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DESPĂRȚIRE

A murit cel mai iubit
dintre pămînteni
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VREMEA AZI

Ploi în toată țara

Maxima: 19°C
Minima: 6°C

La București, maxima va fi de 17°C și
minima de 10°C, va ploua după-amia-
za. Pentru 21 de județe ale țării a fost
emisă o avertizare cod galben de ploi
însemnate cantitativ, valabilă pînă
mîine.  PAGINA 23

OMUL CU 13 VIEȚI

Un fleac: l-au ciuruit!

Brăileanul Vasilică Radu a
supraviețuit miraculos, după ce a
fost lovit de 12 gloanțe, la Revoluție.
Moartea l-a ratat cu doar doi cen-
timetri, fiindcă cel de-al 13-lea, care 
i-a țintit capul, doar l-a mîngîiat un
pic pe creștet.  PAGINA 13

PARADOX

Păcăleala

uninominalului

I s-a făcut reclamă deșănțată. A fost
idealul declarat al tuturor politicie-
nilor. Cînd a fost însă vorba să fie
transformat în lege, votul uninomi-
nal și-a ratat șansa. România n-a
putut obține de la politicienii săi
decît un sistem cu multe neajunsuri,
în care favoritul alegătorilor nu
devine neapărat și trimisul lor în
Parlament. PAGINA 8

VERDE

Dezvoltare durabilă

pentru Parcul Izvor

Ce soluții există pentru transforma-
rea Parcului Izvor, teren neamenajat
din mijlocul Bucureștiului? 94% din
cei care frecventează Parcul Izvor ar
dori ca acesta să fie amenajat co-
respunzător: pe actualul teren ar tre-
bui să se găsească țîșnitori, bănci,
copaci, aranjamente florale, locuri
de joacă pentru copii.  PAGINA 19

de ce?
Drumul pe șosea din București pînă
la Sinaia durează într-o zi de vineri
chiar și patru ore. Ieșirea la DN 1 și
la centura Ploieștiului consumă
două ore. Acum un secol, aceeași
distanță se parcurgea cu o viteză de
două ori mai mare. Prințul Bibescu a
cîștigat prima cursă automobilistică
din România, pe șosea, cu viteza
medie de 66 km/oră. De ce în secolul
vitezei am pierdut viteza spre Valea
Prahovei? PAGINA 6

Luni

15 septembrie 2008
Ediția I

32 de pagini

Anul XVI
Numărul 4796

Hienele care sfîșie dreptul la viață
Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului, Legea Pacientu-
lui, Codul Deontologic al Ziaristului, Jurămîntul lui Hipocrat. Legi
ce apără intimitatea celor bolnavi. Legi pe hîrtie. Legi de hîrtie.
Pentru că ignoranța și mercantilismul fac din oamenii suferinzi
victimele hienelor din presă și din spitale. 

Importuri de peste 22 de milioane de euro în 2007 și o producție internă doar
de 10-15 procente din această piață. Așa arată în cifre oficiale afacerea florilor.
Importatorii păstrează discreția totală asupra cîștigurilor. Piața autohtonă
este dominată de trandafirii și crizantemele aduse din Olanda sau de
garoafele venite tocmai din Turcia, vîndute la prețuri de trei pînă la patru ori
mai mari decît cele ce figurează în datele statistice.

AFACERE CU FLORI

Omerta de milioane de euro 
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SPECIAL C
el mai iubit dintre pămînteni pentru că a fost genial, cel
mai iubit dintre pămînteni pentru că a iubit viața, pentru
că l-a iubit viața, cel mai iubit dintre pămînteni pentru că a

fost cel mai bun dintre cei buni, pentru că a știut întotdeauna
asta și n-a arătat-o niciodată, cel mai iubit dintre pămînteni pen-
tru că a făcut din fiecare rol marele rol, cel mai iubit dintre
pămînteni tocmai pentru că era nepămîntean… (MARIUS TUCĂ)

SPORT: LIGA I, ETAPA 7: Sîmbătă/ U Craiova – FC Timișoara 1-3 FC Vaslui – Dinamo 1-2 Rapid – Unirea Urziceni 1-2 Farul – Steaua 1-4 Ieri/ Gaz Metan – Pandurii 2-1

www.jurnalul.ro 742.000 de cititori în fiecare zi

LEONARD COHEN
Versurile lui se contopesc cu muzica și devin balsam sau venin, suferință sau fericire.
Leonard Cohen este un magician al sufletelor. Ediția de colecție conține CD.
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OPINII

Ion Cristoiu: Nicolae Ceaușescu,
decadent?!

Ziarele noastre, tot mai trăitoare din
vînzarea unui exemplar alături de o pe-
reche de ciubote, au reprodus, la loc de
cinste, știrea că jurnaliștii de la Times
l-au situat pe Nicolae Ceaușescu pe locul
trei într-un așa-zis top al dictatorilor
decadenți ai lumii.

Gazetele care s-au izmenit cu propri-
etatea acestui material, șterpelit nu direct
din cotidianul londonez, ci din fluxul
agențiilor de știri, sînt cum nu se poate
mai vigilente cu informațiile despre 
puternicii tranziției, unii, patroni
de presă, alții, amici ai patronilor
sau tovarăși de negustorie. 

Proza ieftină a celor de la Times n-a tre-
cut prin ciurul și dîrmonul acestei vigi-
lențe. A fost reprodusă la loc de cinste,
fără minimele precizări cerute de stan-
dardul informării corecte. Astfel, dacă ar
fi făcut efortul de a trece dincolo de re-
producerea știrii, redactorii ar fi trebuit
să scrie că e vorba de un top apărut în nu-
mărul de la 5 septembrie 2008 al cotidi-
anului Times, în cadrul unei secțiuni cu
iz de almanah. Nu e vorba, așadar, de re-
zultatul unei documentări riguroase, ci
de o încropeală pe picior, cu multe erori
de informație. Nicolae Ceaușescu, de
exemplu, e prezentat președinte al Româ-
niei din 1967. În realitate, Nicolae

Ceaușescu devine președinte la 28 martie
1974. Mult mai important, s-ar fi impus
chiar din titlu precizarea, Potrivit publi-
cației britanice Times, Ceaușescu e pe
locul trei într-un top al primilor zece dic-
tatori decadenți ai lumii. 

Topul cu pricina nu aparține lui Dum-
nezeu, nici măcar unor cercetători ai Isto-
riei, ci unor jurnaliști în permanentă
căutare de senzațional ieftin.

Situarea lui Nicolae Ceaușescu în topul
celor 10 dictatori decadenți ai lumii e
argumentată de fătucele și guguștiucii de
la Times prin faptul că fostul președinte
și-ar fi construit 15 palate, și-a cumpărat o
superbă colecție de mașini, a avut yahturi
și haine de firmă. Să lăsăm la o parte fap-
tul că și dacă ar fi adevărate, datele
tipărite de Times nu s-ar constitui într-un
argument pentru eticheta de decadent.

Cuvîntul decadent are înțelesuri pre-
cise nu numai în română, dar și în
engleză. Definește un comportament de
nivel jos din punct de vedere moral.

Decadenți erau aristocrații romani care
organizau orgii sexuale și haleau pînă
borau, în timp ce barbarii asaltau
hotarele Imperiului.

Decadenți vor fi unii babalîci din
Anglia care vin în România pentru a face
rost de o fetiță ca să-și rezolve erecțiile

imposibile. Bietul Nicolae Ceaușescu era
atît de conservator în materie de viață
personală încît a trăit doar cu o singură
femeie, ceea ce, de altfel, i-a și adus
sfîrșitul, la Tîrgoviște.

Ca să nu mai spunem că noi, cei din
România de azi, care știm de luxul în care
se tăvălesc gușterii tranziției, printre ei
numărîndu-se și cîrnățari de presă
precum Sorin Ovidiu Vîntu, nu mai
tresărim ca în fața unei bogății
fabuloase la știrea că Nicolae Ceaușescu
ar fi avut haine de firmă.

Nu știu cum s-au documentat cei de la
Times pentru a-și putea permite să scrie
că Nicolae Ceaușescu era bogat.

Probabil că au făcut-o în Regent Park,
Cișmigiul lui Caracudi al lor.

Dacă au binevoit să vină pînă la
București, probabil că s-au documentat la
un club de noapte deocheat, cu mîna pe
paharul de whisky și cu ochiul pe chiloții
stripteuzei nespălate.

Orice român, indiferent că a trăit sau
nu în epoca dinaintea așa-zisei Revoluții
din decembrie 1989, știe că Nicolae
Ceaușescu a murit sărac.

Sărac și cinstit, vorba lui Ion Iliescu.
Îi putem reproșa multe lui Nicolae

Ceaușescu, inclusiv iluzia, tipică bolșevi-
cilor dintîi, că, dacă el duce o viață „de om

de fier“, toți românii trebuie să facă la fel.
Nu-i putem pune în cîrcă însă gustul

pentru lux și cu atît mai puțin pentru
luxul decadent.

Într-una din cărțile mele, am descris
uluirea stîrnită de un popas la Palatul de
la Snagov, care, din cîte se știe, n-a fost
proprietatea lui Ceaușescu, ci a statului.
Mă așteptam să găsesc interioare, mobili-
er și aparatură domestică de ultim răcnet
în Occident.

M-am pomenit în fața unei realități ce
nu o depășea cu nimic pe cea a unei case
de chiabur din ruralul în care s-a născut
și a crescut Nicolae Ceaușescu.

Desigur, cei de la Times au dreptul
să fie imbecili.

Nu sînt singurii într-un Occident pe
care, descoperindu-l la fața locului, tot
mai mulți români rămîn surprinși de
slăbiciunile și păcatele definitorii: de la
analfabetismul cras pînă la prejudecățile
de burtă-verzime.

Jurnaliștii români n-au însă dreptul
să ofere cititorilor români o astfel
de prostie cu moț drept un adevăr.

Situația materială a lui Ceaușescu fiind
știută de toți cititorii români, absența
unei minime poziții critice față de născo-
cirea celor de la Times te face să crezi că
sîntem considerați drept niște proști.

Victor Ciutacu: Salt riscant 
în mocirla politică

„Jignirea pe care mi-a adus-o cetățeanul
Băsescu e, dacă vreți, motorul demersu-
lui meu de a mă gîndi serios să intru în
politică.“ Cuvintele, rostite apăsat într-un
interviu acordat ziarului Adevărul,
aparțin actorului-realizator de televi-
ziune Florin Călinescu, iar jignirea la care
acesta face referire – „defunctul“ – a fost
rostită într-un discurs televizat în direct
al șefului statului. 

Vorbirea, îmi amintesc cu neplăcere,
dar cu destulă detașare, mă avea pe mine,
„tonomatul cu ieuro“, ca fals personaj
pricipal al furiilor greu de stăvilit ale lui
Traian Băsescu, iar pe directorul Teatru-
lui Mic îl conținea la anexe. 

Tot noianul de jigniri se adresa, de fapt,
mogulilor media, oligarhilor autohtoni
care-l scot din minți pe președintele
României fiindcă au acumulat atîta pu-
tere încît își permit să nu bată din călcîie,
a subordonare, în fața celui mai unino-
minal ales din țară. 

Cel mult, din motive pe care nici nu mă
obosesc a le detalia, aceștia – indiferent
că-i cheamă Vîntu,  Voiculescu, Patriciu
sau Sîrbu – negociază armistiții, dar
niciodată nu pun capul în pămînt 
a vasalitate. Pentru simplul motiv 
că proprietarii de media de astăzi sînt
mult prea puternici și mult prea bine
ancorați în sistemul relațional economi-
co-politic pentru a putea fi aduși în lesă

la ordinul stăpînului. 
Fostul megastar al perioadei de aur a

trustului Pro este, alături de colegul meu
Marius Tucă, precursor a ceea ce a ajuns
azi, cu bunele și relele ei, industria 
talk-show-ului în România. Ei doi au
băgat cheia în contact și au pornit
„mașina de tocat politicieni în direct“.
Consider că un minim de bun simț ar tre-
bui să ne facă pe noi, cei care astăzi trăim
(exclusiv ori și) din televiziune, să facem,
din cînd în cînd, cîte o reverență în fața
performanțelor pe care, cu mijloace
financiare și tehnice mult sub ceea
ce se vehiculează azi pe piață, aceștia
le-au realizat.  

Fără a ne lega vreo relație de prietenie
și fără să ne frecventăm reciproc, îl
cunosc , la modul politețurilor reciproce,
pe Florin Călinescu și apreciez
contribuția lui la explozia din ultimii ani
a televiziunii în România. Ne-am întîlnit
ultima oară săptămîna trecută, pe
holurile Antenei 2. Am stat de vorbă cam
un sfert de ceas. Mi-a spus și mie, „cole-
gul“ său de terfelire publică, pentru uz
intern și sub rezerva improbabilă a unei
răzgîndiri de ultim moment, ceea ce,
ulterior, a putut să fie citit în Adevărul. 

Îi respect atît hotărîrea de a candida, cît
și argumentele, unele dintre ele extrem
de solide. Dar l-am avertizat amical că,
dacă pînă acum a fost un tip curtat și

„periat“ de mărimile politice, se va trans-
forma subit și fără somație într-o țintă;
ca, de altfel, toți cei care se vor înscrie în
cursa uninominalului și vor fi creditați
cu șanse de eligibilitate. Pentru că această
campanie va fi desfășurată „la rupere“
și intuiesc că nimic din tot ce se va
putea folosi împotriva cuiva nu va
rămîne la sertar. 

Încă revoltat de revărsarea de grobia-
nism a președintelui la adresa dramei de
familie prin care trecuse, Florin Căli-
nescu îmi spunea că totul are o limită
(care în cazul lui a fost depășită) și că la
mitocănie trebuie să răspunzi cu
mitocănie. 

În plus, el are avantajul ca, pe lîngă
golăniile pe care știe să le folosească
la fel de iscusit ca orice neam prost ajuns
om politic și de stat, să stea așezat
temeinic pe un munte de ironie
și o bibliotecă de cărți citite; d-alea scrise,
nu cu poze ori de colorat. Om uns cu
toate alifiile, Florin Călinescu
știa ce-l așteaptă cu siguranță. 

Asta, însă, nu-l va scuti de mocirlă. Va
trebui să se mînjească pe haine și să se
țină de nas. E doar unul dintre motivele
pentru care, în ciuda valului de schim-
bare a clasei politice pe care fals îl induce
media, multe personalități care chiar
ar avea ceva de spus nu fac pasul către
Palatul Parlamentului.

Nu știu cum s-au
documentat cei de
la Times pentru 
a-și putea permite
să scrie că
Nicolae Ceaușescu
era bogat.

Florin Călinescu îmi spunea că totul are o limită 
(care în cazul lui a fost depășită) și că la mitocănie trebuie să
răspunzi cu mitocănie. În plus, el are avantajul ca, pe lîngă
golăniile pe care știe să le folosească la fel de iscusit ca orice
neam prost ajuns om politic și de stat, să stea așezat temeinic
pe un munte de ironie și o bibliotecă de cărți citite;
d-alea scrise, nu cu poze ori de colorat.
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Marius Tucă: Un alt început
Mereu de la capăt, gata de agonie 

și extaz, mereu contracronometru, cu
sufletul la gură, aceeași stare de veghe
nemeritată, inspirînd teamă și expirînd
curaj, mereu de la capăt, prizonierul
vostru, gata să demonstrez în fiecare zi,
douăzeci și patru de ore din douăzeci și
patru la căpătîiul lumii, condamnat la
transă și gata să străbat anotimpurile
nesomnului, mereu de la capăt căutînd
starea de grație printre cotloanele vieții,
mereu la granița dintre limpede 

și tulburător, fără să fi apucat vreodată să
trag bine linia, mereu de la capăt, ca și
azi, cu un alt ziar, altfel, altcumva, altceva
față de restul lumii, un alt început, 
fără emoții gratuite, ca în prima zi de
școală, acolo unde ne întoarcem mereu
ca să înțelegem mai bine sublimul și
inocența, mereu de la capăt, fără să
călcăm pe cadavre, fără să sfîșiem 
dreptul la viață, fără să devenim
reporterul pistol pus la tîmpla bolnavilor,
nu sîntem făcuți pentru a face așa ceva,

nu sîntem făcuți să facem rău, am venit
pe aici să facem lumină, n-avem 
ce căuta prin branule și prin gaura cheii,
mereu de la capăt scriind despre
moravuri mai ușoare sau mai grele,
despre traficul vieții și pițipoance, dar și
despre suflet și suflete, mereu de la capăt
scriind despre România, condamnați să
facem din recursul la România 
o filă din contractul nostru de muncă
și de viață, condamnați să facem din
recursul la România o meserie, 

mereu de la capăt în fața resemnării 
generale, în fața indiferenței, luptînd
pînă la capăt cu prostul gust, cu kitschul,
dar și cu mentalitățile, de-asta sîntem
aici, gata de a o lua de la capăt 
de fiecare dată fără să ne pese de nimeni
și de nimic, în fiecare zi, cu credința 
că n-o să fim o modă trecătoare, vreun
trend rătăcit prin lume, știm exact ce
vrem și o să vă arătăm asta zi de zi, 
mereu de la capăt înseamnă 
pînă la urmă modul nostru de a fi…

Tudor Octavian: scriitorul de la pagina 3

Era bine, e bine și o să fie bine
Am iubit fără rezerve uniforma Liceului
Militar din Iași, pe care am îmbrăcat-o
la treisprezece ani. Uniforma purtată
de mic îți dă un sentiment durabil de
apartenență. Pentru copiii care nu prea
au fost luați în seamă de mici, uniforma
e salvarea sufletului. Uniforma îți garan-
tează egalitatea de șanse în noul start în
viață. În vacanțe, trăiam o scindare inte-
rioară. Fără uniformă, eram tot băiatul
care lua drept bune tot ce-i spuneau
cei mari. În uniformă însă îmi puneam
întrebări dintre cele mai ambițioase.
Fiindcă un vecin în vîrstă avea tot felul
de curiozități și remarci prostești,
m-am întrebat înaintea altor copii, dacă
bătrînețea le aducea automat oamenilor
și un spor de înțelepciune. Dialogul cu
acest vecin era secvențional și fiecare
secvență avea trei părți. În prima parte,
omul cu părul alb și vocea înceată mă
întreba dacă la internat mi se dădea ceai.
În partea a doua venea răspunsul meu,
cum că ni se dădea zilnic ceai. Iar în
partea a treia urma invariabil o con-

cluzie. În cazul ceaiului, că era foarte bine
că primeam ceai. La ceai primeam și
pîine cu marmeladă? Da, primeam și
pîine cu marmeladă. Concluzia: era
foarte bine că ni se dădea marmeladă
pe pîine. În ziua următoare discuția era
despre pături. La cămin aveam pături?
Da, la cămin aveam pături. Păi, era foarte
bine că ni se dădeau pături. Logic, urma
conversația secvențională despre becuri.
Se stingea la ora zece becul din dormitor?
Da, în fiecare seară se stingea, la ora zece
fix, becul din mijlocul dormitorului.
Bine, foarte bine, spunea înțeleptul
străzii și mă bătea ușor pe umăr, ca și
cum voia să se asigure că o mare parte
din deșteptăciunea lui tîrzie ajunsese și
în capul meu. Nu era zi de la Dumnezeu
în care să nu-mi taie calea nostalgicul
vieții de cazarmă și să mă întrebe ba de
ciorba de la prînz, ba de obiele, ba de 
lustruitul ghetelor. Memoria lui de fost
soldat la infanterie îi livra zilnic cîte o
porție mică de egalitate cazonă și
bătrînul o alinia la porția din ziua prece-

dentă, ca pe un bun recuperat printr-o
întîmplare providențială. Fără mine nu
și-ar mai fi adus aminte cît de bine i-a
fost cîndva, cînd se stingea becul la ora
zece și sîmbăta își dădea cismele cu
cremă. Dar de serviciu la latrine faceți?,
m-a întrebat bătrînul. Nu făceam de ser-
viciu la latrine, însă ar fi însemnat să-l
dezamăgesc, să minimalizez o amintire
foarte dragă lui. Facem, am răspuns.  Fața
bătrînului s-a luminat, de parcă s-ar fi
temut că între timp armata renunțase la
un obicei, fără de care egalitatea de șanse
și-ar fi pierdut rațiunea. Și a conchis: E
foarte bine! E tare bine! E cît se poate de
bine! Cînd nu reușeam să-l ocolesc sau
cînd mă apuca de umăr pe la spate,
ștrengărește, dar eu izbuteam să scap și
s-o șterg englezește, înainte de a-mi pune
o nouă întrebare neroadă despre viața
de la cămin, îi auzeam în urmă cugetarea
de înțelept autorizat al cartierului:
Ce știți voi, mă, ăștia de azi, ce e binele?
Păi, dacă toate sînt cum au mai fost,
atunci e bine, e foarte bine!

vorbe de duh ;)

Cucul, pînă nu vede mugur, nu cîntă.
(Omul înțelept nu întreprinde nimic
înainte de vreme)

A pune degetul în gură (1. A nu munci,
a sta cu mîinile în sîn, fără a face
nimic. 2. A fi nătărău. 3. A fi sărac)

Nu poți fi cu Dracul în buzunar și cu
sufletul în rai. (Adică cu două lucruri
care se bat cap în cap, care nu se
împacă. De pildă, nu poți face rele și
să fii și om de treabă)

Unde-s șapte fete-n casă,/ Nici  cîlți în
casă,/Nici mălaiu pe masă. (Unde po-
runcesc mulți, nu iese nici o ispravă)

Foc ascuns sub cenușă. (Primejdie
ascunsă și, prin urmare, amenință-
toare. Se zice despre cel fățarnic)

întrebări ?
enervări !!
mirări !?!

!! Ne enervează șmecherii cu decapo-
tabile, care fac un fel de schi nautic pe
șoselele Capitalei. Prietenii acestora,
cu rolele din dotare, se leagă de
mașinile luxoase și transformă strada
în piste de încercare destinate spor-
turilor extreme, fără a-i deranja 
vreun pic faptul că blochează traficul.

!! Ne enervează Fahti Taher. Credeți 
că e nevoie de vreun argument?

!! Ne enervează presarii care nu
respectă dreptul la viață privată și
scot pe tarabă, în văzul tuturor, al
familiei, al prietenilor, al
cunoștințelor bolile mai grave sau
mai puțin grave de care suferă niște
oameni care au avut „șansa“ de a
deveni mai cunoscuți decît ei.

!! Ne enervează milițienii care, după
ce au declanșat campania împotriva
zgomotelor, și-au băgat vată-n urechi.

!! Ne enervează firmele de pază care
percep 300 de euro numai pentru a-i
goni pe țigani de pe la nunți, cînd, în
spirit cetățenesc, ar putea face acest
lucru pe gratis.

!! Ne enervează că au scăzut prețurile
la mare abia acum, după încheierea
sezonului estival.

!! Ne enervează spălătorii de parbrize
care s-au obrăznicit peste măsură în
ultimii ani, murdărindu-ne mașinile
de cîte ori ne oprim la semafor. Ni-
meni nu-i amendează, nimeni nu-i
ridică din intersecții, iar ei devin din
ce în ce mai agresivi. E posibil ca la un
moment dat să ne ia și la bătaie sau să
ne distrugă mașinile, pentru că nu ac-
ceptăm să ne murdărească geamurile.

!! Și, dacă tot enervează domnul
Taher, de ce nu ne-ar enerva puțin și
George Copos?

