30, pe
Stadionul Steaua. Iar returul
este programat pe 4 august, de
la ora 19:30.

Lupta cu ru[ii

DDiinnaammoo [[ii SStteeaauuaa,, llaa
lliimmiitt`̀

Prima etap` a fost una bun`
pentru „granzii“ Dinamo [i
Steaua, care au cå[tigat, nu f`r`
emo]ii, \n fa]a unor echipe mai
slab cotate. Elevii lui Victor
Pi]urc` s-au duelat cu nou-pro-
movata „U“ Cluj, pe care au
\nvins-o cu 2-1. Claudiu
Niculescu a deschis scorul
pentru ardeleni din penalty, apoi
Dorel Stoica [i Bogdan Stancu
au \nscris golurile care au adus
primele trei puncte \n Ghencea.
Dinamovi[tii s-au v`zut condu[i
pe terenul Astrei dup` reu[ita lui
Lukacs - denumit, atåt de poetic,
„Huntelaar din Ploie[ti“ \ntr-o
emisiune TV -, dar au revenit
prin N’Doye, din penalty, [i
Adrian Cristea. Iat` rezultatele
\nregistrate \n prima etap` a
noului sezon: Sportul - O]elul 
0-1; Pandurii - Urziceni 0-0;
Rapid - FC Vaslui 2-0; Univ.
Craiova - CFR Cluj 0-0; FC
Timi[oara - Bistri]a 2-2; „U“
Cluj - Steaua 1-2, Astra -
Dinamo 1-2. Partidele FCM Tg.
Mure[ - FC Bra[ov [i Victoria
Br`ne[ti - Gaz Metan Media[
s-au jucat asear`, dup`
\nchiderea edi]iei.

Cu toate c` sezonul a \nceput deja,
Dinamo a f`cut ieri o achizi]ie foarte
important`. Atacantul Ionel D`nciulescu,
\ndep`rtat f`r` motiv de la Hercules
Alicante, a hot`råt s` se \ntoarc` \n „{tefan
cel Mare“ la doar câteva zile dup` plecarea la
„U“ Cluj a bunului s`u prieten Claudiu
Niculescu. „M` bucur c` m-am \ntors acas`!
|mi doresc din tot sufletul s` reu[im s` ne
\ndeplinim obiectivele“, a declarat Ionel

D`nciulescu dup` ce a b`tut palma cu [efii
dinamovi[ti.

Antrenorul Ioan Andone a dat asigur`ri
c` va folosi la maxim poten]ialul celui
poreclit „Corbul“: „Este un transfer foarte
important pentru Dinamo. D`nciulescu este
un juc`tor valoros, un exemplu de urmat
pentru colegii s`i. Sunt convins c` experien]a
lui Danciu ne va ajuta foarte mult \n noul
proiect al lui Dinamo“.

Robert Jugravu
sport@curentul.ro

„Corbul“ e din nou câine
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