Dragoș Savu

Un deținut bine tatuat se cultivă, alături de alte persoane private de libertate, la
Muzeul Militar din București, într-o zi de week-end.  Printre armuri, scuturi și săgeți 
și-a făcut loc și omu’ cu cuțitul, semn că o iubește încă pe „Myuța“
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Făceam un interviu cu Ștefan Iordache undeva în prispa casei lui din
comuna Gruiu, o casă păstrînd toate semnele casei țărănești. În fundul
curții, Ștefan Iordache își reparase o odaie țărănească avînd cuptor din
lut și o ladă de zestre țărănească veche de 100 de ani. În jurul nostru
mișunau pisicile pe care le îndrăgea, amintind pe undeva de vremurile
lui Creangă.  Își punea vin din strugurii storși și crescuți în bătătura casei
țărănești pe care și-o amenajase în comuna din preajma Snagovului și
vorbea simplu, stînd pe un scăunel de o șchioapă, scaune din acelea
joase, ca în curtea țăranilor olteni. Ofta și parcă într-o teribilă premoniție
își rostea dorința cu mult timp în urmă, acum vreo zece ani, în timpul
unei emisiuni pe care o făceam la Antena 1. Rostea apăsat Ștefan Ior-
dache: „Vreau să fiu îngropat în pămînt românesc, aici, în pămîntul de
țară al comunei, să crească pe mine iarbă românească și să mă calce talpă
de român. Iar cînd pășește românul meu peste mormînt să-și amintească
doar atît, aici stă un actor român, Ștefan Iordache“. Era de o modestie tul-
burătoare. Înaintea fiecărui interviu te ruga să nu cumva să-l numești
maestru, să nu cumva să i te adresezi cu marele actor, să-i spui pur și sim-
plu Ștefan Iordache. A jucat sute de roluri în teatru și în film. L-a inter-
pretat pe Richard al II-lea, dar a jucat și rolul unui barman, a jucat rolul
unui actor care-și refuză asfințitul drumului, dar a jucat cuceritor și în
muzical. „După ce joc și un actor, și un rege, și un ziarist, și un profesor

băgat la pușcărie, adesea nu mai știu nici eu cine este Ștefan Iordache.“
L-am întrebat cum reușește să se scuture de personalitatea jucată în
seara spectacolului de teatru, pentru ca a doua zi să îmbrace haina altui
rol. M-a privit adînc în ochi și s-a destăinuit: „Rămîn în teatru după ce se
trage cortina, rămînem doar eu și femeia de serviciu. Și mă poartă pașii
înapoi pe scenă, în sala întunecată și pustie, unde rostesc o replică din
piesă. Apoi mă întorc acasă pe străzile nopții pustii și încerc să mă scutur
de rolul abia jucat. Iar acasă, în ceas de noapte, încep să învăț rolul
viitoarei premiere, pentru repetiția de a doua zi de dimineață“.

Într-o noapte nu a pătruns în toate subtilitățile unei replici și i-a dat
telefon prietenului său, alt munte de teatru românesc, lui George 
Constantin. N-a pregetat o clipă George Constantin, s-a îmbrăcat și a
venit în miez de noapte acasă la Ștefan Iordache, analizînd pînă în zorii
zilei fiecare silabă a replicii din viitoarea piesă. Tot așa povestea
într-o noapte Ștefan Iordache că nu putea cățelușa sa să nască. Și i-a
dat telefon altui prieten uriaș, lui Amza Pellea, care a tras o cămașă pe el
și a venit în viteza a cincea, cu Dacia, ducînd cățelușa la veterinar,
unde amîndoi marii actori au stat pînă în zori, cînd a putut să fete
cățelușa lui Iordache. Există atîta simțire românească în Ștefan Iordache,
atîta mîndrie de român, atîta har și dăruire, încît Ștefan Iordache nu
poate muri niciodată. (Florin Condurățeanu)

S-a stins la Viena
Actorul Ștefan Iordache a încetat din

viață ieri, într-o clinică din Viena, în
urma unui stop cardiorespirator,
informează Mediafax. Săptămîna
trecută actorul a fost internat la Spitalul
Elias, iar familia a solicitat conducerii
spitalului confidențialitate asupra stării
de sănătate a artistului. Vineri, Ștefan Ior-
dache a fost transportat la o clinică din
Viena, unde a încetat din viață, „după o
grea suferință“, duminică, ora 9:00
(10:00, ora României), potrivit medicilor.

Ștefan Iordache s-a născut la 3 februa-
rie 1941, în Rahova, București. Actorul
și-a început cariera în cinematografie
în 1963 și a jucat în aproape 30 de filme.
Unul dintre cele mai memorabile
roluri ale acestuia este cel al lui Victor
Petrini, din filmul „Cel mai iubit
dintre pămînteni“ (1993), după romanul
omonim al lui Marin Preda, în regia lui
Șerban Marinescu. 

Unul dintre primele filme în care a
jucat a fost „Diminețile unu băiat
cuminte“ (1966), în regia lui Andrei
Blaier. Au urmat „Bietul Ioanide“, de
Dan Pița, în 1980, „De ce trag clopotele,
Mitică?“ de Lucian Pintilie (1981),
în care a jucat alături de Gheorghe
Dinică, Răzvan Vasilescu și Mircea
Diaconu. 

Iordache a mai jucat în „Concurs“
(1982) de Dan Pița, „Ciuleandra“ (1985) de
Sergiu Nicolaescu, „Glissando“ (1985) de
Mircea Daneliuc și „TicăloȘii“ (2007), în
regia lui Șerban Marinescu. 

Ștefan Iordache a mai jucat, de aseme-
nea, pe scenele mai multor teatre, pre-
cum Nottara, Teatrul Mic și Teatrul
Național din Craiova. A colaborat de-a
lungul timpului cu regizori precum
Cătălina Buzoianu și Silviu Purcărete. 

DANA ANDRONIE
dana.andronie@jurnalul.ro

Ștefan Iordache s-a retras din viață fulgerător.
Îndrăgostit de viață, a avut o unică nostalgie: pe
cea a tinereții. Acum patru ani,„Cel mai iubit
dintre pămînteni“ se destăinuia pentru cititorii
Jurnalului Național. Reluăm acest interviu,
care îl definește exact așa cum ne va rămîne în
memorie: profund, generos, sclipitor și modest.

S-a născut în cartierul Rahova, la 3 februarie
1941, ora 19:30. Într-o duminică. A copilărit prin-
tre derbedei și s-a uns cu toate alifiile. „Am chi-
nuit-o pe mama. Nu prea am fost cuminte, mai
ales după ce am descoperit viața, în adolescență“,
ne mărturisește Stefan Iordache. A terminat
școala la 16 ani și a dat la Medicină. N-a intrat.
Crede că ar fi fost interesant să devină doctor. Tot
pe om ar fi lucrat. „Nu mi-ar fi plăcut să-l cunosc
cu bisturiul. Îmi place să cunosc omul cu gîndul
și cu inima“, recunoaște actorul.

CALCULA SALARII LA COOPERATIVĂ
În fundul Rahovei, unde a crescut, erau niște

oameni extraordinari. „Erau țigani cu care m-am
înțeles foarte bine. Mai erau și lăutari, cositorari,
căldărari, spointingiri. Făceau de toate. Furaseră
toate meseriile“, spune rîzînd Iordache. Între 16
și 18 ani nu-și găsea locul. Muncea ca să-și cîștige
o pîine. Cît mai albă. Și-a găsit un post la coopera-
tivă, unde tatăl său era președinte. Calcula salari-
ile. „Tata era un foarte bun croitor. De lux. Chipu-
rile, m-am făcut că muncesc. Eram foarte bun la
matematică, dar nu prea știam să calculez salari-
ile.“ Iordache avea în sînge spiritul afacerist. Cînd
a dat la Medicină a hălăduit prin București. A fă-
cut, astfel, cunoștință cu Bulevardul 6 Martie.
Unde a vîndut bilete la suprapreț chiar la cine-
matograful unde mai tîrziu avea să joace pe
pînză. Și-a consumat anii adolescenței și în
Calafat. Unde se fac pomenile în viu. „Oamenii
își fac dinainte înmormîntarea, pentru că se
gîndesc că cei care rămîn după ei nu respectă

datinile. E un spectacol pe care nu l-am întîlnit în
altă parte. Oltenii se joacă cu moartea. E o
pomană mai veselă. Se jelește la groapă, cu
orchestră, cu țigani, se fac bancuri.“ Iată ce se
cînta la „moartea“ unchiului Florică: „Te
duseeeeși... Mai ții minte cum ți-am pus piedică
și te-am aruncat în rîu? Cum te-am prins eu la
Florica...“. Olteanul Ștefan Iordache n-a testat pe
propria piele această tradiție: „Îmi provoacă
frisoane ritualul. Am asistat doar. Rîdeam cu
frisonul morții în spate!“. Tot la Calafat a păzit la
vie, a mers cu oile. A făcut tot ce se face la țară.
„Nu avea cine să meargă cu oile și trebuia să mă
duc eu. N-avea cine să păzească via și trebuia s-o
păzesc eu. Era un foișor în capul viei și acolo
dormeam. Strigam la hoți.“ De carte nu prea mai
avea timp. Norocul lui a fost bunica Anastasia.
Nu știa pic de carte, dar era un sac de povești. Mai
ales povești din Biblie. „De unde Dumnezeu le
știa?! Ea mi-a deschis gustul spre citit. Ca orice
copil, am început cu Creangă, Ispirescu“, își
amintește Ștefan. 

ȘI-A LUAT NEVASTĂ PENTRU CĂ TREBUIA
S-a căsătorit la 29 de ani. La 30 aprilie, la Biseri-

ca Boteanu. Nași: Matei și Adriana Călinescu.
Martori: Lucian Pintilie, Horia Lovinescu,
Alexandru Paleologu, „oameni care mi-au sărit
în ajutor, care m-au ajutat să spun «DA!»“. Cole-
gii lui aveau familiile lor și s-a gîndit că e timpul
să-și ia nevastă. „M-am căsătorit pentru că tre-
buia să mă căsătoresc. Un artist e mai zăpăcit
cîteodată. Un tînăr e și mai zăpăcit. Poate să-i ia
Dumnezeu mințile. Așa cum mi le-a luat mie.
Am crezut că-s cel mai tare de pe Pămînt. Pentru
că eram un mare actor. Prostii! Astea sînt
obrăzniciile tinereții. Atunci trebuie să-ți cauți
un partener ca să-ți echilibreze toate năzbîtiile.“
A avut această șansă. De 30 și ceva de ani este
căsătorit cu Mihaela Tonitza. Multă lume se
miră și astăzi cum de l-a putut suporta o viață
de om. Ștefan Iordache recunoaște că a calculat
greșit și, de aceea, nu are copii. S-a gîndit că ar
trebui să-și construiască mai întîi cariera și

mai apoi să aibă urmași. Dar timpul a trecut.
„Am îmbătrînit. Și am rămas numai cu 100 de
roluri. Ele sînt copiii mei.“ 

L-A VĂZUT PE SFÎNTUL PETRU
În filmul „Glissando“ a avut-o ca parteneră pe

Tora Vasilescu. „A ieșit atît de bine scena de
dragoste, încît mulți s-au jurat că-i adevărată. N-a
fost deloc ușor să fac dragoste cu Tora, la acea
vreme soția lui Mircea Daneliuc, chiar sub «în-
drumarea» soțului-regizor. Am practicat sexul
destul de des, am știut ce și cum. Dar să nu vă
gîndiți că s-a întîmplat de-adevăratelea. Doamne
ferește!“, ne-a lămurit Ștefan Iordache. Cu acest
rol a cîștigat aproximativ 40.000 de lei, neim-
pozabili. „Dacă aș face acum un film, cu banii
obținuți mi-aș cumpăra o clanță și o cercevea“,
declară dezamăgit actorul. Cu toate acestea,
trăiește în Rai de 22 de ani. În comuna Gruiu, pe
Strada Batiste. „Am luat niște bani frumoși din
«Glissando», iar soția a văzut un anunț în ziar.
Era de vînzare o casa veche, de 80 de ani. Cum
am văzut-o am sărit gardul. Am crezut că sînt în
Rai. Erau 90 de pruni, toți în floare. A apărut un
om cu niște chei. Am zis că e Sfîntul Petre.“ A luat
cheile și s-a făcut gospodar. Are o grădină de
toată frumusețea. „Acum nu mai sap via. Mi-e
frică să n-o stric. Vița e tînără. Și vie. Are 400 de
butuci. Am găsit pe cineva care să aibă grijă de
ea. Am tot felul de treburi de făcut prin curte.“ 

După 63 de ani, Ștefan Iordache și-a găsit locul.
Cu ajutorul lui Dumnezeu. Îi place atît de mult
viața, încît n-ar vrea s-o părăsească. Dar știe că 
n-are încotro. Vrea măcar s-o părăsească frumos:
„Îmi e teamă de moarte. N-aș vrea să mor în
somn. Nu m-am născut c-am vrut. Așa a vrut
Dumnezeu. Dar coperta cealaltă, care este doam-
na Moartea, nu ți-o dorești. Eu unul aș vrea să mă
lupt cu Moartea. Fiind oltean, aș vrea să negociez
cu ea. Ar fi încă o experiență. Să știu cum e cînd
vine clipa aia. Sigur că n-o mai pot povesti. Dar,
cel puțin, plec cu ea“.

Ștefan Iordache a plecat pur și simplu, fără a
mai negocia.

„Aș vrea să mă lupt și 
să negociez cu Moartea“

„Să crească pe

mormîntul meu

iarbă românească

și să mă calce

talpă de român“



Luni, 15 septembrie 2008  / Special  /  Jurnalul Național /  5

SPECIAL

Gabriela Antoniu
gabriela.antoniu@jurnalul.ro
Oana Antonescu
oana.antonescu@jurnalul.ro

Există legi și norme care obligă la
respectarea dreptului la viață privată,
la intimitate, la păstrarea secretului
medical inclusiv pe ziariștii care, in-
vocînd dreptul la a informa și de a fi
informat, intră cu bocancii în viața
multora, provocînd suferință atunci
cînd ar trebui de fapt să o curme. Și
aceasta ajutați de cei care ar trebui să
respecte jurămîntul lui Hipocrat.

D
e multe ori, ziariștii, înarmați cu
informații de la cadre medicale, 
s-au comportat ca niște hiene,

punînd diagnostice și dînd verdicte de
viață și de moarte. Prin comportamen-
tul lor, atît ziariștii, cît și cadrele me-
dicale au încălcat normele ce le
guvernează profesia. Și nu numai atît.
Însăși Convenția Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului și Liber-
tăților Fundamentale. Articolul 8 al
Convenției prevede că „oricare per-
soană are dreptul la respectarea vieții
sale private și de familie, a domiciliului
său și a corespondenței sale“.

CODUL DEONTOLOGIC
De asemenea, articolul 4 din Codul

Deontologic al Ziaristului, adoptat de
Clubul Român de Presă, prevede că jur-
nalistul „este obligat să respecte viața 
privată a cetățenilor și nu se va folosi
de metode interzise de lege pentru a
obține informații sau imagini despre
aceasta. Atunci cînd comportamentul
privat al unor personalități publice
poate avea urmări asupra societății,
principiul neintruziunii în viața pri-
vată ar putea fi eludat. 

Minorii și bolnavii aflați în situații
dificile și victimele unor infracțiuni
beneficiază de păstrarea
confidențialității identității. Se va
menționa rasa, naționalitatea, aparte-
nența la o anumită minoritate (reli-
gioasă, lingvistică, sexuală) numai în
cazurile în care informația publicată se
referă la un fapt strict legat de respecti-
va problemă. Ziaristul va evita deta-

lierea unor vicii sau a unor elemente
morbide legate de crime“. 

DREPTURILE PACIENTULUI
Multe dintre informațiile cu privire

la sănătatea unui pacient ajung în
presă chiar de la medicii curanți, deși
ei nu au voie să furnizeze cuiva aceste
date. Medicul își asumă responsabili-
tatea păstrării secretului medical din
clipa în care rostește Jurămîntul lui
Hipocrate: „Orice aș vedea și aș auzi în
timp ce îmi fac meseria sau chiar în
afară de aceasta, nu voi vorbi despre
ceea ce nu-i nici o nevoie să fie
destăinuit, socotind că, în asemenea
împrejurări, păstrarea tainei este o
datorie“. De altfel, și Codul Deontologic
specifică foarte clar că medicul trebuie
să păstreze confidențialitatea infor-
mațiilor medicale ale pacienților săi.
Potrivit art. 21 din Legea nr. 46/2003
privind drepturile pacientului, „toate
informațiile privind starea pacientului,
rezultatele investigațiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele per-
sonale sînt confidențiale chiar și după
decesul acestuia“. Art. 22 al aceleiași
legi spune că informațiile cu caracter
confidențial pot fi furnizate numai în
cazul în care pacientul își dă con-
simțămîntul explicit sau dacă legea o
cere în mod expres. 

ABATERE FOARTE GRAVĂ
„Numai pacientul este cel care poate

avea acces la informații despre rezul-
tatele investigațiilor medicale sau tra-
tamentul pe care îl urmează. Medicul
nu poate furniza aceste date, iar dacă o
face, considerăm acest lucru o abatere
foarte gravă, care se sancționează cu
excluderea sa din Colegiul Medicilor și
pierderea dreptului de liberă practică“,
spune președintele Colegiului Medici-
lor din România (CMR), prof. dr Vasile
Astărăstoae. Pînă în prezent, nici o 
sesizare de încălcare a confidenția-
lității nu a fost depusă la CMR împotri-
va vreunui medic din România, mai
spune prof. Astărăstoae. Au existat
însă medici acuzați de neglijență,
fiindcă nu au supravegheat foile de
observație medicală și au permis
astfel accesul altor persoane la ele.

SCANDALOS

Hienele care sfîșie
dreptul la viață

Dragă Marius Tucă,
În numele amiciției ce ne leagă,
te rog să inserezi în Jurnalul Național
aceste rînduri adresate multor ziariști
sau reporteri din mass-media cen-
trală, tineri sau mai puțin tineri, dar
toți de o seamă cu barbaria. O fac atît
în numele meu, cît și al unor prieteni
ca Radu Beligan, Sergiu Nicolaescu și
Ștefan Iordache, hărțuiți, ca și mine,
cu nerușinare tenace, de niște condeie
butucănoase.
Vă e foame de moarte de ne căutați
prin toate spitalele? Așteptați-o cu
încredere în pragul casei voastre, va
veni, n-a lipsit la nici o întîlnire. Cei
care nu mă credeți, puneți mîna pe o
lamă și ascuțiți-o pe venele de la o
mînă. Straniu e faptul că majoritatea
dintre voi vor muri fără să se fi năs-
cut. Un scriitor german, Hans Fallada,
a scris un roman intitulat „Fiecare
moare singur“. Măcar pentru simpa-
tia pe care o purtați scriitorilor străini
– cei români de mult nu mai intră în
discuție –, încordați-va să găsiți o
explicație pentru lipsa umbrei voas-
tre pe copertele istoriei contempo-
rane și lăsați-ne pe noi în pace. Cred
însă că exemplul Fallada, pe care l-am
ales, nu e fericit, întrucît, dacă vă mai
spun că tot el a scris și romanul „Banii
nu fac doi bani“, aleluia!, voi, care știți
că banii fac totul. 
Da, sînt bolnav – cancer de prostată cu
diseminări –, mă tratez la Spitalul

Elias (mă opresc să fac o plecăciune în
fața medicilor, asistentelor, infir-
mierelor și tuturor slujitorilor acestui
spital pentru imensa lor dragoste de
oameni) și nu doresc altceva decît să
mă lăsați în pace cu nenorocul, sufe-
rința, spaimele și speranțele mele. Eu
știu să îndur, vîrsta m-a învățat mul-
te, dar am o familie, rude, prieteni pe
care-i îngroziți cînd mă îngropați a
doua oară în decurs de șase luni. Vă
întreb: o faceți din pustiu sufletesc
sau din cea mai elementară lipsă de
conștiință profesională? Apoi, ce bu-
curie vă trezește suferința altora? Și,
mai ales, pentru ce ne vreți dincolo de
dincolo? Literatură nu citiți, prin ur-
mare nici cărțile mele, la film nu mer-
geți, la teatru nici atît. Îmi închipui cu
toată sinceritatea că nici de urît nu ne
urîți. Atunci nu încape decît o singură
explicație: sînteți mînați cu biciul de
patronii voștri să aduceți știri ce
să sature așteptările unui public, de
voi înșivă format metodic, de-a lun-
gul timpului, ca amator de teleno-
vele imbecile, senzaționalism ieftin,
erotism vulgar etc. 
Aș mai avea destule să vă spun, dar
mă opresc aici, încheind cu fraza unui
mare scriitor rus (voi, se înțelege, ați
fi vrut să fie unul american, dar n-am
ce face): „Urît mai trăiți, domnilor!“.

Fănuș Neagu

Rar te sună Ștefan Iordache. Și trebuie să fie ceva
important. Asta se întîmplă acum! De la celălalt ca-
păt al firului, maestrul mă întreabă despre o anu-
me serată mondenă pe care nu vrea să o frecven-
teze. Îl invit pe loc la interviu și mă șochează:„Hai
să o facem, va fi ultimul meu interviu“. În timp ce
conduc mașina spre localitatea de lîngă București
unde stă, mă întreb ce l-a mîniat atît de tare.

Intru în satul păzit de pădure în care stă maestrul.
E alt aer decît în Capitală, deși nu sîntem departe.
Înțeleg de ce a fugit aici. Ne așteaptă în poartă și ne
invită într-un superb univers arhaic, în care s-a
retras. Aici pregătește rolurile, citește, îngrijește via,
cultivă meri, face vin, taie iarba. Revine la matcă. 

E ultimul interviu? 
Da. Și nu numai atît, este ultima mea apariție în

public, în afara scenei, acolo unde bate inima mea. 

De ce? 
Nu mai vreau să trăncănesc. La ce folosește? Sînt

mîhnit. Nici vehement și nici supărat. Mîhnit. Vor-
bim cu toții în vînt, pentru că nimic nu se schimbă.
Aleg să nu mă mai implic în societate. O fac pentru
prima și ultima oară. Ceea ce trăim este o telenovelă.
Dar nici sensul peiorativ al ideii de telenovelă nu mai
este suficient pentru ce trăim. E o manea. De prost-
gust. Decît să vorbesc fără rost, nu-i mai bine să mă
uit la salcia asta? 

Dar sînteți un reper pentru Rom nia! 
Crezi? Lumea mă știe mai degrabă pentru că am

cîntat cu Sanda Ladoși și mai puțin pentru Hamlet,
Richard sau ce am mai făcut eu. Nu mă indignează
asta, ba chiar privesc situația cu umor. Nu-mi doresc
popularitate. Au alții destulă. 

Dar poate că nu o merită. 
Eu știu? Nu vezi cine vorbește azi? Cine are pieptul

mai bombat! Uite, îți pun și eu o întrebare. Niciodată
nu am știut ce înseamnă vedetă. Explică-mi tu! 

După părerea mea, vedetă este personajul care
are cu ce să se legitimeze profesional, care are po-
pularitate și care caută să stimuleze mereu această
imagine. Prezentatoarea de la meteo e? Dar fata cu
sînii goi, pozată în porumb, e? Eu cred că nu,
maestre. Vă înțeleg. Tabloidele greșesc cînd umflă
personaje gen Alina Plugaru. 

Cine e fata asta? După nume, o fi bună să-mi are
nițel pămîntul? 

Mă îndoiesc. 
Vezi cum e cu vedeta? Poți să o pui pe fata asta lîn-

gă Radu Beligan și Marin Moraru? De altfel, acesta
este motivul pentru care ei nu se consideră vedete și
același lucru cred și eu. Eu nu mai vreau în această
lume. 

Nu vă mai place noua generație din teatru?
Acum șapte ani, într-un interviu, Marin Moraru
mi-a zis că nu vede pe nimeni ca un demn urmaș al
generației sale. 

Nu era departe de adevăr. Copiii de azi nu mai au
respect pentru meserie. Nu știu cum să plece mai
repede de acolo. E adevărat, au și multe tentații. Joacă
la TV, în reclame. Unii fac facultatea de teatru ca să
ajungă prezentatori, manechini, secretare. Sigur, în
societatea modernă, trebuie să știi teatru ca să vinzi
un produs. 

Oamenii privesc altfel teatrul? 
Da. Am terminat facultatea acum 45 de ani, plus

patru ani de școală rezultă că sînt pe scenă de 49 de
ani. Eu îmi fac meseria așa cum am pornit-o. Vin la
teatru cu trei ore înainte de spectacol, repet textul,
intru în stare. Numai Mitică Popescu face ca mine.
Este și el un maniac al teatrului. Și, de 30 de ani, nu
mi s-a întîmplat să joc cu sala goală. Dar publicul s-a
schimbat, s-a pervertit. Vrea să rîdă la teatru, lucru
care a intrat subliminal în urma influenței unor
trupe ca „Vacanța Mare“, „La bloc“. Actorii tineri
greșesc și ei. Cred că și dacă ar juca Hamlet ar vrea să
facă lumea să rîdă. Dacă tinerii se simt frustrați de ce
a zis Marin, să arate, nu să-l critice! 

Dar în societate, în vîrful ei, nu vedeți pe nimeni
care să vă placă? 

Pe nimeni. Văd doar oameni deștepți, dar necin-
stiți. La noi, gura bate scaunul, ca să nu zic altfel. 

Dacă n-ați fi fost actor, ce ați fi fost? 
Nu chiar ospătar, dar sigur patron de restaurant. 

Și de ce n-ați încercat? 
Am încercat. Cine naiba o fi inventat cîrciuma?

Unul deștept din preistorie, care a văzut că doi nu au
unde să bea un pahar, așa că i-a chemat la el și a ce-
rut să fie plătit pentru asta. Prin 1990, am încercat să
fiu patron. Am luat o firmă, împreună cu alți prie-
teni ingineri, dar n-am știut să ne descurcăm. Aveam
5.000 de vaci și multe altele, dar au murit multe ani-
male, pînă cînd am vîndut-o lui Urzică, cel cu Co-
leus-ul, dacă-l mai știi. Am luat, tot cu prietenii ăștia,
pe la Obor, pe strada care se numea Kent – că acolo se
găseau țigări pe vremuri – o cîrciumă, zisă „La Papa“,
după numele fostului patron. Dar n-a mers. 

Aveți nostalgii? 
Nu am decît nostalgia tinereții. E lucru de mare

preț tinerețea și tîrziu am înțeles asta. Dar fiecare
vîrstă are rostul ei. 

Dacă ați fi fost mai tînăr în 1989, cine știe cum ar
fi fost viața. 

Da. Pentru mine, schimbarea a venit tîrziu. E bine
că a venit, dar gîndește-te, am trăit în două sisteme și
nici nu știi ce greu e să scapi de anumite spaime. Li-
bertatea pe care am primit-o a fost prost înțeleasă. 

Cînd stați aici, pe verandă, și vă gîndiți la trecut,
nu regretați că nu aveți urmași? 

M-ai lovit în punctul slab. Regret foarte mult. Dar
m-a luat vîltoarea vieții. Mă gîndeam mereu să trea-
că și anul în care eram, să-mi fac meseria bine. Și a
trecut vremea. E cea mai mare tîmpenie din viața
mea. 

Ați avut însă prieteni. 
Nu cred că există prieteni, ci doar momente de pri-

etenie. 

Care e sensul vieții? 
Vrei să-ți spun cuvinte mari. Cred că sensul vieții îl

știe doar Dumnezeu. Noi nu putem decît să
încercăm să influențăm nițel ce ne-a dat El. Asta e
important, să slujim viața. 

Sînteți mulțumit de viață? 
Sînt unul dintre oamenii care dau extemporal

seară de seară, la spectacol. 

După cum se vede, ați luat notă mare, adică ați
învățat bine lecția. 

Se pare că da.

Cristian Brancu („Confidențial, iulie 2008“) 

Fotografii: Lucian Alecu/JURNALUL NAȚIONAL

Ștefan Iordache: ultimul interviu 
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BUCUREȘTI – SINAIA 

Din drum regal, un coșmar
Mara Răducanu
mara.raducanu@jurnalul.ro

Considerat odinioară drum regal, ruta
București – Sinaia a devenit în zilele
noastre un adevărat coșmar rutier. În
ultimile două week-end-uri am simțit
pe propria piele ce înseamnă să te
„bucuri“ de acest traseu. Oare înainte
era mai bine? Cum se deplasau mai-
marii vremii spre „micul Versailles“?  

V
inerea trecută, traficul rutier pe
ruta București – Sinaia a atins cote
maxime. S-a circulat bară la bară,

iar cele 36.000 de mașini care s-au depla-
sat pe acest traseu au făcut drumul un
chin. Au fost patru ore – căci atît a durat
să parcurgem cei 125 de kilometri pînă la
munte – pigmentate cu înjurături și
vorbe „de dulce“. De la Casa Presei pînă la
Băneasa am făcut aproape un ceas, iar pe
centura Ploieștiului „socializarea“ cu se-
menii noștri de suferință a durat 50 de
minute.  

SE REPETĂ ISTORIA!
Nici week-end-ul acesta lucrurile n-au

stat altfel decît precedentul. Deși au fost
mai puține mașini decît săptămîna tre-
cută – aproape 30.000 – practic, în trafic,
acest lucru s-a simțit foarte puțin. Ne-am
„lovit“ de  același peisaj rutier dezolant.
Haos, înjurături, nervi întinși la maxi-
mum, reguli de circulație încălcate, șoferi
indisciplinați, polițiști aproape inexis-
tenți... Am stat din nou 50 de minute
între Casa Presei și Băneasa, iar pe centu-
ra Ploieștiului ne-am „bucurat“ de același

ritual. Pardon, calvar!  „Săptămîna trecu-
tă ne-am îngrozit cînd am văzut la televi-
zor cum s-a circulat. Acum, ne-am luat-o
și noi. Am vrut să ne bucurăm de
week-end-ul ăsta, dar cred că o să ne în-
toarcem acasă mai obosiți decît am ple-
cat“, comentau cu disperare vecinii noștri
de trafic. Mergem mai departe. Dar un-
de?! Și cum?! Poate pe jos, căci cu mașina
personală n-ai nici o șansă. La Ploiești, 
pe centură, cîțiva băieți „bronzați“ de la
mama natură ne vîntură pe sub nas, cu
un entuziasm debordant, niște pahare,
chipurile „de crystal“. „Vă servesc cu un
pahar, domniță?! La cum se circulă, parcă
ne-ar mulțumi mai degrabă o cupă cu
venin! Încet-încet, după trei ore și jumă-
tate a dat Domnul de am ajuns la desti-
nația finală: Sinaia. Cu o jumătate de oră
mai devreme decît vinerea anterioară.

CAM LA FEL
Despre circulația de altădată, Alexan-

dru Lancuzov, autorul cărții „București,
de la tramvaiul cu cai la automobilism“
spune că drumul București – Sinaia nu
dura cu mult mai mult decît în prezent.
De vină nu era traficul aglomerat, ci sta-
rea drumului și a mijloacelor de trans-
port. Suprafața carosabilă era din piatră
cubică, ce ținea pînă la Băneasa. Drumu-
rile au început să fie reabilitate o dată cu
apariția automobilelor. Partea cu două
benzi pe sens, Băicoi – Cîmpulung, a fost
făcută de italieni. În 1901 a fost adusă
prima mașină în București, iar în anii
1904-1906 erau în jur de 1.000 de mașini,
pentru ca în 1920 numărul automo-
bilelor să ajungă la 2.500. 

Pe vremea lui Carol,
14 ore pînă la Sinaia
Cum se deplasau mai-marii vremii la
Sinaia, ținînd cont de faptul că înainte
de abdicarea familiei regale, Sinaia
reprezenta pentru aristocrația rom -
nească locul de petrecere al vacanței 
de vară. În ultimul an de viață, Regele
Ferdinand a comandat societății italie-
ne Ernesto Breda din Milano un tren
care să-i ofere tot confortul călătoriilor
oficiale. Vagoanele și locomotiva cu
aburi au fost finalizate însă abia după
moartea sa, în 1928. Primele călătorii
făcute de Prințul Carol al Rom niei la
Mănăstirea Sinaia au fost în zilele de 5 
și 6 august 1866. Carol a plecat din
București cu o trăsură trasă de opt cai 
la ora 5 dimineața, ajungînd la Ploiești
la ora 9 dimineața, iar la ora 19:00 la
Sinaia. Drumul de la București la Sinaia
făcut cu trăsura le luase 14 ore, ținînd
cont de faptul că fuseseră și patru opriri
de cîteva ore: vizitarea unui spital la 
Ploiești, sau pe cele trei conace 
boierești pe care dorise să le vadă. 

PRO CETĂȚEAN

Scrie și tu la
„Trafic greu!“

DE ASTĂZI

Bucureștiul
înnebunește! 
Bucureștiul – capitala celor peste
1.104.962 de mașini. Adică una 
bucată la doi locuitori.

Bucureștiul, eternul șantier unde se
construiește, se reconstruiește și se
modernizează de ani buni liniile de
tramvai. Bucureștiul, Capitala învinsă
de primul strop de ploaie. 

Bucureștiul – locul unde semafoa-
rele sînt mai mult de decor, iar trafi-
cul – un coșmar permanent. Astăzi,
motiv de bucurie pentru unii sau de
tristețe pentru alții, încep iar școlile. 

Vacanțele s-au terminat și nu 
trebuie să fii ghicitor ca să prevezi 
că ziua va fi una nebună. Este și mo-
tivul pentru care 12.000 de polițiști
vor fi mobilizați în toată țara în sco-
pul menținerii siguranței în prima 
zi de școală. În Capitală, 1.431 de
oameni ai legii se vor ocupa de 
fluidizarea traficului. Cum rămîne 
însă cu zecile de bulevarde și străzi
aflate în reparație de luni bune 
și care duc inevitabil la blocarea 
traficului? (Mara Răducanu)

ATENȚIONARE METEO

Vreme rea: ploi, vînt
și frig de cod galben
Vremea urîtă a pus stăpînire pe țara noastră încă de ieri.
S-a emis o atenționare cotată cu cod galben de vînt și ploi.

Aceasta este valabilă de azi noapte de la ora 3:00 pînă mîine
la ora 9:00. Astfel, în intervalul menționat aria ploilor se va
extinde treptat dinspre sud-vest, cuprinzînd cea mai mare
parte a țării și local se vor cumula 25-30 l/mp în intervale 
de 12 ore. Totodată, izolat cantitățile de apă vor depăși 
50-60 l/mp în sudul Banatului, în vestul și nordul Olteniei,
în sudul și estul Transilvaniei, în nordul Munteniei și în
Moldova. Specialiștii ANM spun că valorile de temperatură
vor fi cu 10 grade sub cele normale pentru luna septembrie,
iar vîntul va prezenta intensificări, mai ales în sud și sud-est.
În Carpații Orientali, la peste 1.800 m, precipitațiile vor fi și
sub formă de lapoviță și ninsoare. Demn de menționat este
faptul că ieri-dimineață au fost înregistrate și primele tem-
peraturi negative. Vestea bună este aceea că temperaturile
vor crește în a doua parte a acestei săptămîni, atunci cînd 
și ploile se vor opri. (Anca Ardeleanu) 

vești bune :)
vești rele :(

De astăzi noi îți ascultăm proble-
mele și  sancționăm nedreptățile.

Nu mai suporți traficul de coșmar?
Te-au înnebunit blocajele rutiere? 

Te sufocă mașinile? Semafoarele
nu merg, iar vecinul de trafic te în-
jură de mama focului? Polițistul din
intersecție te-a amendat pe nedrept?
Ai fost martor la un accident cu
urmări grave? Ți s-a cerut fără rușine
șpagă? Ai văzut pe cineva cum aruncă
chiștoace pe geamul mașinii? Sau pe
cineva care a sărit la bătaie? Acum nu
mai trebuie să taci. Vorbește-ne cu
încredere despre ce ți s-a întîmplat în
trafic la rubrica „Trafic greu!“, la adre-
sa traficgreu@jurnalul.ro sau prin
poștă: Jurnalul Național – Piața Pre-
sei Libere nr 1, Corp D, etaj 8, Sector
1, București, pentru „Cetățeanul în
trafic“! Cele mai bune materiale vor
fi publicate în Jurnalul Național, ur-
mînd ca reporterul de ocazie să pri-
mească din partea ziarului colecția
noastră de CD-uri și DVD-uri.

Într-o zi obișnuită din cursul săptămînii, ieșirea din București, pe DN 1, este un calvar. De la Piața Presei și pînă la Aeroportul Băneasa se fac circa 30-40 de minute

:) Adrian Videanu nu candidează la
postul de premier.

:( În schimb, Theodor Stolojan, da.

:) S-a închis Protanul.
:( Curtea lor se umple de hoituri.

:) Sfîrșitul lumii s-a amînat.
:( Astfel n-am scăpat de senatorul

Bideu.

:) Că a pierdut Vasluiul lui Porumboiu.
:( Că a cîștigat Dinamo a lui Cristi

Borcea.

:) Anul acesta, la alegeri vom avea vot
uninominal.

:( Din păcate, vor fi aceiași candidați ca
și pînă acum.

30
de mii de

mașini

s-au tîrît vinerea
aceasta pe DN 1,

dinspre București
spre Sinaia

RETUȘ ÎN TUȘ

Familia regală, într-o excursie la munte
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Premiul pe care l-a pus în joc Loteria
Română la tragerea 6/49 de ieri s-a ridi-
cat la șapte milioane de euro. Valoare la
care s-a ajuns după ce organizatorii au
suplimentat cu un milion de lei fondul 
de cîștiguri la categoria I, unde era înre-
gistrat un report de patru milioane de lei. 
La 18 septembrie va avea loc o tombolă
aniversară, pentru care se pun în joc 100
de premii a cîte 10.000 de lei fiecare. 
Pot participa toți cei care joacă la
Tragerea Specială Loto 6/49 Aniversară. 

VIZARE PERMISE ARMĂ

Poliția Română va declanșa de astăzi
acțiunea națională de vizare a permi-
selor de armă și a atestatelor de colec-
ționar. Conform evidențelor Poliției din
Registrul Național al Armelor, există, la
nivel național, 68.143 de persoane fizice
autorizate care trebuie să se prezinte
pentru vizarea permisului. Acestea dețin
95.194 de arme letale, din care: 83.048 de
arme cu destinația vînătoare; 10.060 de
arme cu destinația tir sportiv; 793 de
arme de apărare și pază. (M. Răducanu)

FĂRĂ TURIȘTI

Temperatura a coborît ieri-dimineață 
la –2 grade Celsius în Masivul Ceahlău.
Potrivit șefului Serviciului Salvamont
Neamț, Raul Papalicef, pe munte se înre-
gistrează deja porțiuni înghețate. Și în
stațiunea Durău, temperatura aerului a
coborît la –1 grad Celsius. În ultimele 48
de ore, în masiv a plouat, fiind înregistrat
și fenomenul de burniță pe timpul
nopții. La cabanele Dochia și Fîntînele nu
au fost turiști deloc în acest week-end. 

TIMIȘOARA

Filarmonica Timișoara a ajuns să con-
certeze pe aeroport. Fostul cinematograf
Capitol, strategic amplasat vizavi de
Primărie, a devenit obiectul unei bătălii
între autoritățile locale și RADEF Rom -
nia Film. Circul trenează de mai mulți
ani, miza fiind însăși valoarea clădirii și a

grădinii de vară, situate ultracentral, cu 
o valoare de piață estimată între 3 și 5 mi-
lioane de euro. Abia instalată în clădirea
fostului cinema, Filarmonica Banatul a
fost scoasă în stradă în luna august, 
în urma unei decizii a Înaltei Curți 
de Casație și Justiție. Astfel, cei de la 
Filarmonică au ajuns să țină concerte 
în cele mai neconvenționale locuri: de 
pe malul Begăi pînă pe... pista Aeropor-
tului Timișoara. (Mircea Opriș)

VRANCEA

Agentul Cătălin Vatră a fost acroșat 
și tîrît cu Jeep-ul pe asfalt 15 m de un
șofer, pentru că îi ceruse să scoată
mașina oprită de pe carosabil. Inciden-
tul s-a petrecut ieri, chiar pe DN 2 E 85, la
piața de struguri din Urechești, județul
Vrancea, amplasată pe marginea drumu-
lui european. Pentru un kilogram de stru-
guri, șoferul Gheorghe Gârboiu (44 ani)
și-a lăsat bolidul pe prima bandă de mers
a drumului european, încurcînd traficul
rutier. Nu a luat în seamă atenționările
agentului de poliție să elibereze carosa-
bilul, și-a cumpărat liniștit struguri, 
iar cînd s-a întors la mașină, supărat 
că polițistul i-a cerut să îi prezinte actele
la control, l-a acroșat pe acesta cu mașina
și tîrît pe asfalt 15 m. Șoferului i s-a
reținut permisul de conducere și este
cercetat pentru ultraj asupra organului
de poliție. (Dana Lepădat)

DREPTURILE DE AUTOR

În Capitala noastră va avea loc Confe-
rința Europeană a Dreptului de îm-
prumut Public, privind drepturile de
autor ale scriitorilor asupra operelor
din biblioteci. Participanții iau în discu-
ție dreptul legal al autorilor de a fi recom-
pensați în urma împrumutării sau a fo-
losirii operelor lor de către utilizatorii
bibliotecilor publice. Evenimentul se va
desfășura în perioada 19-21 septembrie și
va fi găzduit de Uniunea Scriitorilor din
România (USR), a anunțat președintele
USR, Nicolae Manolescu (foto).

ELEVI PROTEST

Elevi, părinți și profesori de la Liceul
Teologic Romano-Catolic din Cluj-
Napoca au protestat față de comasarea
cu un alt liceu cu predare în limba
maghiară, „Bathory Istvan“, decisă de
Ministerul Educației. Protestatarii, 
de ordinul zecilor, s-au postat în fața 
Bisericii Romano Catolice Sfîntul Mihail,
înarmați cu pancarte în limba maghiară
prin care cereau să nu li se ia școala 
și numeau decizia drept o „naționalizare
cu acordul Bisericii“. (L.A.)

CONSTANȚA

Porturile au fost închise mai multe ore
în cursul nopții de sîmbătă spre du-
minică, iar traficul pe Canalul Dunăre –
Marea Neagră a fost restricționat din
cauza vremii. Potrivit reprezentanților
Căpităniei Zonale Constanța, manevrele
au fost suspendate în porturile Constanța
Nord, Constanța Sud maritim și fluvial
din cauza vîntului puternic, care sufla cu
aproximativ 70 de kilometri pe oră. (E.S)

CRAIOVA

Un proxenet căutat de autorități de
aproape jumătate de an, membru al cla-
nului țigănesc Dragavei, a fost „săltat“
de mascați chiar de la propria nuntă.
Polițiștii de la BCCOA Craiova au spart
nunta, descinzînd în forță în Restauran-
tul Olimp, unde avea loc petrecerea. În
timpul chefului, țiganii s-au trezit că în
local au dat buzna mascații și jandarmii,
iar mirele Viorel Călin, zis Gonțu, și alți
patru nuntași au fost arestați sub acu-
zația că au trimis în Italia 11 minore pe
care le-au obligat să se prostitueze. (M.G.)

+
știri
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Tîrgul ECO a atras 
mii de vizitatori
Diana Rucinschi
diana.rucinschi
Florina Zăinescu
florina.zainescu

Peste 10.000 de vizitatori în două zile, mii de kilo-
grame de miere, legume sau brînzeturi și sute de
produse alimentare ambalate vîndute. Așa arată
un prim bilanț al Tîrgului ECO, organizat de Jurna-
lul Național și Muzeul Național al Satului „Dimi-
trie Gusti“ cu sprijinul Asociației Bio România.

Î
n ciuda vremii friguroase, cumpărătorii au stat la
coadă să intre la Muzeul Satului pentru a vizita
Tîrgul ECO. Expozanții eco abia mai pridideau să

facă față zecilor de cereri de produse și de informații
adresate în același timp. Și, deși aproape toată lumea
s-a reaprovizionat cu marfă după prima zi de tîrg,
ieri, pe la 13:00-14:00, produsele se cam „topiseră“. 
Iar clienții continuau să vină.

MIEREA, CA PÎINEA CALDĂ
Nici unul dintre cei cinci producători

veniți cu miere ecologică nu s-a mai
întors cu marfă acasă. Ba chiar unii au
mai adus din marfa bio cu care veniseră
la un tîrg apicol organizat tot în Capitală,
pentru că vînzările mergeau mai bine la
Tîrgul ECO. „Am venit cu 200-300 de
kilograme și mai am vreo 10 borcănele.
Așa că am vorbit cu soțul și i-am zis să
îmi mai aducă de la Tîrgul Apicol, că aici
merge mult mai bine“, ne-a povestit
Melinda Tofalvi. În aceeași situație erau
și cei de la Apiprodex, care au vîndut
cam 350 de kilograme de miere în valoa-
re de 4.000 de lei. „Am venit cu 700-800
de kilograme de diverse sortimente de
miere și, chiar dacă e doar ora 12:00, s-a
dat deja 90% din ea“, ne-a spus Traian
Dobre, directorul general al Tremot SRL.
Și Apidava Blaj a vîndut tot. La fel, reprezentanții Bio-
coop au lichidat rezervele de miere. Plus cele de pîine
de casă, plante aromatice, salată și roșii.

Lactatele s-au epuizat iar repede. Pentru a doua zi
consecutiv, Rodica Ferchiu, reprezentanta
producătorului de brînzeturi eco Asociația Valea
Asăului din județul Bacău, a epuizat marfa pînă la
prînz. „Ieri am epuizat toate produsele cu care
venisem încă de la ora 12:00, așa că mi-am rugat
oamenii să mai aducă. Și azi nu numai că le-am ter-
minat iar pînă în prînz, dar nici pliante cu datele de
contact nu prea mai am. Am vîndut în două zile de
peste 10.000 de lei, în condițiile în care la alte eveni-
mente la care am participat abia dacă depășeam
2.000“, ne-a declarat ea. Reprezentanții Ecolife, pro-
ducător de legume bio, ar fi dat orice ca să poată să

mai aducă marfă, dar fiind duminică era imposibil:
„Am venit cu 18 lădițe de roșii a cîte șase kilograme și
s-au dus aproape toate. Mai avem cîțiva ardei. Și
busuiocul, și salvia s-au dat foarte bine. Și, de fapt,
toate produsele cu care am venit. Cred că am vîndut
de peste 2.500 de lei. Am mai aduce, dar fiind dumi-
nică nu are cine să meargă să le culeagă“, ne-a măr-
turisit cu regret Simona Dimoache, director de mar-
keting al firmei. Pentru a face față cererii de făină,
pîine, ronțăieli și sucuri eco, reprezentanții Naturalia
nu numai că au epuizat toate rezervele, dar au adus și
produsele pe care le aveau la vînzare în magazinele
proprii. Și firma băcăoană Farmacia Naturii a vîndut
toate ceaiurile și pernuțele terapeutice cu plante
medicinale pe care le aduseseră la tîrg – mai mulți
saci mari de hîrtie. Reprezentanții magazinului spe-
cializat Leacul au avut o vînzare extraordinară, iar
EscarProd a epuizat pînă și produsele din carne de
melc eco aduse pentru degustare. Iar Shalom Bio
Food nu a mai prididit făcînd pîine.  

PETRECERE DE CÎRSTOVUL VIILOR
Înghesuială mare a fost și la spectacolul organizat

de Muzeul Satului cu ocazia Cîrstovului Viilor. Mai
ales că acesta a fost organizat ca un dialog intercul-
tural între România și Peru. O formație peruană 
a încîntat spectatorii cu muzica tradițională din
această țară. 

Mai apoi, Grupul Țara Vrancei a horit și chiuit 
și le-a arătat oamenilor obiceiurile vrîncene 
legate de obținerea vinului. Iar Ansamblul Tradiții
Luncavițene a ridicat publicul în picioare cu geam-
paralele caracteristice Dobrogei. Licoarea obținută
ieri prin zdrobirea strugurilor va fi folosită la
prepararea unei băuturi tradiționale peruane. Eveni-
mentul urmărit de mii de vizitatori s-a bucurat și de
prezența ambasadorului statului Peru la București. 

Marin Raica/JURNALUL NAȚIONAL

Bucureștenii și nu numai s-au înghesuit să cumpere brînzeturi ECO

JURNALUL FOTO

Căsătoriile de
lungă durată au
intrat în atenția
primarului 
Sectorului 2, 
Neculai Onțanu.
200 de cupluri 
care sărbătoresc
„Nunta de Aur“ 
au ciocnit ieri 
cîte o cupă cu
șampanie și au
primit de la edil
certificate 
de căsătorie
europene și
diplome

Dragoș Stoica/JURNALUL NAȚIONAL
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Păcăleala votului uninominal
Monica Iordache Apostol
monica.iordache@jurnalul.ro
Oana Stancu
oana.stancu@jurnalul.ro

Favoritul alegătorilor într-un colegiu
electoral nu este neapărat și cel trimis
în Parlament. Acesta este neajunsul
uninominalului românesc, recunoscut
de politicieni. Un sistem de vot riscant și
pentru ei, premierul Tăriceanu, spre
exemplu, putînd să piardă mandatul în
fața unui coleg de partid, chiar și la un
vot diferență.

L
egea votului uninominal creează o
anomalie prin modul de distribuire
a mandatelor. În prima fază, își

adjudecă fotoliile parlamentare cei care
au obținut 50% plus unu din voturi în
colegiile lor, apoi cei care au 
depășit ca număr de voturi coeficientul
electoral al circumscripției, adică al
județului, calculat prin împărțirea
numărului total de voturi din 
județul respectiv la numărul total de
mandate, aceștia fiind cei care au,
matematic, „un mandat întreg“. 

ÎMPĂRȚEALA NAȚIONALĂ
Ultima etapă a distribuirii mandatelor,

și probabil cea mai consistentă, este cea
la nivel național, care se face în funcție de
scorul fiecărui partid. În această etapă
apare însă o anomalie: un candidat cu un

număr mare de voturi poate pierde man-
datul de parlamentar dacă partidul său
și-a epuizat numărul de mandate parla-
mentare la care are dreptul. 

Concret, în această a doua etapă, Biroul
Electoral Central calculează în funcție de
numărul de voturi pe care l-a obținut un
partid, numărul de mandate la care are
dreptul în fiecare circumscripție partidul
respectiv. Biroul Electoral Central trans-
mite apoi în județe numărul de mandate
care îi revine fiecărui partid. Biroul de
circumscripție ordonează apoi candidații
pe o listă în funcție de numărul de voturi
obținute și începe să atribuie un mandat
cîte unei persoane, oprindu-se la limita
mandatelor la care are dreptul fiecare
partid. În această situație, un candidat
aflat, spre exemplu, pe locul cinci ca
număr absolut de voturi poate rata
intrarea în Parlament dacă partidul său
și-a epuizat pînă la el mandatele. În
schimb, va intra în Parlament următorul
clasat, cu mai puține voturi, dar
aparținînd unui partid care mai 
are mandate disponibile. 

COLEGUL CONCURENT
Ipoteza este confirmată de președintele

Comisiei de elaborare a Codului electoral,
Mihai Voicu (PNL). „Într-adevăr, există
riscul ca un candidat al unui partid, care
obține un număr mare de voturi, să
piardă mandatul în favoarea unui alt can-
didat, de la alt partid, cu un număr mai

mic de voturi, pentru că partidul său nu
mai are dreptul la mandate la nivel
național“, a explicat și Voicu. Deși
recunoaște că este o nedreptate în modul
de atribuire a mandatelor, președintele
comisiei electorale o atribuie unei 
„duble competiții“ care ar apărea în cazul
votului uninominal în varianta
românească. Atunci cînd e vorba despre
persoane apare o dublă competiție. Pe de
o parte, o competiție între candidații din
același colegiu, pentru obținerea celui
mai mare număr de voturi. Pe de altă
parte, o competiție cu colegii de partid
care candidează în colegii diferite. Cei
care obțin cele mai multe voturi au 
dreptul la mandatele de care dispune
partidul. Cei care obțin mai puține voturi,
în interiorul aceluiași partid, rămîn pe
afară și cîștigă candidații de la alte 
partide“, a explicat Voicu. 

COMPROMIS
Și politologul Cristian Pîrvulescu spune

că există acest risc și că sistemul poate
părea injust, dar că respectă principiul
proporționalității, pentru că fiecare can-
didat reprezintă de fapt un partid. „Elec-
toratul optează atît pentru candidat, cît și
pentru partid și dacă avem ceva cu par-
tidele atunci să le interzicem“, afirmă
Pîrvulescu, explicînd că dacă legea poate
genera acest paradox, atunci acesta este
„rezultatul negocierilor dintre partide și,
mai ales, al intervenției PSD“. „Poate că

nu este cel mai bun compromis“, spune
Cristian Pîrvulescu. Soluția acestuia, 
pentru a evita astfel de situații, este eli-
minarea din lege a articolului care
prevede că într-un colegiu nu se poate
acorda decît un mandat. „Pentru a evita
eliminarea celui care a avut un scor bun
s-ar putea acorda două sau trei mandate
într-un colegiu, în situații excepționale“,
propune Pîrvulescu, explicînd că 
de la o legislatură la alta numărul 
parlamentarilor poate varia . 

STRUȚO-CĂMILA LUI MITREA
Deși așa cum spune Pîrvulescu, forma

finală a legii votului uninominal este
rezultatul „intervenției“ PSD, liderii aces-
tui partid sînt ei înșiși nemulțumiți.
Coordonatorul campaniei electorale a
PSD, Miron Mitrea, a declarat sîmbătă, la
Școala politică a TSD, că votul uninomi-
nal care se va aplica la alegerile din
noiembrie este o struțo-cămilă care
creează dificultăți tuturor politicienilor.
Mitrea a spus că varianta de vot uninomi-
nal legiferată pentru alegerile din noiem-
brie ajută, pe de o parte, partidele,
întrucît mobilizează un număr mai mare 
de candidați, dar, pe de altă parte, creează
dificultăți pentru strategia națională 
de campanie. El a mai afirmat 
că alegerile se pierd sau se cîștigă nu în
colegiile în care este concentrat 
electoratul tradițional al partidelor, ci în
cele considerate „slabe“. 

Premier cu 6.500 
de voturi în spate
Modul în care au fost trasate colegiile
electorale a stîrnit critici și pentru că
delimitarea ar fi ținut cont de culoarea
politică a primarilor. Astfel încît despre
un colegiu sau altul se spune deja că este
„colegiu PNL“ sau „colegiu PSD“, sau
„colegiu PD-L“. Pe de altă parte, între un
colegiu sau altul există diferențe mari ca
număr de votanți. Pe cale de consecință și
între parlamentari vor fi diferențe de
legitimitate. Unii vor avea în spate
20.000 de voturi, alții 5.000, în funcție
de prezența la urne. Cazul premierului
Tăriceanu este elocvent. Acesta și-a
anunțat candidatura în colegiul nr. 2, din
Sectorul 1 al Capitalei (zona Dorobanți,
Primăverii și puțin din Băneasa). Un
colegiu mic, cu mai puțin de 40.000 de
votanți. Cum la ultimele alegeri în
București s-au prezentat la urne circa
30% dintre electori, voturile disputate în
colegiul nr. 2 s-ar reduce la circa 13.000.
Ca atare, ca să obțină mandatul din
prima, cu 51%, premierul ar trebui să
obțină 6.500 de voturi. Dacă obține mai
puțin de 51%, riscă teoretic să piardă
mandatul. În favoarea lui Bogdan
Olteanu sau Ludovic Orban, sau Antonel
Tănase, dacă aceștia vor lua mai multe
voturi decît el. Asta pentru că mandatele
se distribuie în funcție de ierarhia par-
tidelor, dar și a candidaților și a voturilor
obținute de ei. În colegiul premierului,
PNL a luat la alegerile locale 3.091 de
voturi, fiind întrecut de PD-L cu 4.438 de
voturi, în timp ce PSD a fost al treilea, cu
2.930 de voturi. În colegiul în care can-
didează Bogdan Olteanu, tot în Sectorul 1,
Bucureștii Noi-Pajura, cam aceeași
situație. Ludovic Orban are colegiu mai
mare, cu aproape 70.000 de alegători.
Numai că e vorba despre centrul Capitalei
– Piața Universității, Piața Victoriei, Gara
de Nord, unde la cele mai multe adrese
din buletin nu se mai regăsesc titularii, ci
diverse firme. Iar la urne s-au prezentat
la locale doar 21.393 de alegători.

Liberalii mizează însă pe faptul 
că PD-L și PSD își vor epuiza mandatele în
colegiile mari, iar ei le vor adjudeca pe
cele mici. Cu toate acestea, chiar dacă se
va vedea ieșit deputat, premierului îi
poate rămîne jena de a fi clasat al treilea
între colegii săi și bătut la voturi de un
Antonel Tănase. Apoi de a fi un candidat
pentru postul de premier 
cu doar 6.000 de voturi în spate.    

Campanie între Tel Aviv și Los Angeles
O altă aberație a legii este trasarea
colegiilor pentru românii din străină-
tate. Cele peste două milioane de
români vor trimite în Parlament patru
deputați și doi senatori, o circumscrip-
ție fiind alocată pentru toată Europa, iar
alta pentru restul lumii, de la Orientul
Mijlociu, America de Nord, America de
Sud pînă la Australia și Noua Zeelandă
(în timp ce în București sînt 28 de
colegii pentru Camera Deputaților 
și 12 pentru Senat). Astfel că aceia care
vor pretinde acest mandat, 
ar trebui să-și facă campanie simultan
și-n SUA, și-n Israel, și-n Canada etc. În
interiorul țării norma de reprezentare
este de un deputat la 70.000 de români
și un senator la 160.000 și sînt luați în

calcul toți cei cu drept de vot, indiferent
dacă se prezintă la urne sau nu, pe cînd
pentru diaspora au fost „calculați“ 
doar cei care și-au exercitat acest drept,
stînd ore la cozi la consulat. „Niciodată
nu au votat mai mult de 55.000 de
români din diaspora“, argumenta
recent ministrul Mihai Voicu. 
Un număr oficial al românilor plecați
peste hotare nu există, însă, potrivit
Institutului de Statistică din Spania,
728.967 de români se aflau oficial în
această țară la 1 ianuarie 2008, 
iar în Italia 640.000, deși numărul 
real s-ar ridica la un milion. 
În Statele Unite, la ultimul recensămînt
(2001), 367.000 de americani 
și-au declarat originea română. 

Victor Stroe/JURNALUL NAȚIONAL

Românii care vor merge la 30 noiembrie la vot cu speranța că își vor alege parlamentarii care să-i reprezinte ar putea avea surprize la împărțirea voturilor

JURNALUL FOTO

Mihai Voicu
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La Țebea, proaspătul candidat-premier al PD-L, Theodor Stolojan a ieșit în lume stînd în preajma președintelui Traian Băsescu

SĂRBĂTOARE 

Discursuri date 
pe „mute“ la Țebea
Monalise Hihn
Gabriela Antoniu

Politicienii nu au mai venit în număr
atît de mare ca în alți ani să îl omagieze,
la Țebea, pe Avram Iancu, de la a cărui
moarte s-au împlinit 136 de ani. Nu au
lipsit însă președintele Băsescu și
proaspătul candidat-premier Theodor
Stolojan, lăudat de C.V. Tudor, care a mai
încercat o dată să ia distanță de șeful
statului, criticîndu-l.

P
reședintele României, Traian
Băsescu, a venit în cimitirul din
complexul memorial de la Țebea

unde depus o coroană de flori la
mormîntul lui Avram Iancu. După acest
moment, șeful statului a plecat, în timp
ce în cimitir continuau depunerile unor
coroane de flori. De altfel, preț de cîteva
secunde, a fost întreruptă și muzica into-
nată de fanfară, pentru ca președintele să
poată părăsi cimitirul. 

Apoi, Traian Băsescu a făcut obișnuita
baie de mulțime și s-a fotografiat cu

oamenii. Băsescu a declarat ziariștilor
prezenți la manifestare că a venit de la
București „în semn de respect pentru
istoria moților“. Întrebat de jurnaliști de
ce nu a ținut un discurs, Băsescu a
răspuns: „Încă de pe drum i-am spus
președintelui Moloț că ar fi bine ca noi,
politicienii, să nu le dăm lecții de patrio-
tism moților. Și uite că Dumnezeu mi-a
dat dreptate“, a spus Băsescu, făcînd
referire la faptul că timp de cîteva
minute, curentul a fost întrerupt în bise-
rica de la Țebea, iar discursurile nu s-au
mai auzit deloc în mulțume.

Printre politicienii prezenți la Serbările
Naționale de la Țebea s-au numărat și
Theodor Stolojan, Corneliu Vadim Tudor,
Gheorghe Barbu etc. Președintele PRM nu
a scăpat prilejul și l-a atacat pe șeful sta-
tului, încercînd astfel să se distanțeze de
el după ce în presă au apărut informații
că trocul PRM-PD-L din Senat s-a făcut cu
aprobarea lui Băsescu. Vadim i-a criticat
și pe candidații propuși de PNL și PSD la
funcția de premier, declarînd că nu îl
sprijină pe Theodor Stolojan, dar că i se

pare cea mai bună opțiune dintre cei trei:
„Nu îl susțin pe Stolojan, dar dintre cei
trei este singurul care e economist, în
timp ce Geoană vorbește limba gimnas-
tică, iar pe Tăriceanu l-ați văzut cum
arată?! Parcă i-a intrat un măturoi în
fund“. Pe de altă parte, Vadim Tudor a
anunțat că va candida pentru un post de
senator în Sectorul 6. 

Atacul la Băsescu
În criticile de ieri la adresa șefului 
statului, CV Tudor a reluat tema cheliei
șefului statului, supărat că președintele
nu a luat cuvîntul. „Dacă Băsescu 
a venit să culeagă caimacul electoral și
să se ducă să-l mîngîie lumea pe chelie
eu mă duc după el și îi voi oferi un
pieptene“, a spus Vadim așa cum a făcut
și vineri cînd a anunțat că  i-a transmis
președintelui să nu-i mai scrie 
și să nu-l mai invite la Cotroceni 
ori de cîte ori îi „vine pe chelie“, 
pentru că nu va mai onora invitațiile.

FONDUL DE SOLIDARITATE

Somație pentru șeful
Camerei Deputaților
Dan Voiculescu atrage atenția că „libe-
ralii au făcut tot posibilul“ pentru a blo-
ca proiectul de lege privind înființarea
Fondului de solidaritate pentru pensio-
nari, care obligă firmele cu cifră de afa-
ceri de peste 100.000 de euro să contri-
buie la creșterea celor mai mici pensii. 

Președintele fondator al Partidului
Conservator a acuzat ieri acțiunile con-
secvente ale PNL de a bloca inițiativele
legislative cu impact social important
susținute de alianța PSD-PC. Dan
Voiculescu a oferit ca exemplu situația
proiectului privind înființarea Fondului
de solidaritate pentru pensionari, care
este tergiversat la Camera Deputaților de
peste un an. „Liberalii au transformat

problema veniturilor categoriilor sociale
defavorizate într-o chestiune electorală,
pe care o exploatează cu cinism. PNL se
bate cu pumnul în piept cu grija față de
pensionari, cînd de fapt sabotează toate
proiectele sociale importante. De exem-
plu, inițiativa privind crearea Fondului
de solidaritate pentru pensionari, prin
impozitarea cu 1% a tuturor firmelor care
au o cifră de afaceri de peste 100.000 de
euro, a fost dosită la Camera Deputaților
de peste un an. Îi solicit președintelui
Camerei Deputaților să readucă de ur-
gență pe ordinea de zi proiectul privind
Fondul de solidaritate pentru pensionari,
întrucît este o soluție absolut necesară
pentru creșterea veniturilor pensionari-
lor“, a declarat Dan Voiculescu. (G.A.)

BRAȘOV

PD-L mai pierde un deputat
Deputatul Dumitru Ion Puchianu a demisionat din PD-L. 
El și-a motivat gestul prin faptul că „după 18 ani petrecuți în
același partid este timpul să fac o schimbare, mai ales că prin-
cipiile, ideile în care eu cred nu mai sînt aplicate în PD-L“. 

„Eu am așteptat de la partid o serie de reacții în urma anali-
zelor pe care le-am prezentat conducerii. Reacțiile nu au fost așa
cum am sperat, așa că am devenit de vineri după-amiază depu-
tat independent“, ne-a declarat Puchianu. Supărarea 
deputatului a plecat de la faptul că, la Brașov, conducerea par-
tidului nu l-a sprijinit în alegerile locale cînd a candidat la
președinția CJ. Puchianu spune că va candida în colegiul uni-
nominal din zona Zărnești. „Am primit oferte de la PSD și PNL,
dar nu m-am decis încă, deși, ca om de afaceri, mă simt mai
apropiat de liberali“, a mai spus  deputatul. În ultima săptămînă, 
din PD-L au mai demisionat senatorul Nicolae Neagu 
și deputatul Cosmin Pop. Neagu a demisionat din partid și a
renunțat la funcția de președinte al Comisiei economice din
Senat, declarîndu-se incapabil să accepte o funcție primită ca
urmare a trocului PD-L-PRM din Senat. Pop a demisionat 
fără să-și motiveze gestul.  (Libiu Mateescu)

Răzvan
Bărbulescu:
razvan.barbulescu@jurnalul.ro

Palmieri la Protan

În București, ca la nimeni. Ziua-n amiaza mare, un cretin
poate teroriza circulația cu o mașină de fițe, după cum un
iresponsabil poate incendia anvelope la poalele Parlamentu-
lui. În București, Protanul aduce în pragul disperării mii de
familii, dar în același timp se umple de palmieri. La
București se naște adesea o idee strălucită, dar mai mereu
ceva îl trage înapoi și conspiră împotriva aspirației sale de
capitală europeană. 

Povestea Protanului e veche și nouă. Peste tot 
în lume o astfel de întreprindere e construită cu maximă
prudență, de regulă în afara așezării și cu tehnologii
antipoluare de ultimă oră. La vremea lui, Protanul era la
margine, dar tot polua. Astăzi e o bombă ecologică. 
Și socială. În mirosul care-ți întoarce stomacul pe dos își
cîștigă pîinea o mulțime de familii. 

Zilele trecute, unitatea de colectare și neutralizare a res-
turilor de animale s-a închis. Conducerea Protanului
vorbește de o mînă criminală, care ar fi distrus canalizarea.
Cum necum, Popești-Leordeniul respira ușurat și pe
îndelete, ca peștii. Oamenii dăduseră de aer curat. N-a ținut
mult. Ceea ce era de așteptat să se întîmple s-a întîmplat.
Curtea s-a umplut de hoituri de animale, fiindcă proce-
satorii de carne au lucrat. 

Acum e mult mai rău ca înainte. Balamucul e în toi,
anchete peste anchete, investitorii în imobiliare din zonă
sînt acuzați de sabotaj, procesatorii nici nu vor să audă să-și
reducă producția de carne. În acest timp, 
bomba Protan bagă groaza în populație. După două decenii
de la revoluție problemele esențiale ale Bucureștiului sînt
aceleași. Tone de praf pe zi, lipsa unei stații de epurare, cir-
culație infernală pe aceleași șosele, bulevarde, străzi. Și o
poluare care îl saltă în topurile de profil ale lumii. 
Lăsînd de-o parte interesele imobiliare, nici nu poți să nu
recunoști că ecarisajul nu mai e la marginea Capitalei. 

Orașul pare scăpat de sub control, lipsit de strategii 
de dezvoltare. La Băneasa circulația e un coșmar, fiindcă 
dincolo de aeroport s-a născut o altă așezare, cu complexe
comerciale, zone rezidențiale. Peste noapte ne-am trezit că
avioanele aterizează între sufragerie și un hypermarket. Iar
ditamai premierul se ceartă cu un șef de șantier că podul
Băneasa se naște prea încet. E de pomină. 

Vorbim de Protan, dar zilele trecute, lîngă Palatul Parla-
mentului, dintr-o dispoziție tembelă, s-a dat foc anvelopelor
- parapeți rămase de la Bucharest City Challenge. Fumul
negru ascunsese orașul. Pompieri, salvări etc. Cei din zonă
își încărcau acareturile să fugă aiurea. 

În împrejurările date, desigur, de palmieri numai de bine.
După Mamaia, Craiova și pe unde or mai fi, Capitala are și ea
palmieri. Odinioară, România avea și măslini. În Ada Kaleh.
S-au scufundat o dată cu insula. Dar cine mai știe. 

În România cresc astăzi și struți. E un fapt de progres.
Dacă, de pildă, Madagascarul și-ar propune să adopte
zarzării, o colaborare zarzări contra palmieri 
ar fi profitabilă. Numai că, la București, palmierii 
se fură. De la Universitate au dispărut doi. 
Sînt bănuiți niște taximetriști. Întregi sînt doar palmierii 
lui Piedone, de la Brîncoveanu. 

Să încheiem fericit: propunem plantarea de palmieri în
locul ecarisajului. Zona aceea imensă dintre Protan,
Dîmbovița și groapa de la Glina să n-o ia imobiliariștii, ci o
pepinieră gigant de palmieri. Angajații ecarisajului vor
deveni astfel fermieri. Bucureștiul va produce palmieri să
dea fiecărei asociații de locatari și la toată Europa. 

Agerpres

Dumitru Ion Puchianu
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PIB record la jumătatea lui 2008: peste 9
la sută. O țară din vestul Europei ar spar-
ge nori cu un astfel de ritm al creșterii
economice. Noi, în schimb, suntem „ono-
rați“ cu scepticism și cu avertismente. 

Ce ni se pune în cîrcă? Ba că economia
tinde să se supraîncălzească, ba că riscăm
o aterizare dură. Și, ca o „încununare“,
este exprimată îngrijorarea că, în 
România, consumul e mai mare, mult
mai mare decît producția de bunuri și
servicii.

Unele preziceri sînt anapoda. N-au nici
o legătură cu realitatea. Mai ales
amenințarea că ne-ar paște o aterizare
dură. Altele, cum sînt cele referitoare la
raportul dintre consum și producție, con-
stituie un avertisment ce nu poate fi
ignorat. Nimeni nu poate nega, la această
oră, că România are o economie în mare
parte nerestructurată, care constituie o
amenințare permanentă pentru

macrostabilitate. în primul rînd prin
creșterea masivă a deficitului balanței de
plăți externe.

Cum am ajuns aici? Din vina noastră.
Fiindcă ne-am obișnuit să ignorăm pre-
zentul și să privim cu speranță în viitor.
Cînd a fost de făcut ceva, societatea româ-
nească n-a spus: „Facem începînd de azi!“
A spus întotdeauna: „De mîine ne apu-
căm de treabă!“. Dar fiecare „mîine“ are...
un „mîine“ al său. Și, tot așa, de la un an la
altul, de la o etapă la alta, am tot reportat
proiecte. Cele referitoare la reformele
structurale sînt primele care au tot fost
amînate. Din punct de vedere subiectiv,
avem și scuze. Sau, mă rog, explicații.
Societatea noastră a trecut, înainte de
decembrie ’89, prin tot felul de momente
în care i s-a cerut elan constructiv, miza
fiind de fiecare dată o bunăstare viitoare.
Tot așteptînd pe la cozi această bunăstare
ce nu mai venea, elanul s-a stins.  Spiritul

de inițiativă s-a tocit. Ne-am văzut,
încet-încet, cuprinși de un soi de obiș-
nuință păcătoasă de a amîna proiectele,
pînă la urmă de a aștepta totul „de sus“.
De a aștepta mult și de a primi puțin.
Tot mai puțin. 

După decembrie ‘89, întîi vulcanic,
apoi cu calm, au renăscut speranțele. Dar
viața n-a curs așa cum au visat-o atunci
românii, ci pe făgașul ei real. Au urmat
inflația, șomajul, restrîngerea PIB-ului,
scăderea nivelului de trai. După ce, timp
de mai mulți ani, am epuizat o bună par-
te din resurse într-o încercare disperată
de a  trăi mai presus de puterile noastre,
ne-am trezit că prețul consumului fără
reforme nu mai poate fi plătit. Iar o bună
parte a populației nu a mai acceptat un
nou elan. Multora, trecerea de la colec-
tivism la individualism, la manifestarea
inițiativei individuale și a riscului per-
sonal li s-a părut o treabă mult prea com-

plicată. Și au renunțat să mai spună pînă
și „de mîine“. Și-au pierdut orice suflu.

Din 2000 însă, treptat, s-a născut o
nouă speranță, legată de aderarea la Uni-
unea Europeană. Iar în 2007, România a
urcat în trenul de Bruxelles. Serviciile au
luat avînt. Industria a scăpat de povara
surplusului de forță de muncă, fără să
plătească  asta cu șomaj, în condițiile
migrației masive. Pe acest fond, începînd
din 2003-2004, s-a produs chiar și o în-
viorare a productivității muncii. Inflația,
domolită șase ani la rînd, după ce s-a
reinflamat în toamna lui 2007, a revenit
acum din nou pe panta dezinflației. 

Dar România „s-a rupt“ în două. 
Țara activă produce creștere economică,
productivitate, prosperitate. Țara
pasivă însă trăiește la voia întîmplării. 
Doamnelor și domnilor politicieni,
puteți face ceva de azi, nu de mîine,
pentru a le reuni?

Adrian Vasilescu: Țara pasivă vs. Țara activă
adrian.vasilescu@jurnalul.ro

AFACERE PROSPERĂ

Omerta florilor de zeci
de milioane de euro
Diana Rucinschi 
diana.rucinschi@jurnalul.ro

Începerea anului școlar a adus o canti-
tate mai mare de flori pe străzile
Bucureștiului. În spatele frumuseții
lor atît de efemere este o afacere înflo-
ritoare de peste 50 de milioane de
euro ascunsă de o adevărată omerta
a importatorilor, și, spun unii, milioane
de euro negri.

A
facerile merg din rău în mai rău...
nu vedeți că nimeni nu mai
cumpără flori? Merg foarte prost,

abia ne acoperim cheltuielile. Da’
mergeți și vorbiți cu fata de colo că io alte
lucruri nu știu să vă zic și nici nu vreau să
apar la televizor, să fiu vedetă. 

Același text cu variații minore ni l-au
„vîndut“ majoritatea florarilor din Piața
„George Coșbuc“ din Capitală sau „bursa
florilor“ cum mai este cunoscută. De
acolo se aprovizionează toată țara cu
tradafiri de Olanda, garoafe de Turcia sau
orhidee din Thailanda. 

Piața este un amestec insolit de fru-
musețe, parfum, gunoi, înjurături. De o
parte sînt aliniate vasele burdușite cu
trandafiri, frezii, orhidee, crizanteme, de
cealaltă parte se lăfăie gunoaie, lăzi arun-
cate sau coji de semințe. 

Prietenoși la început, vînzătorii își
schimbă brusc atitudinea cînd aud că
sîntem ziariști și vrem să scriem despre
afacerea lor. Singurul lucru pe care ni-l
aruncă printre dinți, în timp ce ne trimit
de la unul la altul, este că afacerile merg
din ce în ce mai prost. 

IMPORTURI MASIVE
Datele puse la dispoziție de Institutul

Național de Statistică (INS) și de Minis-
terul Agriculturii îi contrazic însă. Dacă
în 2005 au fost importate 5.690 de tone
în valoare de peste 7 milioane de euro, în
2006, importurile au crescut la 6.750 de
tone în valoare de peste 10 milioane de
euro. 

Boom-ul pieței l-a reprezentat chiar
anul trecut, cînd au fost  aduse peste
7.700 de tone de flori, a căror valoare a
depășit 20 de milioane de euro, dar anul
acesta are toate șanse să depășească aces-
te cifre. În primele șase luni au fost im-
portate deja peste 4.000 de tone a căror
valoare se apropie de 13 milioane de euro. 

Producția autohtonă pare să fi pierdut
însă războiul în fața importurilor. La
majoritatea tarabelor din Piața „George
Coșbuc“ se comercializează flori „de
afară“, doar unul sau doi vînzători avînd
marfă autohtonă, iar situația din teren
este confirmată și de datele statistice.
„Noi mai avem cam 170 de producători,
repartizați în toate județele și a căror
suprafață variază de la cîteva sute de
metri pătrați la hectare. Majoritatea sînt
mici. Producția internă reprezintă cam
10-15% din importuri. Crește, dar foarte
anemic. Se cultivă în general zambile,
frezii, narcise, dalii, dar și ceva tran-
dafiri“, ne-a precizat Paula Craioveanu,
consilier în cadrul Direcției Culturi Horti-
cole din Ministerul Agriculturii. 

DOMINAȚIA OLANDEZĂ
Piața românească a ajuns să fie domi-

nată de florile importate din Olanda, de

unde sînt aduse anual sute de milioane
de fire, în special trandafiri și crizanteme,
dar și din Turcia, de unde vin de obicei
garoafele. 

„Creierul“ afacerilor mondiale cu flori
este considerat micuțul oraș Aalsmeer,
situat la cîțiva kilometri de Amsterdam,
unde se comercializează zilnic circa 20 de
milioane de fire. Cumpărătorii se înghe-
suie acolo, încă de la primele ore ale zilei,
pentru a prinde cele mai proaspete flori.
Prețurile sînt proiectate pe ecrane mari,
iar cumpărătorii introduc ofertele 
electronic, pe măsură ce florile defilează
prin fața lor. Spre deosebire de licitațiile
tradiționale, cele olandeze se desfășoară
în sens invers. Mai exact, se începe de la
un preț mai ridicat și acesta scade pînă
cînd ofertează cineva. 

PREȚURI AUTOHTONE
De la bursă florile ajung în țară la pre-

țuri de import aproape simbolice: firul de
trandafir la 1,9 lei, cel de garoafă la 0,14
lei, orhideea la 1,63 lei, crizantema la 1,29
lei, iar gladiola la 1,28 de lei. Adaosul co-
mercial și costurile de transport, ambalaj,
depozitare duc la majorarea cu peste
300% a prețului final. Astfel, un trandafir
ajunge să coste 7 lei, o garoafă 1 leu, 
iar o orhidee să se vîndă cu 6 lei. 

Cum anul trecut, valoarea totală a
importurilor declarată a fost de 22 de mi-
lioane de euro, se poate spune că este o
afacere „înfloritoare“, cifra de afaceri
depășind lejer 50 de milioane de euro.
Adevărata valoare a acestei piețe o știu
însă doar cei cîțiva mari importatori care
din umbră fac legea florilor.

PRESIUNI

Iranul face presiuni asupra companiei
austriece OMV pentru a semna un acord
de furnizare de gaze naturale pentru
proiectul Nabucco. Gholam Hossein
Nozari, ministrul iranian al Petrolului, 
a avertizat OMV că s-ar putea reorienta
către alți parteneri, cum ar fi India,
Pakistanul sau Venezuela. Consorțiul
Nabucco – compus din austriecii de la
OMV, ungurii de la MOL, germanii
de la RWE, Transgaz din România,
Bulgargaz și turcii de la Botas – are
probleme în a găsi finanțare, deoarece
nu a reușit să asigure necesarul de 
carburanți care ar trebui transportați
anual prin gazoduct. (D. I.)

PRIVATIZARE

AVAS a prelungit cu 15 zile termenul de
valabilitate a ofertei pentru Avioane
Craiova. Decizia Autorității pentru Va-
lorificarea Activelor Statului (AVAS) are
ca scop finalizarea negocierilor cu com-
pania cehă Aero Vodochody, ofertantul
desemnat cîștigător. Compania cehă
va plăti 4,1 milioane de euro pentru
pachetul de 80,9% de acțiuni și și-a
asumat majorarea capitalului de lucru cu
3,3 milioane de euro și investiții de 8,8
milioane de euro în următorii cinci ani.
Avioane Craiova este unicul producător
român de aeronave de tip militar și al
avionului de școală IAR 99 – ȘOIM desti-
nat Forțelor Armate Române. 

PLEACĂ COLGATE

Compania americană Colgate-Palmo-
live va începe astăzi disponibilizările
angajaților fabricii din Brașov. Pînă la
sfîrșitul acestui an, toți cei 190 de anga-
jați își vor pierde locul de muncă, iar,
după închiderea fabricii, clădirea și
terenul vor fi vîndute. Fabrica de la
Brașov va fi închisă ca urmare a unui pro-
gram mai amplu de restructurare a com-
paniei privind reorganizarea globală, iar
producția va fi transferată la fabricile din
Polonia. Colgate-Palmolive va continua să
exporte pe piața românească, unde
deține primele locuri la capitolul cotă de
piață în ceea ce privește pasta de dinți,
prin marca Supercristal.

12,9
milioane euro

Valoarea impor-
turilor de flori 
în primele șase
luni ale anului.
Peste 4.000 de

tone de trandafiri
și de crizanteme 

au venit de la
bursa florilor din

Olanda, iar din
Turcia au sosit

coloratele
garoafe.

Importuri Cantități (tone) Valoare (euro)

2008 (primul semestru) 4.016 12.918.654
2007 7.743,4 22.361.500
2006 6.750,2 10.784.900
2005 5.960,5 7.169.000

Sursa: Institutul Național de Statistică

Situația importurilor de flori

Rodrigo Buendia/AFP/MEDIAFAX

AFP PHOTO/MEDIAFAX
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Dolar USA Euro

EVOLUȚIA PRINCIPALELOR VALUTE CURSURI  BNRTOP 5 CREȘTERI BVB TOP 5 SCĂDERI BVB

Valute RON

1 euro 3,6031 �
1 dolar SUA 2,5570 �
1 franc elvețian 2,2512 �
1 liră sterlină 4,5257 �
100 forinți maghiari 1,5093 �
1 leu moldovenesc 0,2620 �
1 leva bulgărească 1,8422 �
1 zlot polonez 1,0733 �
1 coroană cehă 0,1478 �
1 liră turcească 2,0572 �
100 yeni japonezi 2,3802 �
1 dolar canadian 2,3931 �
1 coroană daneză 0,4832 �
1 gram de aur 62,1991 �

Simbol Preț/ lei Variația (%)
EFO 1,3900 2,96  
IMP 0,1050 2,94  
ART 13,4000 1,52  
OIL 0,4700 0,86  
COMI 0,7450 0,68  

Simbol Preț/ lei Variația (%)
ECT 0,0477 -14,82
MPN 0,3200 -11,60
ALT 0,0485 -5,83
PEI 46,3000 -5,51
BRM 0,7000 -5,41

TOP 5 VOLUM TOP 5 VALOARE

Simbol Preț/ lei Volum
TLV 0,2620 7.328.300
IMP 0,1050 6.345.000
SNP 0,3890 3.646.700
RRC 0,0447 1.333.100
SIF3 0,8000 1.060.800

Simbol Preț/ lei Valoare
TLV 0,2620 1.900.562,70
SNP 0,3890 1.420.424,70
BRD 15,8000 937.592,00
SIF3 0,8000 858.227,50
EBS 139,6000 762.042,80

Publicitate

INFORMATIZARE

SIVECO Romania sprijină
restructurarea IT din Sănătate
Strategiile guvernamentale privind
informatizarea sistemului național de
sănătate s-au concretizat recent în
proiecte informatice complexe, la scară
națională. Despre importanța restruc-
turării IT a sectorului medical, precum și
despre impactul acestei modernizări în
contextul social actual, am stat de vorbă
cu Traian Ionescu, eHealth Business 
Consultant în cadrul SIVECO Romania.

Este climatul social de astăzi favorabil
schimbărilor de fond din Sănătate?
Sănătatea este domeniul cu cel mai

serios impact social, care a făcut și face
obiectul unei strategii naționale de
reformă. Practic, de mai bine de 10 ani, în
România s-au făcut pași importanți atît
sub aspectul politicilor pentru sănătate,
cît și al inițiativelor și măsurilor concrete.
Îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației și realizarea unui sistem sani-
tar modern și eficient au reprezentat prin-
cipalele obiective guvernamentale și fun-
damentul tuturor acțiunilor întreprinse
pînă acum pentru modernizarea sistemu-
lui medical. În momentul de față există,
așadar, toate premisele pentru construi-
rea unui sistem de sănătate viabil, inte-
grat informatic, care să pună în legătură
toți participanții la actul medical – furni-
zori de servicii medicale, spitale, ambu-
lanțe, unități clinice și paraclinice, labora-
toare specializate și, nu în ultimul rînd,
pacienți.

Cît de avansată este informatizarea
sectorului medical la acest moment?
Informatizarea sistemului de sănătate

reprezintă unicul mod de a cunoaște, în
mod real, toate resursele din rețeaua
medicală, modul în care acestea sînt uti-
lizate și, nu în ultimul rînd, maniera în
care serviciile medicale ajung, nediscrimi-
natoriu, la diverse categorii de beneficiari. 

Judecînd după complexitatea și
amploarea acestui demers, proiectele IT
din Sănătate presupun acțiuni de
anduranță. Pînă la acest moment s-au
făcut progrese însemnate în aplicarea
strategiilor de reformă. În viitorul interval
este de așteptat să continue punerea în
operă a planului de modernizare a sec-
torului sanitar, cu aportul important al
specialiștilor IT.

Cum înțeleg marii dezvoltatori de 
software să sprijine modernizarea IT
din Sănătate?
SIVECO Romania s-a implicat încă de la

început în informatizarea sectorului 
medical. Expertiza casei românești de 
software în domeniul e-Health capătă din
ce în ce mai multă consistență, prin dez-
voltarea de produse informatice aplicabile
atît în domeniul HealthInsurance, cît și în
domeniul HealthCare. 

Prin funcționalitățile lor complexe, 
produsele SIVECO Romania răspund ce-
rințelor critice formulate atît de persona-
lul medical, cît și de organismele de con-
trol din domeniu. Prin intermediul aplica-
țiilor IT asigurate de SIVECO Romania se
reduc substanțial costurile directe de
administrare din Sănătate, cresc eficiența
și transparența sumelor cheltuite și,
implicit, crește calitatea serviciilor medi-
cale. 

Specialiștii SIVECO Romania cunosc
îndeaproape imperativele modernizării
funcționale a sistemului național de
sănătate. De aceea, compania noastră  va
continua să se implice în restructurarea
sectorului medical românesc, contribuind,
totodată, la educarea informatică a princi-
palilor furnizori de servicii și produse
medicale.

SĂPTĂMÂNA FINANCIARĂ

Pensii private „unisex“ 
Calculul beneficiilor din contribuții la
fonduri de pensii private nu va ține cont
de speranța de viață a femeilor și a
bărbaților, ci de media lor aritmetică.

Proiectul de lege privind calculul și pla-
ta pensiilor private va stipula că nivelul
lunar al acestor pensii va fi calculat în
mod unitar pentru femei și bărbați, po-
trivit unor tabele biometrice „unisex“
privind speranța de viață la vîrsta pensio-

nării. Argumentul este că speranța medie
de viață a femeilor la pensionare este
sensibil mai mare decît a bărbaților, iar
sumele de bani acumulate de acestea în
fonduri se împart la un număr mai mare
de ani. Rezultă rente lunare mai mici
pentru femei și deci discriminare bazată
pe gen. Adversarii tabelelor biometrice
unisex spun însă că acestea nu vor face
decît să reducă pensiile bărbaților, fără 
a le majora mult pe cele ale femeilor. 

trandafirul
Cea mai „profitabilă“ floare de pe piața 
românească, în primele șase luni ale anului
fiind importate aproape 8 milioane de fire în
valoare de peste 4,3 milioane de euro. Sim-
bolizează în principal dragostea. În România,
trandafirul și-a mai adjudecat o victorie, fiind
singura floare prezentă pe sigla a două partide:
PSD și PD-L.  

garoafa
Cea mai vîndută floare în România, 
deși nu este la fel de valoroasă precum 
trandafirul. Doar în primul semestru 
au fost aduse peste 40 de milioane de fire, 
în valoare de aproximativ 1,6 milioane de
euro. Garoafa simbolizează fidelitatea fără
sfîrșit și dragostea durabilă din partea 
unei femei. 
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Bogdan Iurașcu/JURNALUL NAȚIONAL

Chiar dacă sînt considerați de către
specialiști flori „de masă“, fără 
personalitate, trandafirii din Olanda
au cucerit piața românească, florile
autohtone ajungînd o raritate
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ÎNCEPUT DE ȘCOALĂ SCANDALOS

Veceuri la preț de garsonieră
Laura Calciu
Corespondent Jurnalul Național

Anul școlar începe cu stîngul pentru circa 9.000 de unități de
învățămînt din cele 25.000 existente în țară. În mediul rural,
puține școli au fost gata să-și deschidă porțile și totuși au
făcut-o, chiar dacă, în loc să se audă clopoțelul, în majoritatea
dintre ele se aud uneltele muncitorilor.

D
e vină sînt lucrările pentru care, culmea, nu a fost timp
suficient deși s-au alocat zeci de milioane de lei.
Printre unitățile de învățămînt unde elevii vor învăța în

mijlocul șantierelor se numără și școlile generale din comuna
Bucov, mai precis din satele Pleașa și Chițorani. 

TOALETĂ DE 3,5 MILIARDE DE LEI
La Pleașa, lucrările pentru ridicarea noilor grupuri sanitare au

fost demarate în primăvara acestui an. În sfîrșit, elevii școlii cu
clasele I-VIII urmau să aibă și ei o toaletă civilizată, care spre
deosebire de cea veche urma să nu mai fie în curte ci în incinta
unității de învățămînt. Numai că, lucrurile nu aveau 
să stea deloc așa. Imediat după ce s-a luat vacanță, în pauză au
intrat, fără să spună nimic, și muncitorii. Aceștia și-au strîns
uneltele și duși au fost. Au lăsat în urmă mormame de pămînt,
în curtea școlii, și o construcție, care nu are nici măcar 
patru pe patru metri. Nici măcar un acoperiș nu au făcut. 
Și cum nici în ziua de azi nu au apărut, de nevoie, conducerea
școlii a blocat accesul cu un placaj. „Urmau, după ce au făcut
fosa fesptică și au ridicat pereții, să amenajeze grupurile sa-
nitare propriu-zise, să le faianțeze, să pună instalațiile 
și veceurile. Unul pentru băieți, altul pentru fete și unul pentru
persoanele handicapate. Noi, profesorii, nu avem toaletă. 
Vom merge la cea destinată celor cu handicap“, spune prof.
Ion Chiță, directorul Școlii din Pleașa. După cum susțin 
la unison profesorii, cele mai mari supărări le ridică prețul 
exorbitant amenajării unor astfel de grupuri sanitare: 
„ Undeva pe la 3,5 miliarde de lei vechi, și cum nu sînt gata, 
elevii, peste 300, se vor duce tot la cele vechi, aflate în spatele
curții și care sînt insalubre“, a mai adăugat directorul școlii. 

ALTĂ MĂRIE, CU ACEEAȘI PĂLĂRIE
La școala din Chițorani, aceeași problemă. Aceeași firmă,

SC Almeco Ploiești, ar fi trebuit să termine de ridicat grupurile
sanitare. „La noi au ridicat doar pereții. Atît. Tot la toaletele
vechi mergem și noi și copiii. Cînd s-au apucat ei de grupurile
sanitare s-au apucat și cei de peste drum să ridice două case.
Ei mai au puțin să se mute, și noi stăm cu pereții ridicați și atît“,
ne-a spus Gherghina Culcea, îngrijitoare la Școala Chițorani. 

Primarul comunei Bucov, Ion Savu, de care aparțin satele
Pleașa și Chițorani, susține că „se ridică o casă de locuit, cu tot
ce-i trebuie la banii cu care se ridică la Pleașa un grup sanitar. 
E vorba de aproape patru miliarde de lei vechi. 
Și nici măcar nu e terminat“. 

HOP ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR PRAHOVA
„Licitația a fost corectă. Banii vin de la Ministerul Educației.

Conform contractului sînt 350.000 de lei (n.r. – aproape
100.000 de euro) pentru grupurile sanitare de la Pleașa
și 270.000 de lei (n.r. – circa 75.000 de euro) pentru cele
de la Chițorani, bani care au fost alocați în funcție de proiect.
Lucrările au fost întrerupte, nu abandonate, întrucît firma
respectivă a avut de făcut lucrări în alte școli, de care depindea
începerea noului an de învățămînt“, ne-a declarat foarte amabil
prof. Gheorghe Matei, inspector școlar general la Prahova, fără
să-și pună vreun pic problema că aceste sume sînt fabuloase. 

Reprezentanții firmei care promit să ridice cu 600.000 de lei
șase toalete susțin că vor relua lucrările săptămîna viitoare, 
iar în două săptămîni acestea vor fi finalizate. Pînă atunci,
însă elevii, care nici acasă nu au o toaletă civilizată, se vor
duce  tot la grupurile sanitare amenajate în spatele școlii. 
Un loc în care nu există apă curentă sau canalizare. Și mai mult,
trebuie să stea la coadă, întrucît există un singur grup 
sanitar pentru băieți și altul pentru fete. 

Laura Calciu

Minunatul grup sanitar european din Pleașa pentru care statul plătește suma de 100.000 de euro!

JURNALUL FOTO

230.000 de „boboci“ încep astăzi școala pentru prima oară. Flori și emoții atît pentru copii, cît și pentru părinți

Clopoțelul sună astăzi 
pentru 3,3 milioane de elevi

Aproximativ 3.300.000 de elevi (230.000 de boboci) din
învățămîntul primar, gimnazial și liceal, precum și copiii de
grădiniță (600.000 din grupele mică, mijlocie și mare) vor
începe astăzi noul an școlar. Și de data aceasta autoritățile
locale și inspectoratele școlare județene au ridicat neputin-
cioase din umeri, în ciuda sumelor alocate fiind înregistrate
probleme serioase în ceea ce privește calitatea condițiilor din
școli. 9.000 de instituții de învățămînt din cele 25.000 exis-
tente în țară nu au primit autorizație sanitară de funcționare
din cauza grupurilor sanitare necorespunzătoare, a lipsei apei
potabile și a canalizării, a mobilierului învechit sau a ilu-
minării claselor, deficiențe regăsite în special în mediul rural,
acolo unde multe sate „europene“ nu sînt racordate încă la
energia electrică. Nici Bucureștiul nu este scutit de probleme,
cea mai spinoasă reprezentînd-o numărul mic de locuri din
grădinițe. Potrivit unui centralizator al ISMB, la nivelul Capi-
talei deficitul de locuri pentru preșcolari este de 12.552, chiar
dacă în primăvară s-a început construirea unor corpuri noi de
clădiri al căror termen de finalizare a fost depășit. (M. Colgiu)

350
de mii de lei

Este prețul plătit
de Ministerul

Educației pentru
construirea

unui simplu grup
sanitar, netermi-

nat, la școala
din satul pra-

hovean Pleașa,
comuna Bucov.
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BRĂILEANUL CU 13 VIEȚI

Un fleac, l-au ciuruit!
Florentin Coman
Corespondent Jurnalul Național

În gura lui,„Un fleac. M-au ciuruit!“ nu
sună a replică de film. Pentru că, efectiv,
l-au ciuruit la Revoluție cu 12 gloanțe
care i-au luat la tocat trupul. Cine?
Teroriștii! Care teroriști? Asta nu a aflat
și nici nu crede că o să afle vreodată. De
fapt, nici nu-l mai interesează, fiindcă
tot ce vrea acum este să scape de
amintirea anilor de suferință care au
urmat celor cîteva minute de coșmar din
seara de Ajun a lui decembrie 1989.

L
a Revoluție, Vasilică Radu avea 21 de
ani și lucra ca mecanic la Șantierul
Naval din Brăila. La 24 decembrie,

după ce fuga lui Ceaușescu a declanșat
nebunia focurilor de armă trase din toate
părțile, a fost trimis să apere primăria
orașului împreună cu 12 colegi din
Gărzile Patriotice. Au plecat din între-
prindere într-o autoutilitară TV, sub
comanda unui maior de Armată. Pe la
18:30, aproape ajunseseră la destinație,
cînd asupra lor s-a dezlănțuit iadul. 

„GLONȚUL DOARE CA DRACUL“
„Au început să tragă în noi din toate

direcțiile, fără nici o somație, fără nimic.
În dubă, toată lumea intrase în panică și
țipa. Eu urcasem ultimul și, fiind cel mai
aproape de ușă, am încercat instinctiv să
ies afară și să fug. N-am apucat să fac nici
un pas, fiindcă au început să mă lovească
gloanțele unul după altul. Știu doar că
eram căzut pe asfalt și că încercam să mă
tîrăsc în spatele dubei, urlînd: «Nu mai
trageți! Nu mai trageți!»“, ne-a povestit
Vasilică Radu, cu vocea înecată în
emoțiile trezite de amintirea acelor clipe
teribile. Bărbatul, acum în vîrstă de 40
ani, contrazice teoriile celor care afirmă
că o împușcătură este resimțită, pe
moment, ca o mică arsură și că începe să
doară mai tîrziu. „Nu e adevărat, doare ca
dracu’ din prima fracțiune de secundă
cînd te atinge glonțul. Cînd mă loveau,
îmi flutura piciorul ca un steag în bătaia
vîntului. Le simțeam cum trec prin mine,
aveam o senzație de cuțit care mi se tot
înfige în creier.“ Vasilică nu a fost
împușcat cu o singură rafală. Gloanțele
au venit la intervale de zeci de secunde,
iar supliciul a durat cel puțin 5 minute.
Apoi nu mai știe ce a fost, fiindcă a leșinat
și s-a trezit la spital, înconjurat de medici
și asistente. Zăcuse cîteva zile în comă și
avea ficatul perforat, femurul piciorului

drept spart în bucăți și alte cîteva răni
urîte în gamba și tibia aceluiași picior. 
L-au nimerit 12 gloanțe, dar nu i-a fost 
dat să moară. Drept dovadă că destinul
a ținut cu el, al 13-lea glonț doar l-a zgîriat
un pic pe creștetul capului. Doi cen-
timetri mai jos și totul se termina! 

CALVARUL DIN SPITAL
În spital, au urmat opt luni de chin, cu

operații care nu se mai opreau. Doctorii
i-au scos șase schije desprinse din
gloanțele care îi mușcaseră din carne și
oase. Cînd își revenea din anestezie, i le
dădeau lui, dar nu le-a păstrat, așa cum
nu a păstrat nici hainele în care fusese
îmbrăcat, zdrențuite și pline de sînge, și
nici cîrjele cu care a învățat din nou să
meargă, cu pași poticniți, cînd a ieșit din
mîinile medicilor. „Nu mai suportam să
le văd, îmi aduceau aminte de toată
suferința de atunci“, ne-a mărturisit el. 

SALVATORUL NECUNOSCUT
Vasilică Radu nu se consideră un erou

al Revoluției. El este convins că s-a aflat la
locul nepotrivit, în momentul nepotrivit
și, dacă ar putea să dea timpul înapoi, 
n-ar mai pune mîna pe arma cu care a
fost trimis să lupte împotriva „teroriști-
lor“. Cine au fost acești teroriști și de ce
au vrut să-l omoare sînt întrebări care
l-au frămîntat o vreme, dar la care a re-
nunțat să mai caute răspuns, după ce a

observat că se pune cu cine nu trebuie.
„În loc de lămuriri, primeam amenințări,
mai mult sau mai puțin directe. Am în-
cetat să pun întrebări, după ce o Dacie
albă, fără număr de înmatriculare, a de-
marat spre mine și a evitat în ultima se-
cundă să mă lovească“, ne-a spus brăilea-
nul. Acum, chiar nu-l mai interesează
cine a încercat să-l ucidă. Vrea, în schimb,
să afle cine i-a salvat viața. „După ce am
ieșit din comă, mi s-a spus că am fost
adus la spital cu un ARO, dar nu am aflat
niciodată cine a fost șoferul mașinii.
Dacă nu mă lua imediat de acolo, nu aș fi
supraviețuit“, crede Vasilică. El le este
profund recunoscător medicilor brăileni
care l-au ținut în viață și nu i-au amputat
piciorul, deși, la un moment dat, această
măsură extremă părea de neevitat. „Pi-
ciorul drept e mai scurt cu doi centimetri,
dar măcar pot să merg cu el!“, se bucură
brăileanul care a fentat moartea.

Din cei 12 bărbați plecați cu duba spre
Primăria Brăila, în seara zilei de 24
decembrie 1989, doi au fost uciși și doi au
scăpat neatinși. Ceilalți au avut răni mai
mult sau mai puțin urîte. Dintre răniți,
cel mai afectat a fost Vasilică Radu, deși
nu el a încasat cele mai multe gloanțe. Un
alt camarad a fost împușcat de 16 ori, însă
acela se afla în interiorul mașinii, iar
gloanțele au penetrat mai întîi caroseria
și și-au pierdut din putere, astfel că rănile
nu au fost la fel de grave.

Diagnosticul stabilit de medici în cazul
lui Vasilică Radu este impresionant.
„Internat în secția chirurgie, la data de
24 XII 1989, pentru: plagă împușcată
hipocondrul drept, plagă împușcată
coapsă și gambă dreapta, cu fractură
deschisă cominutivă femur și gamba
dreaptă. S-a practicat laparatomie
exploratorie. Rănit în revoluție“, se
arată în certificatul medical eliberat în
luna februarie, 1991, de medicul specia-
list ortoped Gheorghe Ceteraș, din
cadrul Spitalului Municipal Brăila. În
baza acestui document, Vasilică a bene-
ficiat de prevederile Legii 42/1990. Sta-
tul i-a dat o garsonieră și un hectar de
teren arabil, dar nu i-a alocat și un aju-
tor bănesc permanent, fiindcă era con-
siderat apt de muncă. Asta pentru că 
se putea deplasa cu piciorul lovit de
gloanțe. Vasilică spune însă că nu a mai
fost niciodată același om. „Puteam mer-
ge, dar nu reușeam să stau în picioare
mai mult de cîteva minute. Nici acum
nu pot! Rănile par închise pe dinafară,
dar pe dinăuntru simt cîteodată că mă
sfredelește cineva cu un burghiu în os.
Uneori, cînd este înnorat, mă doare pi-
ciorul îngrozitor.“ În atare condiții, i-a
fost foarte greu să își găsească și să își
păstreze un loc de muncă. Situația lui
era cunoscută printre colegii revoluțio-
nari. „Țin minte că o ducea greu. 
Cunoșteam povestea lui, faptul că
a fost împușcat de 12 ori și că a suferit
foarte mult, și încercam să îl ajut de
cîte ori aveam ocazia. În special de
sărbători, îl treceam pe lista pentru
pachetele de ajutoare oferite de
Guvern“, își amintește Costel Jipa, 
fost inspector în cadrul Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revolu-
ționarilor între 1996-2003.

O garsonieră
și un teren pentru
că a fost rănit
în Revoluție

Florentin Coman

Piciorul lovit al lui Vasilică a fost salvat de medici, dar nu a mai putut să muncească

Arhivă personală

Legislația intrată în vigoare în 2006
i-a adus lui Vasilică Radu, țintuit
luni bune la pat, o indemnizație
de 1.700 de lei pe lună
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ANTIMONDEN

STRIPPER ÎN LANȚURI ȘI CĂTUȘE CU BLĂNIȚĂ

Și vedetele au
jucării erotice

CUPLURI DE LARG CONSUM

Cabral și Andreea
Pătrașcu sau
reclamă cu iubirea

BUHUHUIDU!

Cine-i cel mai
brunet dintre
Cîrcotași?

NEȘTIRE ÎN NEȘTIRE

Dan Negru 
pe (sport) alb

Anca Stănescu
anca.stanescu@jurnalul.ro

Vibratoare de toate felurile. Afrodiziace,
parfumuri, lenjerii de tăvăleală, amante
gonflabile, pompe de lungit centimetri,
periuțe excitante, inele, biluțe, curele,
cătușe, cercei, tatuaje, masaje erotice.
Acesta a fost meniul de la Eros Show.
Însă ce piese de rezistență poftesc și
folosesc vedetele autohtone? 

A
u încercat vedetele de pe la noi
marea nu doar cu degetul
(mijlociu?)? Au plutit ori s-au

înecat la mal? 

TIMIZII.
Cătălin Ivan, Dj la ProFM, a pătruns o

dată într-un sex-shop. Din greșeală.
„Am crezut că intru la jocuri mecanice“,
spune el. Are de gînd să folosească vreun
accesoriu sau jucărie erotică? Da! Dar...
într-un anumit context. „Dacă nu o să
recuperez orele nedormite, probabil că o
să rog pe cineva să mă lege de pat cu niște
cătușe.“ Să-i ajute Dumnezeu să nu
adoarmă prea repede! Cristina Iacob,
Dj-iță la ProFM Dance, nu a pășit nicio-
dată într-un magazin de accesorii erotice.
Ar tenta-o, însă, după ea, „nici un sex-
shop din România nu pare destul de
îmbietor“. Păi, nu contează cum e pe
dinafară, important este să fie dotat cu
tot ce trebuie! Ana-Maria Tatu, colega ei
de radio, se pregătește intens pentru o
vacanță la Amsterdam. Așa că vizitarea
sex-shop-urilor va fi trecută, atunci, în
meniul zilnic. Oricum, „încălzirea“ a fost
făcută chiar la ziua ei de naștere, cînd a
primit un stripper prevăzut cu făclie și
cîteva lanțuri discrete. Cît de discrete...?

ÎNDRĂZNEȚII.
Nono Semen, manager de programe la

ProFM, se declară un obișnuit al magazi-
nelor lui Eros. El a făcut și cumpărături,

achiziționînd o pereche de cătușe căptu-
șite cu pluș mov și roz. Nu în folosul pro-
priu, ci pentru a fi făcute cadou. Însă a
utilizat și el accesorii sexy și spune că i
s-a părut amuzant. Crede că „reginele“
jucăriilor erotice sînt vibratoarele, „cele
mai vizibile prin magazine. Sau poate că
se fac promoții mai dese pentru ele?“. 
Un alt specialist este și Ramon Cotizo, 
posesor al unei perechi de cătușe cu blă-
niță. „Nici în ziua de azi nu le-am 
folosit pentru că nu dorește nimeni
petrecere cu cătușe. Și nu înțeleg de ce,
unde greșesc?“, se plînge el. 

Deși discretul Viorel Șipoș a refuzat 
să dea detalii despre jucăriile erotice, 
ne-a mărturisit totuși că aceea preferată
este „aceeași de mai mult timp“. 
Oare nu o fi intervenit rutina? Sau
iubirea a crescut în timp?

ARTILERIA GREA.
Sînt toate blonde și se dezbracă foarte

des. De prejudecăți, mai ales. Cea mai
tare din parcare (la propriu și la figurat!)
este Laura Andreșan. Ea spune că preferă
ca ahh!cesorii cătușele și biciul. Cel mai
bine se pricepe însă să șfichiuiască cu
vorbe cu bătaie anatomică și înalt filozo-
fică, de genul: „Încep să cred că unii chiar
nu au creier“. Cine-o contrazice?

Contrar statutului ei de regină porno,
Alina Plugaru este, în străfundurile ei, o
tradiționalistă. Ea a mărturisit că nu se dă
în vînt după jucăriile erotice, ci este exci-
tată foarte atunci cînd bărbatul o ia tare
în brațe și o sărută. Andreea Spătaru s-a
tot jucat pînă cînd a nimerit în Boschet.
După vînătăile de rigoare, a preferat să
apese butoanele „penale“ ale unui anume
Schumi, bărbat dotat și financiar, și ana-
tomico-chirurgical, cu silicon în penis.
Din păcate, nici aici n-au fost unse roti-
țele foarte bine. Dovada? S-au desprins,
iar acum blonda geme de una singură, 
în căutarea iubirii (care să-i asigure 
cheltuielile) ideale.

Christian Silva/JURNALUL NAȚIONAL

Limba-i mult mai ascuțită decît mintea. În meserie îi este de folos...

Cătălina Iancu 
catalina.iancu@jurnalul.ro 

Celor care nu puteau dormi noaptea dacă nu aflau ce se
întîmplă în telenovela „În al nouălea cer“ sau ce se
întîmplă prin spatele decorurilor serialului (cine pe cine
a mai pipăit sau care cu care s-a mai cuplat), dacă și-a luat
Cabral o altă iubită – ei bine, iată, s-a găsit răspunsul!

„Da, sîntem împreună!“ Deci da? Deci da! Este vorba
despre Cabral și Andreea Pătrașcu. Cum cine e Andreea
Pătrașcu? Nu prea se știe. Decît că joacă în același film cu
mulatrul. Să zicem că este o domnișoară blondă și promo-
vată. Și atunci cînd nu e băgată în seamă se bagă singură. Și-
și face reclamă cu iubitul. Deci Andreea este o fată de
(A)casă, cam fără experiență, căci abia acum o ajută Cabral
să facă exerciții de dicție și „de voce“ (?), și ea, fata, e deja
vedetă! Apare pe prima pagină cu fostul soț al Luanei Ibaka. 
Oficial le merge bine. Și tot oficial sînt rezervați. Adică: cei
doi spun că sînt discreți în ceea ce privește relația lor. Dacă
sînt atît de discreți, de ce și-au deconspirat idila? Și nu
oricum, ci în exclusivitate! Că scrie negru pe alb(ă). „Da,
sîntem împreună!“, au spus într-un glas. Ce „discreție“
cusută cu ață albă și trîmbițată în gura mare! 
Știm deja și scenariul dinainte. El îi va cumpăra un inel de
logodnă, ea va aștepta (mult și bine) s-o ceară de nevastă,
pînă atunci vor merge în vacanțe și ne vor spune c-au avut
ședințe prelungite de shopping și-așa mai departe... 

În „arena“ emisiunilor tv strigă, aleargă, pare nervos.
Însă pentru ardeleanul Dan Negru toate astea sînt doar
manifestări profesionale. În viața de zi cu zi este 
o persoană calmă, care detestă violența.

Dovadă stă... tenisul. Acum cîteva zile, Dan a fost invitat de
prietenul său Răzvan Popescu la un meci. Rivalii? Doi argen-
tinieni înfocați, Jose Acasuso și Martin Vassalo Arguello.
Răzvan a ținut cu Arguello, însă Dan l-a preferat pe Acasuso,
pentru că nu i-au căzut prea bine „aprinderile“ celuilalt
jucător. Nervos, Arguello a dat cu racheta de pămînt pînă a
rupt-o și a aruncat cu o minge dincolo de arenele Stadionu-
lui Cotroceni. A fost taxat imediat de prezentatorul emisiu-
nii „Te pui cu blondele?“: „Nu era mai bine să o dea unui
copil? De ce a rupt-o?“ O fi vorba doar de detestarea violenței
sau și de puțină cumpătare? (Anca Stănescu)

Cătălina Iancu
catalina.iancu@jurnalul.ro

Magda lu’ Tolea minte de îngheață apele. Așa cum nici în
cazul „Elodia“ n-a avut nici o dovadă pentru a-și menține
afirmațiile, ci doar bate cîmpii cu grație, tot așa 
îi crește nasul ca lui Pinocchio și cînd vorbește despre
Huidu și Găinușă.

Ceva-ceva știa ea: că sînt unii care își bat joc de „dive“. Și s-
a gîndit, probabil, să nu se pună rău cu ei. Așa că i-a luat la
„periat“. „Zbuciumagda“ a zis că-i plac Cîrcotașii, „mai ales
cel brunet“. Deci atît de mult îi plac, încît nici nu se uită la
emisiune. Că dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut că nu e nici unul
dintre ei blond. Blondă e doar una dintre Bebelușe. 
Ciumaca însă are o nedumerire. 

La întrebarea lui Cristi Hrubaru, „ce cauți în televiziune?“,
manelista n-a știut ce să zică, așa că a răspuns și ea tot prin-
tr-o întrebare: „Da’ voi ce căutați în televiziune?“. Pentru a-i
satisface curiozitatea Magdei, iată răspunsul: cei doi sancțio-
nează ridicolul, penibilul, prostia, nesimțirea. Deci, ei sînt 
în televiziune pentru a face mișto de „vedete“ ca tine!

Am primit un

stripper de ziua

mea… Nu a ieșit

din cutie, ce-i

drept, dar era

«prevăzut» cu

făclie și cîteva

lanțuri discrete,

foarte fashion...

Deși cred că și

cătușele cu blă-

niță ar putea fa-

ce un come-back

de senzație“

Ana Maria Tatu
ProFM Dance
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VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ
Florin
Condurățeanu:
florin.condurateanu@jurnalul.ro

Mestecatul voinicesc,
învățat de la strămoși

CARTE

Arta de a te
înțelege bine
cu toată lumea 
Mîine, împreună cu Jurnalul Național și
suplimentul Jurnalul de sănătate, apare
volumul „Arta de a te înțelege bine cu
toată lumea“, autor doctorul David J.
Lieberman, editura Curtea Veche.

„Dacă te-ai săturat de anxietatea, stîn-
jeneala, stresul sau agitația unei vrajbe
în familie, a unei neînțelegeri la serviciu
sau a unui conflict de personalitate,
atunci înarmează-te cu tehnici care aduc
oamenii laolaltă, dau uitării disensiunile
și transformă discordiile în armonie.
Această carte îți arată pas cu pas exact ce
să spui și ce să faci pentru a calma orice
situație. Indiferent dacă au trecut zece
minute, zece zile sau zece ani, poți să te
folosești de puterea psihologiei ca să
îndrepți lucrurile“, spune autorul.

SOLUȚII SIMPLE
Doctorul David Lieberman oferă citi-

torilor cîteva metode de soluționare ra-
pidă a oricărui conflict. Metodele au
avantajul că sînt simple, ușor de înțeles
și cu efect imediat. Ele vă vor ajuta să pu-
neți capăt conflictelor de familie; să obți-
neți din partea celorlalți respectul pe
care-l meritați; să vă îmbunătățiți orice
tip de relație. Concret! Atunci cînd ești
furios, trebuie să știi că în primul rînd îți
faci ție însuți rău. Apoi se pune întreba-
rea: Ce se întîmplă? Or acest volum îți
arată cum să-l faci pe celălalt – sau pe cei-
lalți – să uite supărarea, mînia, durerea. 

Magda Marincovici
magda.marincovici@jurnalul.ro

15 și 19 septembrie. Săptămîna urolo-
giei. Evenimentul, organizat de Aso-
ciația Română a Urologiei, are ca scop
prevenirea afecțiunilor prostatei.

P
reședintele Asociației Române a
Urologiei (ARU), prof. dr Ionel Si-
nescu, șeful Centrului de Chirur-

gie Urologică, Dializă și Transplant Re-
nal Fundeni, spune că „afecțiunile pros-
tatei pot fi tratate dacă sînt depistate la
timp“. Principalele afecțiuni ale prosta-
tei sînt prostatita, hiperplazia benignă
a prostatei, cancerul de prostată... Con-
trolul prostatei este simplu, este ieftin,
este eficient și ar trebui efectuat anual
de toți bărbații care au peste 50 de ani.
Incidența acestei boli crește cu vîrsta și

atinge un maxim în decada a noua de
viață, cînd unii specialiști vorbesc de o
incidență de 88%. Cu alte cuvinte, la
vîrsta de 90 de ani, nouă din zece
pacienți au adenom de prostată. 

Prostata este o glandă anexă a apara-
tului genital masculin, aflată la inter-
secția cu aparatul urinar, cu rol în pro-
ducerea lichidului prostatic, parte com-
ponentă a lichidului seminal. Ca volum
și formă, prostata a fost comparată cu o
castană. Potrivit statisticilor, populația
țării noastre ar putea fi, în 2010, de
aproximativ 21.400.000 de persoane,
dintre care 20% vor fi bărbați de peste
60 de ani. Conf. univ. Dan Mischianu,
Clinica de Urologie, Spitalul Clinic de
Urgență Militar „Dr. Carol Davila“,
spune că 30% dintre bărbații peste 60
de ani, respectiv 1.843.000 de persoane,
vor suferi de adenom de prostată.

iStock

O dată cu înaintarea în vîrstă, crește riscul de adenom de prostată

SĂPTĂMÎNA UROLOGIEI

Prostata, la control!

Unul dintre defectele importante ce apar în
regimul alimentar al omului modern se referă
și la alimentele din ce în ce mai moi prin pre-
lucrare și preparate termic din ce în ce mai
mult. Nu mai vorbim de alte consecințe rele, ci
ne referim la efectele proaste asupra danturii
omului zilelor noastre. Dentiția este cu atît
mai bună, cu cît este pusă să mestece zdravăn,
să lucreze asupra unor alimente care au o con-
sistență tare. S-a constatat că oamenii preis-
torici aveau dinți perfecți, deși nu se inven-
taseră stomatologii. Și aceasta tocmai pentru
că mestecau vîrtos de toate, chiar și carne
crudă. În farfuriile omului de azi întîlnești
însă mîncare de consistență moale, astfel încît
dinții nu mai sînt supuși unor eforturi gîndite
de Creator să le facă bine. Dar alimentația cu
produse de consistență moale aduce și alte
necazuri. Astfel, omul este invitat să mestece
în grabă și superficial. Este o mare greșeală,
fiindcă o parte din digestie începe chiar din
cavitatea bucală, unde alimentele sînt
măcinate, dar și îmbibate cu tot felul de sucuri
care pornesc digestia încă din gură. Cînd omul
mestecă superficial, dă mai mult de lucru
stomacului, care trebuie să preia el sarcinile de
mărunțire și de digerare. Sarcini prea mari. Ca
să nu mai amintim că, mestecînd conștiincios,
dai ocazia și senzorilor de sațietate să intre în
funcțiune mai devreme, să-ți dea semnalul de
săturare, astfel încît omul să nu se îngrașe. 

Publicitate
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BIO

PRODUSUL ZILEI

Ulei vegetal

de gălbenele

Uleiul vegetal de gălbenele Florame
este un produs cosmetic bio reco-
mandat îngrijirii pielii delicate, dar și
a celei uscate și iritate. Acest ulei a
fost obținut prin
macerarea florilor
proaspete de găl-
benele în ulei ve-
getal de măsline.
Ingredientele
folosite –
gălbenelele și
uleiul de măsline
– provin din agri-
cultura ecologică.
Produsul poate fi
aplicat atît pe față cît și pe corp. Are
efect regenerant, cicatrizant, anti-
iritant, tonic, emolient, de reducere a
fragilității vasculare și de îmbunătă-
țire a circulației sanguine periferice. 

STUDIU

Profitul bio

Culturile eco de cereale ar putea de-
veni mai profitabile decît cele con-
venționale, dacă petrol ajunge la 200
de dolari barilul. Un studiu al firmei
Andersons a arătat că scumpirea pe-
trolului va atrage scumpirea îngră-
șămintelor artificiale și scăderea
profitului agricultorilor non-bio.

Mîncarea pentru bebe, laptele,
căpșunile, orezul, fasolea, țelina,
castraveții, cartofii, ardeii, porumbul,
soia, piersicile, merele, strugurii,
cireșele sau caisele eco trebuie
preferate „suratelor“ convenționale.

Florina Zăinescu
florina.zainescu@jurnalul.ro

S
ite-ul Kidsorganics.com a întocmit
o listă cu cele mai importante ali-
mente care ar trebui consumate în

variantă ecologică. În fruntea listei este
hrana gata preparată (la borcănel) pentru
bebeluși. Recomandarea se bazează pe
faptul că sistemele imunitar, nervos și
hormonal al noilor născuți sînt foarte
vulnerabile la chimicale. Mai multe teste
făcute în străinătate au arătat că în
mîncarea convențională pentru bebeluși
mai apar și reziduuri de pesticide. Din
hrana gata preparată nu lipsesc coloranții

și conservanții sintetici. Așa că părinții ar
trebui să cîntărească avantajele și deza-
vantajele hranei convenționale înainte
de a o introduce în alimentația micuților.

LEGUME ȘI FRUCTE „MAGNET“
PENTRU PESTICIDE

Însă cei mici nu pot fi hrăniți la
nesfîrșit cu mîncare bio specială pentru
bebe. Din păcate, o serie întreagă de
fructe, legume sau cereale care intră în
alimentația copiilor – dar și a adulților –
sînt stropite cu doze mari de pesticide,
din pricina sensibilității la dăunători,
sînt injectate cu chimicale ca să rămînă
proaspete mai mult timp sau sînt
modificate genetic în agricultura con-
vențională. Iar unele dintre acestea
absorb cantități mari de „poluanți“. 

RECOMANDĂRI
De aceea pe lista întocmită de site-ul

Kidsorganics.com cu cele mai impor-

tante alimente care ar trebui consu-
mate în variantă eco – atît de copii,
cît și de adulți – se regăsesc căpșunile,
orezul, fasolea verde, țelina, castraveții,
cartofii, ardeii grași, porumbul, soia,
piersicile, merele, cireșele, caisele sau
strugurii.

Vi se pare puțin lucru că raportul din
19 iunie 2008 al organismului guverna-
mental britanic care verifică siguranța
produselor alimentare din punct
de vedere al concentrației de pesticide
a arătat că peste 90% din căpșunile
testate erau contaminate?

Printre cele mai importante
alimente care ar trebui consumate
în variantă ecologică se numără și laptele
sau produsele lactate. 

Chiar dacă reziduurile de pesticide
și, în cazul laptelui, de antibiotice sînt
prezente în doze foarte mici, acestea se
acumulează în timp și provoacă diverse
probleme de sănătate. La orice vîrstă.

+
știri

iStock

Hrănindu-vă copilul cu bio îi asigurați un început bun în viață

SĂNĂTOS

Alegeți
hrana
ecologică
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BUN DE CONSUM

ALTERNATIVĂ

Conservanții naturali 
Gabriela Berechet
gabriela.berechet@jurnalul.ro

Producătorii de alimente au
o serie de alternative pentru a înlocui
sarea folosită în cantități mari,
cu rolul de conservant. Înlocuirea
poate scădea incidența bolilor cardio-
vasculare și renale.

C
onsumul de sare a crescut în mod 
alarmant în ultimii ani, în ciuda 
campaniilor media extrem de

intense. Sarea ascunsă în alimentele con-
sumate zilnic este adăugată cu scopul
măririi palatabilității alimentelor,
a creșterii sapidității acestora, dar
și în scopul conservării lor, dat fiind
potențialul bacteriostatic ce previne
alterarea alimentelor sau propagarea
unor toxiinfecții alimentare. Substituirea
sării de bucătărie cu un alt produs cu ace-
leași proprietăți este aproape imposibilă,
fapt ce a condus la opoziții vehemente
ale marilor producători de alimente față
de programele de sănătate publică ce
prevedeau reduceri drastice ale nivelului
sodiului în alimente.

Cu toate acestea, în ultimii ani, multe
firme din industria producătoare
de alimente s-au orientat spre reducerea
aportului de sare drept conservant
prin utilizarea unor înlocuitori de
sare de bucătărie, înlocuirea în rețetele
de fabricație a materiilor prime și
mai ales a ingredientelor foarte bogate
în sodiu, fabricarea unor produse ali-
mentare fără sare.

SOSURI DE TOMATE MAI SĂNĂTOASE
Pasta de tomate și sosurile de tomate

tip ketchup sînt alimente cvasi-omnipre-
zente în dieta zilnică a omului. De cele
mai multe ori acestea sînt consumate
cu alimente care conțin și ele o cantitate
mare de sare. Tehnologiile de conservare
a conservelor de roșii presupun aportul
clorurii de sodiu, cu efectele binecu-
noscute ale creșterii presiunii arteriale.
Cercetătorii de la Universitatea de
Știință și Tehnologii din India au
efectuat cîteva studii asupra efectului
conservant al acidului anacardic
extras din uleiul de coajă de nuci caju.
Acest ulei conține 70% acid anacardic,
18% cardol, 5% cardanol și alți fenoli. 

ACIDUL-MINUNE
Studiile efectuate pe probe de sosuri

pe bază de tomate și pastă de tomate
inoculate cu spori de Staphilococcus
aureus, Bacillus subtilis și Escherichia
coli, păstrate la temperatura camerei
(precum dozatoarele de dressinguri
din restaurante și fast-food-uri), au
demonstrat o puternică activitate bacte-
riostatică a acidului anacardic extras
din uleiul de coajă de nuci caju,
o alternativă de conservare mult mai
sănătoasă, în detrimentul conservanților
sintetici sau al sării.

Acidul anacardic a demonstrat o activi-
tate bacteriostatică și asupra bacteriilor
gram-pozitive și asupra celor gram-nega-
tive, recomandîndu-l astfel ca ingredient
de conservare a alimentelor care nu sînt
păstrate refrigerate.

CE BEM, CE MÎNCĂM

Spumă aerată
din coloranți
Cristina Andreea Călin
cristina.calin@jurnalul.ro

Minicăpșuni din spumă de zahăr Marsh Mallow sînt un
produs zaharos de tip aerat (spumă) pe bază de zaharuri
cu index glicemic foarte ridicat (zaharoză, sirop de glu-
coză/ fructoză), gelatină din porc și de vită și o gamă
întreagă de aditivi alimentari, coloranți chimici de sinteză
periculoși pentru sănătate. Din această cauză produsul are
un profil nutrițional extrem de dezechilibrat și de stresant
pentru întregul metabolism.

Multitudinea de coloranți chimici de sinteză azoici este
incriminată în apariția sindromului ADHD, a cancerului,
mai ales în contextul în care zahărul este hrană pentru
celulele canceroase. Mai mult, amidonul este un polizaharid
care în tractusul digestiv se transformă în glucoză.
De asemenea, spuma are și o densitate energetică foarte
ridicată, așa cum reiese din eticheta compozițională. 

În urma analizei rezultă că produsul nu este indicat copi-
ilor, adolescenților, femeilor însărcinate și care alăptează,
supraponderalilor, obezilor, celor cu status proinflamator
sistemic, celor cu sindrom metabolic, bolnavilor de cancer,
celor cu sindrom ADHD, hipertensivilor, celor cu dislipi-
demie, hiperuricemicilor (gută), celor cu maladii neurode-
generative. Produsul este interzis diabeticilor.  

Ingrediente
Zahăr, sirop de glucoză/fructoză, apă,
agent de gelifiere: gelatină alimentară,
arome, coloranți: E 102 – tatrazină,
E 104 – galben de chinolină, E 122 – azoru-
bină, E 124 – roșu ponceau, E 129 –
eritrozină, E 131 – albastru patent, E 133 –
albastru 
brillant, midon din porumb.

Ketchup-ul poate fi conservat și cu uleiuri
extrase din nuci caju
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BENEFICIU

Brînza de capră, soluție antistres
Georgeta Licsandru
georgeta.licsandru@jurnalul.ro

Brînza de capră se digeră mai ușor decît
celelalte brînzeturi, pentru că are un
conținut redus de grăsimi. Brînza 
de capră are puține calorii și este per-
fectă pentru curele de slăbire.
Argumente suficiente pentru a alege
brînza de capră în defavoarea celei 
de vacă sau de bivoliță.

„B
rînza de capră poate fi inclusă
în dietă la orice vîrstă, deoarece
se digeră mai ușor decît celelal-

te sortimente de brînză datorită conținu-
tului mai mic de grăsimi și de cazeină,
proteina din lapte. 100 g de brînză de ca-
pră conțin 3 g de proteine și 4 g de gră-
simi, în vreme ce 100 g de telemea de
vacă – 15 g de proteine și 20 g de grăsimi.
Diferența se vede și în numărul de calo-
rii: 100 g de brînză de capră conțin 60 de
calorii, aceeași cantitate de telemea de
vacă ajunge la 250 de calorii“, arată prof.
dr Gheorghe Mencinicopschi, directorul
Institutului de Cercetări Alimentare. 

CONȚINUT SCĂZUT DE GRĂSIMI
Avînd puține grăsimi, brînza de capră

poate fi consumată și în curele de slăbire.
Pentru stimularea digestiei, brînza poate
fi asociată cu o salată de crudități din ca-
re nu vor lipsi mărarul, pătrunjelul și sa-
lata verde. Potrivit specialistului, brînza
de capră poate preveni cariile dentare. 
O bucată de brînză mîncată după masă
stimulează secreția de salivă, protejează

smalțul dinților și restabilește aciditatea
normală a mediului din cavitatea bucală. 

CALCIU ȘI FOSFOR
100 g de brînză de capră conțin 100 mg

de calciu și 90 mg de fosfor, minerale 
necesare sistemului osos. Calciul și fos-
forul se asimilează mai bine din brînză
decît din lapte. De asemenea, brînza de
capră este printre puținele surse naturale
de vitamina B12 (2 micrograme/100 g).
Datorită vitaminei B12, brînza atenuează

stările de stres, anxietate și ne ajută 
să ne concentrăm mai ușor. Datorită con-
ținutului redus de grăsimi, brînza de
capră poate fi consumată și de per-
soanele care suferă de ateroscleroză,
afecțiuni renale, colescistite, obezitate.
„În același timp, persoanele care au 
intoleranță la lactoză pot consuma
liniștite brînză de capră, deoarece, fiind
fermentată, aceasta nu mai conține 
lactoză“, mai spune prof. dr Gheorghe
Mencinicopschi. 

TERAPII COMPLEMENTARE

Sucul de rodii oprește evoluția
cancerului de prostată
O rodie sau un pahar cu suc de rodii zil-
nic întărește imunitatea și împiedică
înmulțirea celulelor canceroase în
organism.

Un studiu efectuat la Universitatea 
California (SUA) a demonstrat că rodiile
conțin izoflavone, substanțe cu efect anti-
inflamator și anticancerigen. O rodie pe
zi sau un pahar cu suc proaspăt de rodii
stimulează sistemul imunitar să lupte
contra celulelor canceroase și 
să împiedice înmulțirea lor. 

PREVINE APARIȚIA RECIDIVELOR
La studiul de la Universitatea California

au participat bărbați cu cancer de prosta-
tă, care suferiseră o intervenție chirurgi-
cală de înlăturare a tumorii sau făcuseră
terapie cu laser. 

„La bărbații care au băut cîte un pahar
cu suc de rodii zilnic s-a observat
menținerea antigenului specific prostatic

(PSA) în limite normale. În multe cazuri,
creșterea nivelului PSA vorbește despre
recidiva tumorii. Pe viitor vom analiza
efectul rodiilor și în alte forme de can-
cer“, afirmă dr Allan Pantuck, coordona-
torul studiului. (Georgeta Licsandru)

CURĂ DE SLĂBIRE

Grăsimile, topite cu ceai verde
Zilnic, două căni cu ceai verde, fără
zahăr! Este soluția perfectă pentru per-
soanele care vor să slăbească.

Ceaiul verde conține taninuri, 
substanțe care ușurează digestia și
reglează tranzitul intestinal, favorizînd
eliminarea toxinelor și arderea kilo-
gramelor în plus, ne spune dr Cristina
Pavel, medic de familie cu competență în
api-fitoterapie. 

Ceaiul verde este bogat în aminoacizi,
iod, potasiu, fluor, fosfor, vitaminele C,
B1, B2, PP, K. Datorită conținutului său,
ceaiul are proprietăți diuretice, contri-
buind la eliminarea apei în exces din

organism și la dizolvarea stratului adipos.
În același timp neutralizează grăsimile
dăunătoare, împiedică depunerea lor pe
artere, contribuie la scăderea colesterolu-
lui în sînge și la controlarea tensiunii
arteriale. 

Cantitatea zilnică de ceai recomandată
zilnic este de una-două căni, de preferat
în prima parte a zilei, pentru a nu avea
insomnii. Ceaiul verde este o băutură
revigorantă care încetinește
îmbătrînirea, ajută la păstrarea siluetei,
întărește sistemul imunitar și previne
cancerul. Aceste proprietăți ale 
ceaiului verde se datorează
antioxidanților. (Georgeta Licsandru)

stockexpertcom

Vitaminele A, B, D, E din brînza de capră întăresc imunitatea 

Urdă pentru hepatici
Nutriționiștii ne sfătuiesc să nu arun-
căm zerul, dacă pregătim brînza de ca-
pră acasă. „În zer trec o parte dintre pro-
teinele din lapte. Prin fierberea la foc
mic a zerului se obține urda. Aceasta
este un fel de brînză, care conține doi
aminoacizi – metionina și cisteina, care
au efect hepatoprotector“, precizează
prof. dr Gheorghe Mencinicopschi. 
Specialistul nostru ne recomandă 
să înlocuim laptele de vacă cu cel de
capră. Laptele de capră este recomandat
persoanelor cu afecțiuni gastro-intesti-
nale, tulburări metabolice, afecțiuni
cardiovasculare. Pentru copii, 
după laptele matern, cel mai bun 
este laptele de capră.

100 g Brînză de capră
Calorii 60
Grăsimi 4 g
Proteine 3 g
Calciu 100 mg
Fosfor 90 mg

100 g Brînză de vacă
Calorii 250
Grăsimi 20 g
Proteine 15 g
Calciu 300 mg
Fosfor 280 mg
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HARTA VERDE A BUCUREȘTIULUI

Dezvoltare durabilă
pentru Parcul Izvor
Alexandru Năstase
alexandru.nastase@jurnalul.ro

Elevi din prestigioase licee bucureștene
propun, în cadrul proiectului Harta
Verde a Bucureștiului, cîteva idei pentru
dezvoltarea durabilă a Parcului Izvor.

L
a sfîrșitul lunii mai, imediat după 
ce a fost lansat, proiectul Harta
Verde a ajuns în două licee

bucureștene de veche tradiție, Colegiile
Naționale „Gheorghe Lazăr“ și „Sfîntul
Sava“. A fost punctul de început al unui
proiect educațional adresat în special
tinerilor bucureșteni care doresc să-și
cunoască mai bine orașul participînd
cu propria lor viziune la Harta Verde.
Sînt, așadar, mai bine de două luni de
cînd 40 de liceeni, împărțiți în patru
echipe, fiecare cu propriile viziuni,
muncesc în speranța că proiectele pro-
puse de ei autorităților locale, dar mai
ales comunității, vor conduce într-un fi-
nal la o îmbunătățire a mediului în care
trăiesc locuitorii Capitalei.

SALVAREA CIȘMIGIULUI
Echo, echipa elevilor din „Gheorghe

Lazăr“, este formată din opt tineri cre-
ativi, care au hotărît să renunțe la mare
parte din vacanță, lucrînd uneori zile
întregi încercînd să găsească soluții pro-

blemelor întîmpinate. Proiectul lor, de-
parte de a fi ușor abordabil, vizează rea-
menajarea Parcului Izvor, ținînd seama,
firește, de cerințele și necesitățile comu-
nității, și aceasta pentru a crea o alterna-
tivă pentru „dezaglomerarea“ Grădinii
Cișmigiu, suprapopulată de vizitatori
mai ales la sfîrșit de săptămînă. 

Deși constituie o întinsă zonă verde în
chiar inima Bucureștiului, Parcul Izvor e
rareori animat de prezența vizitatorilor,
excepții făcînd zilele în care primăria
organizează evenimente electorale. În
rest, acest spațiu golaș nu este întrebuin-
țat mai deloc în sprijinul cetățeanului.

Într-o primă fază, echipa Echo a rea-
lizat un sondaj care cuprinde răspun-
surile cetățenilor la o grilă de zece în-
trebări cu privire la problemele par-
curilor Izvor și Cișmigiu. Rezultatele
indică faptul că mai bine de 94% dintre
cei care frecventează Parcul Izvor ar dori
ca acesta să fie amenajat corespunzător,
printre problemele enuntațe de respon-
denți numărîndu-se: neîngrijirea parcu-
lui (46%), lipsa vegetației, implicit a
locurilor umbrite (44%), lipsa posibili-
tăților de practicare a unor activități
recreative (32%), lipsa băncilor (27%).
La o primă vedere, Parcul Izvor pare
cetățeanului un simplu teren viran.

Mulți poate ar spune la repezeală că
Parcul Cișmigiu este lipsit de probleme.

Nu este deloc așa. Principalul disconfort
apare în week-end-uri și la sărbători,
atunci cînd parcul devine literalmente
arhiplin. O altă problemă este aceea a
oamenilor străzii, a cerșetorilor, care,
în lipsa gardienilor, își fac veacul în parc.

Alte soluții
Revenind la Parcul Izvor, sondajul mai
dezvăluie că cetățenii ar fi încîntați dacă
pe actualul teren al parcului ar găsi țîș-
nitori, bănci, copaci, aranjamente flo-
rale (87%), locuri de joacă pentru copii
(77%), teatru de vară, cu orchestră de
week-end și cu posibilitatea de a putea
fi transformat în patinoar iarna (73%),
spațiu îngrădit pentru cîini (64%),
fîntînă arteziano-muzicală (63%), tere-
nuri sportive (63%). Sondajul realizat,
împreună cu alte constatări nu mai
puțin lipsite de interes pentru comuni-
tate, dar și cu propuneri de acțiune,
vor fi făcute publice o dată cu lansarea
proiectului echipei Echo, ce va avea loc
în luna septembrie. Propunerile vor fi
înmînate autorităților locale. Cei opt
elevi din echipa Echo sînt: Barbu
Andreea, Florea Mădălina Maria,
Marin Aurelia, Petre Cristina, Popa
Cristian, Schiau Bianca, Trandafir
Ana Maria, Voropanov Ion Alexandru. 

Jurnalul Foto

Bucureștenii doresc să aibă mai multe de făcut în Parcul Izvor, 
teren rămas aproape viran după demolările din anii ’80
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TELECOMUNICAȚII

Țepele prin SMS nu pier!
Alexandru Rădescu
alex.radescu@jurnalul.ro

Un SMS agramat răsare zilele trecute pe
ecranul telefonului:„Felicitari Firma X
va desemnat ca fiind castigatorul a 7000
euro si un telefon 3G Nokia pentru
detalii apelati 076877.....“. Țeparii nu se
lasă pentru că balta are pește.

L
a un oficiu poștal de pe litoral, o fa-
milie cu doi copii se ocupă de zor de
niște plicuri. În timp ce capul fami-

liei completează cu atenție rubricile des-
tinatar/expeditor, mama și cei doi copii
vorbesc cu voce tare despre cele cîteva
mii de euro pe care urma să le primească
de la un cunoscut retailer de electrocas-
nice. În plicuri strecuraseră cîteva cartele
prepay ale unuia dintre operatorii de
telefonie mobilă. Efervescența le-a fost
curmată brusc atunci cînd un alt turist
aflat în oficiu i-a întrebat dacă nu cumva
primiseră pe celular un SMS care îi
anunța despre un fictiv premiu în euro
de la o firmă cunoscută. Și dacă nu
cumva, pentru a intra în posesia banilor,
trebuie să cumpere niște cartele și să
transmită codurile de reîncărcare?
Reacția: un simultan de patru fețe întris-
tate și înjurături printre dinți. 

ARE BALTA PEȘTE
Povestea de mai sus are o vechime de

un an și ceva, dar nici atunci nu era o
noutate. În ciuda tuturor avertismentelor
din partea companiilor invocate în cor-
pul SMS-urilor, în ciuda sutelor de mate-

riale apărute în presa tipărită sau pe
internet, țeparii nu se lasă. Pentru că știu
că există „inocenți“. 

Spectrul cîștigului nemuncit
alimentează imaginația oamenilor. La
operatorii de telefonie mobilă, plîngerile

curg gîrlă. Orange a închis cîteva mii de
numere de pe care s-au comis tentative
de fraudă, în timp ce la Vodafone, în
ultima perioadă s-a înregistrat o medie
lunară de pînă la 50 de plîngeri de
această natură. 

Atenție la
phishing! Nici o
companie nu
solicită clienților
săi, prin SMS, infor-
mații confidențiale

Publicitate

ELECTROCASNICE

Ceainicul
ecologic
Philips a prezentat un model de
ceainice ecologice care permit uti-
lizatorilor să economisească energie

n timp ce fierb apă. Ceainicele eco-
logice lansate pe piața britanică sînt
dotate cu un indicator One Cup, care
permite consumatorilor să fiarbă
doar cantitatea de apă necesară, eco-
nomisind pînă la 66% din energie.
Ceainicele sînt dotate și cu un sistem
de control al temperaturii, ce permite
o economisire de pînă la 25%.

INOVAȚIE

Noi rame 
digitale
O nouă serie de rame digitale de
la LG permite expunerea imaginilor
direct de pe card, precum și rularea
imaginilor. Modelele F8400 și F7000
pot fi accesate prin interfața tactilă,
nemaifiind nevoie să se caute butoa-
nele de control de pe spatele ramei. În
momentul în care dispozitivul este
întors, imaginea se rotește pentru a
se potrivi cu noua poziție. De aseme-
nea noile modele vor beneficia și de
conectivitate Wi-Fi din această lună.
Ramele permit și înregistrarea vocii.
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REUTERS

Echipele de salvare n-au mai avut ce face la locul dezastrului, decît să stingă focul și să caute bucăți de cadavre

TRAGEDIE

Un Boeing rusesc 
s-a prăbușit în Urali
Sânziana Stancu
sânziana.stancu@jurnalul.ro

Avionul Boeing 737 al Companiei
Aeroflot, cu 88 de persoane la bord, s-a
prăbușit în localitatea montană din
Urali, Perm, în timp ce începuse
manevrele de coborîre. În urma acciden-
tului nu a rămas nici un supraviețuitor.

D
in 88 de persoane aflate la bordul
aparatului, 82 erau pasageri, iar
celelalte, membri ai echipajului,

informează AFP. În rîndul pasagerilor se
aflau șapte copii și 21 de cetățeni străini,
între care nouă azeri, cinci ucraineni, un
francez, un elvețian, un leton, un ameri-
can, un german, un turc și un italian. 

CONSILIERUL LUI PUTIN 
Conducerea Companiei Aeroflot, căreia

îi aparținea avionul, făcea ieri cunoscut
faptul că, potrivit listei pasagerilor, trei
dintre ei nu au căzut victime ale trage-
diei, pentru simplul fapt că renunțaseră
în ultimul moment la călătorie. Surse de
la Ministerul Transporturilor de la

Moscova au declarat că în urma catastro-
fei aviatice și-a pierdut viața și un înalt
responsabil al armatei ruse, generalul
Ghenadi Trocev, fost comandant al
operațiunilor militare ruse în Cecenia și
consilier al fostului președinte rus
Vladimir Putin – actualul premier. 

Avionul decolase la ora 1:12 noaptea, de
pe aeroportul rus Șeremetievo, cu desti-
nația Perm. Într-un comunicat al Com-
paniei Aeroflot se arată că, la altitudinea
de 1.100 de metri, cînd avionul începuse
manevrele de coborîre, piloții au pierdut
legătura cu controlorii de trafic aerian și
nu au mai putut să stabilească nici un
contact după aceea. 

COMPLET DISTRUS 
Cauzele accidentului nu au putut fi

determinate deocamdată. Specialiștii
presupun că avionul ar fi avut o de-
fecțiune la unul dintre motoare, care ar fi
luat foc în timpul zborului, iar incendiul
ar fi provocat prăbușirea aparatului.
Acesta s-a prăbușit în apropierea unei
zone populate, nu departe de o suburbie
a orașului Perm, pe Trans-Siberian. Circu-

lația pe calea ferată între Perm și Ekate-
rinburg a fost suspendată. Bucăți din
avionul prăbușit au fost împrăștiate pe o
suprafață de aproximativ patru kilometri
pătrați. Ieri, la prînz, echipele de salvare
găsiseră și cutiile negre ale aparatului.

VECHITURI
În Rusia, anul trecut s-au produs 

33 de accidente ale aviației civile, ce au
provocat moartea a 318 persoane, adică
de cinci ori mai mult decît în 2005,
potrivit unui bilanț al Ministerului 
rus pentru Situații de Urgență. 

Printre cauzele principale ale acestor
accidente se numără deficiențele de for-
mare profesională a piloților, dar și
vechimea flotei aeriene civile ruse.
Purtătorul de cuvînt al Aeroflot a declarat
că Boeingul care s-a prăbușit ieri fusese
supus, anul acesta, „unui control tehnic
complet“. În ianuarie, o comisie specială
pentru securitatea aeriană rusă constata
că media de funcționare a aparatelor 
de zbor de pe liniile internaționale 
este de 18 ani, în timp ce a celor 
de pe liniile interne, de 30 de ani. 

BULGARIA

Spionii, mai activi în Vest

Serviciile secrete bulgare au cheltuit mai
mult pentru operațiuni în țările aliate
din NATO decît pentru operațiuni în Ru-
sia. Președintele Comisiei parlamentare
pentru controlul serviciilor secrete bul-
gare, Mincio Spasov, a indicat că a venit
timpul să fie verificat, pentru prima dată
în perioada tranziției, modul cum acestea
au cheltuit fondurile de la buget. Comisia
va verifica și dacă activitatea acestor ser-
vicii corespunde noii orientări geopoliti-
ce a țării. „Există indicii că sîntem mai
activi în Occident, nu în Rusia, într-o pe-
rioadă în care au loc încercări de recuce-
rire a fostelor colonii sovietice. Noi trebu-
ie să fim cu adevărat îngrijorați de aceas-
ta“, a spus Spasov. (Petio Petkov, Sofia)

PROIECT RISCANT

Greenpeace contra Belene

Organizația ecologistă internațională
Greenpeace consideră proiectul nuclear
Belene riscant din punct de vedere al se-
ismicității, inutil și scump, a declarat Jan
Haverkamp, unul dintre liderii organiza-
ției. Lansarea proiectului are ca scop să
deturneze atenția opiniei publice de la
problemele urgente ale energeticii bul-
gare. Proiectul va accentua vulnerabili-
tatea Bulgariei în fața atacurilor teroriste.
Potrivit lui Haverkamp, există indicii de
corupție în procedura relansării proiec-
tului, ceea ce crește riscurile, inclusiv în
privința calității construcției. Greenpeace
va analiza dacă relansarea proiectului
este legală și ar putea ataca procedura la
tribunal, dar mai întîi va aștepta decizia
Comisiei Europene în această chestiune.
Centrala, în care vor fi investite patru mi-
liarde de euro, va avea două reactoare ru-
sești a cîte 1.000 de megawați și va fi con-
struită de concernul Atomstroiexport din
Rusia, cu participarea Areva din Franța și
Siemens  din Germania. (P. Petio)

+
știri

CHIȘINĂU

Ambasadorul rus face gafe

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a avut imprudența
să declare, zilele trecute, la Tiraspol, că „este prematur să se
facă prognoze sau declarații importante“ în privința
soluționării politice a conflictului transnistrean. Rusia ali-
mentează Chișinăul cu promisiuni deșarte privind
soluționarea diferendului transnistrean, pentru a determi-
na autoritățile moldovene să se izoleze de Vest și de NATO.
Negociatorii moldoveni au o sarcină extrem de dificilă –
aceea de a face pe plac, pe de o parte, celor două grupuri
politice de la Moscova, care privesc problema transnistreană
absolut diferit, iar, pe de altă parte, UE și NATO. Cine sînt
așadar exponenții celor două grupuri de la Moscova? (Vita-
lie Călugăreanu, Chișinău). Mai mult în www.jurnalul.ro.
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Șarpele a fost atestat de arheologi ca divinitate
încă din paleolitic. Semnificația lui malefică, le-
gată de mitul biblic al creației Lumii, este relativ
tîrzie. Credința că fiecare casă are șarpele său
protector, numit și ceasul casei, este atestată țn
toate zonele etnografice. Omorîrea șarpelui casei
se pedepsea cu moartea unui membru apropiat
al familiei. „Șarpe este, conform unei informații
înregistrate din Bucovina, la toată casa. Unde

este șarpe e noroc țn casă, merge bine și nici un
rău, nici un farmec nu se prinde. Ferească Dum-
nezeu să-l omori, că țndată moare unul dintre
gospodari. Acela se cheamă șarpe de casă.
S-au văzut astfel de șerpi bînd lapte din stra-
chină, de-a valma cu copiii. Copiii le dădeau cu
lingura peste cap, plîngînd că le mănîncă laptele,
dar șerpii mîncau țnainte, nu se supărau“. Cînd
țși făcea apariția în pragul casei, șarpele era

vestitor al Morții. Credințele populare îl prezintă
în diferite ipostaze: „Șarpele nu a fost de la
început șarpe. A fost om și locuia la Dumnezeu
în cer, dar l-a blestemat și l-a făcut șarpe cînd
a înșelat-o pe Eva“. „Șarpele a primit duh rău
și a învățat-o pe Eva de a păcătuit cu Adam.
Dumnezeu s-a mîniat și i-a dat afară din Rai
atît pe Eva și Adam, cît și pe șarpe.“ (Bucovina).
(Profesor Ion Ghinoiu)

Credințe populare, tradiții, semne

OMUL ZILEI

15/09
Este ziua 259 a anului
Au mai rămas 107 zile

Rutierul român Carol Eduard Novak a cîști-
gat medalia de argint în proba individuală
de contratimp de ciclism, clasa LC2, din ca-
drul Jocurilor Paralimpice de la Beijing. Ro-
mânia este reprezentată la această com-
petiție de cinci sportivi. Novak, în vîrstă de
32 de ani, a fost de zece ori campion națio-
nal la patinaj viteză, sport pe care l-a prac-
ticat timp de 15 ani. El a fost nevoit să re-
nunțe la patinaj după ce a suferit un grav
accident rutier în urma căruia i s-a ampu-
tat laba piciorului drept, în prezent
purtînd o proteză. Deși cariera sa sportivă
părea compromisă, el a cîștigat la ciclism
mai multe competiții specifice, interne și
internaționale. Pentru medalia de argint
obținută, Jurnalul Național îl declară pe
ciclistul Carol Eduard Novak „Omul zilei“.

Patinatoarea Oana Opincariu a suferit anul
trecut un accident grav. Acum poate merge
doar dacă este ajutată de cineva. Conturile
la care o puteți sprijini sînt: Cont lei:
RO68BRDE300SV41310793000 și Cont Euro:
RO64BRDE300SV41310873000 

Este o persoană simplă, care își dorește să
dea tot pentru a putea redeveni ceea ce a fost
în sport pînă la 3 iunie 2007. De curînd,
patinatoarea Oana Opincariu și-a sărbătorit
ziua de naștere. Jurnalul Național îi urează
„La mulți ani!“

„Sportul l-am început la 8 ani... ca o joacă, mai
ales că tata este antrenor la patinaj viteză, iar
mama este tot sportivă. Îmi doream enorm să
merg și eu la antrenamente și încetul cu încetul,
o joacă a copilăriei s-a transformat în ceva serios.
A început să îmi placă din ce în ce mai mult și așa
patinajul a devenit pasiunea care mi-a marcat
destinul. Dacă ar fi să mulțumesc cuiva pentru
tot ceea ce am realizat pînă acum, i-aș mulțumi
Lui Dumnezeu, pentru că am fost sănătoasă în

toți acești ani. Chiar dacă acum am avut un acci-
dent cumplit, El m-a ajutat să supraviețuiesc. Sînt
sigură că Dumnezeu nu mă va abandona nici de
acum înainte și voi începe din nou patinajul.

Sportul înseamnă tot (orice om are nevoie de
sport), iar pentru mine asta înseamnă patinajul
viteză – Totul. Nu mi-aș imagina altfel viitorul

decît practicînd acest sport. Cea mai mare reali-
zare pe care am avut-o pînă acum în sport a fost
atunci cînd în Olanda, la Alkmaar s-au ținut Jocu-
rile Europene de Juniori. Cursa de 3.000 m (re-
cordul de pistă la această probă îl dețin eu) a fost
cea mai frumoasă din viața mea. Am obținut lo-
cul 1, iar la 1.500 m am obținut locul 2. Și încă ce-
va… în momentul în care am urcat pe podium a
fost ca un vis care a devenit realitate. Pînă atunci
mă tot gîndeam cum o fi cînd urci pe podium la
un concurs internațional și mai important? Cum
se simt acei sportivi care ies pe podium…  Atunci
am ieșit și eu și m-am simțit împlinită.

Sănătate multă aș vrea să primesc de ziua mea
și să fie totul ca înainte de accident. Atît. Din feri-
cire, pînă acum nu a trebuit să iau decizii foarte
grele pentru patinaj. Poate că fără să îmi dau
seama nu am avut timp mai deloc pentru mine.
Nu am avut o copilărie ca alții, dar mi s-a părut
ceva normal așa cum a fost. Pînă în momentul de
față nu aș renunța la sport decît pentru părinții
sau sora mea... dar ar fi ca și cînd o parte din
mine m-ar părăsi.“ (Roxana Vintilă)

Carol Eduard
Novak
Ciclist

S-a întîmplat azi
În România
1521 – Eșuează încercarea Porții

otomane de a transforma Țara Ro-
mânească în pașalîc, în urma rezis-
tenței sale ferme. Solii munteni 
invocă recunoașterile anterioare
ale statutului de autonomie al țării.
Sultanul Soliman (Suleiman) I
Magnificul emite un nou „ahdna-
me“ de confirmare a acestui statut; 

1860 – Apare la Iași revista lite-
rară și științifică Ateneul Român,
care își propune să contribuie la
„luminarea nației și la progresul
literelor române“.

1896 – Inaugurarea, în prezența
împăratului Franz Joseph I și Ale-

xandru Obrenovic, a Canalului de
navigație de la Porțile de Fier
(lucrările au fost împărțite la 3/15
septembrie 1890).

În lume
921 – Sfînta Ludmila este omorîtă

la comanda fiicei sale vitrege la Te-
tin;

1656 – Anglia și Franța semnează
un tratat de pace;

1935 – Naziștii adoptă noul steag
cu zvastica. 

Născuți la 15 septembrie
1890 – Agatha Christie, scriitoare

(m. 1976);
1904 – Regele Umberto II

al Italiei (m. 1983).

JURNALUL ACUM UN AN Click istoric
La 15 septembrie 1485, Ștefan cel
Mare, domnul Moldovei, a prezen-
tat omagiul regelui polon Cazimir
al IV-lea Jagello, în speranța obține-
rii unui ajutor pentru recucerirea
cetăților Chilia și Cetatea Albă. Du-
pă moartea regelui Cazimir al IV-
lea, moștenitorul tronului, Ioan Al-
ber, a devenit interesat de anexa-
rea Moldovei. La 26 octombrie 1497,
în bătălia de la Codrii Cosminului,
armata polonă a fost învinsă de
Ștefan. Prin tratatul de la 12 iulie
1499 se consfințea situația Moldo-
vei ca stat independent față de Po-
lonia, prin încetarea oricărei forme
de vasalitate față de aceasta. 

Pagină realizată de
Ramona Vintilă și Mihai Știrbu
calendar@jurnalul.ro

Maica Domnului
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29 30

Sărbătoare creștină
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc as-
tăzi pe Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de
la Partoș. S-a născut în jurul anului
1568, în Raguza Dalmației, într-o fa-
milie de valahi. Din botez se numea
Iacob. La vîrsta de 15 ani intra în ob-
ștea Mănăstirii Maicii Domnului din
localitate. A urmat călugăria la Mă-
năstirea Pantocrator de la Muntele
Athos, apoi s-a făcut sihastru în mun-
te. A fost mare făcător de minuni și
duhovnic vestit în tot spațiul balca-
nic. Între alte minuni săvîrșite, a stins
prin rugăciune un incendiu care cu-
prinsese partea de vest a Timișoarei.
În 1650 a fost ales mitropolit al Bana-
tului. În anul 1653 s-a retras la Mănăs-
tirea Partoș. A fost canonizat în 1956.

Soarele
Răsare la 6:55
Apune la 19:26
Luna
Răsare la 19:13
Apune la 6:48

Lună plină
15 septembrie
Ultimul pătrar
(Luna în descreștere)
22 septembrie 
Lună nouă
29 septembrie 
Primul pătrar
(Luna în creștere)
7 octombrie

ROMPRES

Calendar creștin-ortodox
Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș;
Sf. Mare Mucenic Nichita Romanul
Calendar romano-catolic
Sf. Fecioară Maria Îndurerată
Calendar greco-catolic
Sf. Nichita Gotul, mucenic

Fecioară
(23 august – 22 septembrie)

Proverbul zilei:

„Mîna delicată

la sapă nu rabdă“

„Proverbele Românilor“, Iuliu A. Zanne/Ed. Scara 

„ASTĂZI E ZIUA TA...“

„Pasiunea care mi-a marcat destinul“

luni
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VREMEA

mîine:  Maxima: 21ºC   Minima: 3ºC poimîine:  Maxima: 20ºC   Minima: 4ºC

Amsterdam 18°C
Atena 32°C
Berlin 17°C
Bruxelles 17°C
Budapesta 12°C
Chișinău 12°C
Copenhaga 15°C
Dublin 15°C
Zürich 15°C
Helsinki 12°C
Ankara 30°C
Kiev 14°C
Lisabona 27°C
Londra 18°C
Madrid 26°C
Moscova 8°C
Oslo 15°C
Paris 19°C
Praga 10°C
Roma 23°C
Sofia 19°C
Stockholm 14°C
Varșovia 13°C
Viena 12°C

Pagină realizată 
de Anca Ardeleanu
anca.ardeleanu@jurnalul.ro

PROGNOZA ÎN EUROPA

În țările central-sudice, central-es-
tice, precum și în cele învecinate ba-
zinului central și estic al Mării
Mediterane, cerul va prezenta
înnorări temporare și va ploua pe
arii extinse, îndeosebi dimineața și
noaptea. Ploile vor avea și caracter de
aversă și vor fi însoțite de descărcări
electrice, de intensificări ale vîntului
și, pe arii restrînse, îndeosebi în
zonele montane, cantitățile de apă
vor fi mai însemnate. 
În zona montană înaltă, izolat sînt
posibile și lapovițe și ninsori. Vor
mai fi înnorări și local va ploua, în
general slab, în nord-vestul și estul
continentului. 
În restul Europei, înnorările vor fi
temporare, iar ploile izolate. 
Norocoși vor fi locuitorii din Penin-
sula Iberică, unde vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul 
mai mult senin.

CENTRU: max.: 17ºC   min.: 12ºC
PERIFERIE: max.: 15ºC   min.: 10ºC

Azi (luni):
Vremea va fi rece. Cerul va fi
noros și va ploua, mai ales 
după-amiaza și noaptea, cînd și
cantitățile de apă cumulate pot fi
însemnate. Vîntul va prezenta
intensificări. 

Mîine (marți):
Vremea va fi răcoroasă. Cerul va
fi temporar noros și va ploua în
primele ore ale zilei și noaptea.
Vîntul va sufla slab pînă la mo-
derat. Maxima: 19°C, 
iar minima: 11°C.

Poimîine (miercuri):
Vremea se va menține rece. Cerul
va fi mai mult noros și temporar
va mai ploua. Vîntul va sufla slab
și moderat. Maxima: 16°C, iar
minima: 10°C.

LA MUNTE

Azi (luni):
Vremea va fi rece și în general insta-
bilă. Cerul va fi mai mult noros și va
ploua, iar cantitățile de apă vor
cumula local 25-30 l/mp și izolat
peste 50-60 l/mp la început în
Munții Banatului și Carpații
Meridionali, apoi și în Carpații Ori-
entali. În nordul Carpaților Orientali,
la altitudini de peste 1.800 m,
trecător, precipitațiile pot fi și sub
formă de lapoviță sau ninsoare.
Vîntul va prezenta intensificări în
zona înaltă. Temperatura aerului nu
va avea variații semnificative.

Mîine (marți):
Vremea se va menține rece pentru
această dată. Cerul va fi temporar
noros și local va ploua, iar izolat vor
mai fi posibile cantități de peste 
15... 20 l/mp. Vîntul va sufla slab 
și moderat. Temperatura aerului 
nu va avea variații semnificative.

Poimîine (miercuri):
Vremea va fi rece, cerul mai mult
noros și temporar, îndeosebi ziua, 
va ploua. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări izolate.
Temperatura aerului se menține 
la valori apropiate celor din 
intervalul precedent.

MARAMUREȘ

max.: 12ºC
min.: 7ºC 

ROMÂNIA

azi:  

Maxima: 19ºC
Minima: 6ºC 

Azi (luni):
Vreme rece, cer noros și ploi 

pe arii extinse ziua.
Mîine (marți):

Izolat va ploua și va fi rece. 
Vremea se va menține rece.
Maxima: 16°C; minima: 7°C.
Poimîine (miercuri):

Cerul va fi noros și izolat va ploua.
Maxima: 17°C; minima: 5°C.

CRIȘANA

max.: 15ºC
min.: 8ºC 

Azi (luni):
Cerul va fi noros și ziua pe arii

extinse va ploua. 
Mîine (marți):

Pe arii restrînse va ploua ziua. 
Vremea se va menține rece. 
Maxima: 17°C; minima: 6°C.
Poimîine (miercuri):

Cer noros și izolat ziua ploi slabe.
Maxima: 18°C; minima: 5°C.

TRANSILVANIA

max.: 15ºC
min.: 6ºC 

Azi (luni):
Vremea va fi rece, temporar 

va ploua.
Mîine (marți):

Local va ploua și vremea va fi rece,
îndeosebi dimineață și noaptea.
Maxima: 17°C; minima: 3°C.
Poimîine (miercuri):

Temporar va ploua și va fi rece.
Maxima: 17°C; minima: 4°C.

BANAT

max.: 15ºC
min.: 9ºC 

Azi (luni):
Cerul va fi noros și ziua va ploua.

Mîine (marți):
Dimineața, vremea va fi rece și va

ploua. Cerul va fi temporar noros.
Maxima: 19°C; minima: 7°C.
Poimîine (miercuri):

Vremea va fi relativ rece 
pentru această dată. Maxima: 18°C;
minima: 6°C.

OLTENIA

max.: 17ºC
min.: 9ºC 

Azi (luni):
Cerul va fi noros și va ploua 

însemnat cantitativ.
Mîine (marți):

Vremea va fi răcoroasă 
și noaptea va ploua. Maxima: 20°C;
minima: 8°C.
Poimîine (miercuri):

Temporar va ploua și va fi rece.
Maxima: 20°C; minima: 7°C.

MUNTENIA

max.: 18ºC
min.: 10ºC 

Azi (luni):
Vremea va fi rece și noaptea 

va ploua.
Mîine (marți):

Cerul va fi noros și dimineața va
ploua. Maxima: 21°C; minima: 9°C.
Poimîine (miercuri):

Temporar va ploua și vremea va fi
rece pentru această perioadă. 
Maxima: 19°C; minima: 8°C.

DOBROGEA

max.: 19ºC
min.: 14ºC 

Azi (luni):
Cerul va fi noros ziua și noaptea 

va ploua.
Mîine (marți):

Vremea va fi răcoroasă 
și cerul va fi variabil. 
Maxima: 20°C; minima: 9°C.
Poimîine (miercuri):

Cer noros, ploi pe arii extinse.
Maxima: 20°C; minima: 9°C.

MOLDOVA

max.: 16ºC
min.: 7ºC 

Azi (luni):
Cerul va fi noros și temporar 

va ploua. 
Mîine (marți):

Cer noros, local ploi, vreme rece.
Maxima: 15°C; minima: 6°C.
Poimîine (miercuri):

Cerul va fi noros și local 
va ploua îndeosebi noaptea. 
Maxima: 17°C; minima: 6°C. 

Informațiile meteo
au fost furnizate
de Administrația
Națională 
de Meteorologie

COMENTARIU

În următoarele trei zile la noi în țară,
vremea se va menține închisă și
umedă, cu nori și ploaie în majori-
tatea regiunilor. Sistemele noroase
își vor consuma potențialul de ume-
zeală în această zonă, astfel încît se
așteaptă ca, prin cumulare, cantită-
țile de apă să fie însemnate, îndeose-
bi în zonele de deal și de munte.
Administrația Națională de Meteo-
rologie a emis o atenționare publică
în acest sens, în care se specifică in-
tervalul de timp, aria ploilor și inten-
sitatea acestora. Din punct de vedere
termic, vremea se va menține rece
pentru această perioadă, cu o ușoară
ameliorare în sudul țării, unde valo-
rile termice diurne vor fi în ușoară
creștere în condițiile diminuării
temporare a nebulozității și a unei
ușoare advecții de aer mai cald.
(meteorolog Doina Mărășoiu)

PRESIUNEA 

ATMOSFERICĂ

Azi (luni):
Presiunea atmosferică va scădea în
toate regiunile de la valori în jur de
754 mm Hg pînă la valori 
în jur de 748 mm Hg.
Mîine (marți):
Presiunea atmosferică va crește ușor
în toate regiunile, de la valori 
în jur de 748 mm Hg pînă la 
valori în jur de 750 mm Hg.

ACUM UN AN

Timpul a fost frumos 
Maximă: 28°C
Minimă: 10°C

În țară :
Cerul a fost variabil, iar vremea în
general frumoasă. Dimineața și
noaptea a fost ceață. Vîntul a suflat
slab, pînă la moderat.  

În București:
Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil și vîntul a suflat
slab, pînă la moderat. 
Maxima: 26°C; minima: 8°C.

Ninsoare slabă Nori Senin ziua Variabil Ploaie Ploaie cu 
descărcări electrice

BUCUREȘTI
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ANUNȚURI

CERERI SERVICIU

INGINER, 47 ani, permis categ. B, experineță agent
comercial inclusiv provincie, doresc angajare/co-
laborare post șofer, accept și persoană fizică, admin-
istrativ, protocol. 0723-99.87.44.

OFERTE SERVICIU

ANGAJĂM zidari, zugravi, instalatori calificați,
necalificați, salariu atractiv. 0722-62.73.64; 0744-
65.48.39.

COLABORARE, cîștig posibil 1.500 euro lunar, pentru
salariați pensionari activi. Alexandru. 0722-26.78.80,
scoaladeafaceri@gmai.com.

ANGAJĂM colaboratori din toată țara – lucru la
domiciliu. Telefon: 0903-90.22.22. Domenii: micro-
producție – artizanat, tricotaje/croitorie, electro-
nice/mecanice (E/’ 1,78).

CÎȘTIGAȚI lucrînd acasă! Realizare mici bijuterii
(înșirat mărgele), confecționat felicitări sau pungi
cadouri. Plic timbrat autoadresat CP 48-84
București. Inclusiv provincia.

MUNCĂ la domiciliu – completat fișe publicitate.
Inclusiv provincia. Plic timbrat autoadresat CP 10-
126, București.

CONTRACTE Spania – strungari, frezori, sudori,
lăcătuși, tîmplari, vopsitori, electromecanici,
mineri. 021-221.09.14; 0728-95.77.30; 0766-28.98.65.

ANGAJĂRI vînzătoare magazin alimentar – Prelun-
girea Ghencea, salariu atractiv. 0724-27.04.32.

FIRMĂ tîmplărie PVC angajează muncitori cu expe-
riență și permis de conducere pentru producție și
montaj. Relații 0745-31.94.15. Locație Balotești, trans-
port asigurat de firmă. Căutăm dealeri.

ADMINISTRAȚIA Națională a Penitenciarelor – Peni-
tenciarul București Jilava selecționează candidați
bărbați și femei în vederea ocupării prin concurs a
100 locuri la Școala Națională de Pregătire a
Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna – cursuri de 1
an. Cele 100 de locuri sînt repartizate astfel: bărbați
– 75 locuri; femei – 25 locuri. Data-limită de
depunere a dosarelor la Biroul Resurse Umane și
Formare Profesională din Penitenciarul București-
Jilava este 03.10.2008, ora 15:00. Informații supli-
mentare se pot obține de la sediul unității, Str.
Sabarului nr. 1, comuna Jilava, județul Ilfov, tel.: 021-
457.01.81, int. 174, 149, pagina web a Administrației
Naționale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro, pre-
cum și site-ul Penitenciarului București-Jilava
www.penitenciaruljilava.ro.

ALOE Vera, izvor de sănătate – independeță finan-
ciară, colaborări. 021-411.09.57; 0722-79.43.95; 0742-
21.42.74.

OFERTĂ! Doctorul casei Aloe Vera colaborare, multi-
ple avantaje. 0242-64.22.25; 0723-24.87.84.

SC GURAYTEX SRL, Slatina, Str. Crișan nr. 31 D
angajăm mecanic întreținere și reparații mașini de
cusut industriale, cunoscător limba turcă – nivel
avansat, certificat calificare. Salariu atractiv. 
CV-urile se trimit la sediul societății prin orice
mijloace pînă la data de 15.09.2008, ora 18.00.
Relații la tel: 0249-415.625; 431.230 sau 0746-177.217.

GRUP Financiar Euroșansa, specializat în consul-
tanță pentru accesare fonduri UE, angajează
reprezentanți locali și județeni. 021.315.67.49.

ANGAJĂM pentru colaborare: arhitect, inginer,
proiectant drumuri și poduri, apă/ canalizare.
021.315.67.49.

ANGAJĂM asistent manager, studii superioare,
operare PC, Internet. Tel.021.315.67.49. 

LABORATOR de cofetărie în Sectorul 4 angajează
șofer papuc pentru distribuție marfă (inclusiv pen-
sionari). 0729.737.619; 0723.564.103. 

LABORATOR cofetărie în Sectorul 4 angajează cofe-
tari, ajutor cofetari. Calificare la locul de muncă.
0729.737.619; 0723.564.103.

LABORATOR de cofetărie n Sectorul 4 angajează
urgent personal curățenie inclusiv pensionari,
salariu atractiv. 0729.737.619; 0723.564.103.

PRESTĂRI SERVICII

AGENȚIE de detectivi vă oferă servicii de
investigații, filaj etc. 021-450.44.28; 0722-79.30.65.

APOMETRE, centrale termice, înlocuit coloane, radi-
atoare vînzări, autorizat ISCIR, sanitare. 0722-
22.36.69. Tel./fax: 021-331.30.28.

MAȘINI spălat automate, orice marcă, repar, mon-
tez. Regim urgență. 230.72.06; 420.93.71; 0314-
29.86.37; 0722-59.92.71.

CREDIT în 48 de ore. Ai nevoie urgentă de bani?
Vrei să-ți renovezi casa? Ai un eveniment în fami-
lie? SC Simplu Credit IFN SA îți oferă credite pentru
nevoi personale în 48 de ore de la prezentarea doc-
umentelor complete. Sunați la 021-404.82.94; 021-
404.82.95; 021-404.82.92 sau Șoseaua Pantelimon
nr. 76, bl. 410, sc. A, ap. 3, Sector 2. 021-250.04.18;
021-250.04.19. E atît de simplu!

REPAR mașini spălat Ariston, Whirlpool, Ardo etc.
Garanție. 0314-29.24.44; 0767-17.76.65.

DEPANĂRI televizoare diverse modele, la domiciliul
clientului, garanție. 021-451.11.19; 0723-01.15.75.

JALUZELE, reparații, montaje, rulouri, uși garaj, uși
armonice, automatizări. 0722-59.75.45.

MAȘINI spălat automate – reparăm orice model.
Garanție 1-3 ani. Deplasare, constatare gratuite,
indiferent zonă. 021-423.14.04; 0720-58.54.70.

MAȘINI spălat automate reparăm orice model.
Garanție 1-3 ani. Deplasare gratuită indiferent zonă.
425.04.86; 0721-21.75.18.

CREDIT Capital acordă consultanță gratuită pentru
obținere de credite bancare. 0731-50.82.97.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

CUMPĂRĂRI AUTO

DAEWOO, Matiz, Cielo, indiferent de fabricație. Rog
seriozitate. 0722-78.54.64.

CUMPĂR Dacia papuc benzină/ GPL necarosată
după an 2000, avantajos. 0722.417.915.

VÎNZĂRI DIVERSE

ANTENE satelit noi, compete, 290 lei, fără abona-
ment, 400 programe, românești, străine, oriunde.
0721-04.25.20.

VÎNZĂRI ELECTRO

MĂSURAȚI-VĂ tensiunea, pulsul, vindem oriunde
tensiometre electronice Samsung 60 lei. 0720-
93.65.00.

ANTENE satelit 290 lei, fără abonament, 400 pro-
grame românești, străine, oriunde. 0721-04.25.20.

VÎNZĂRI AUTO

IATSA Cîmpina – Agent autorizat Dacia. Loganuri
benzină, GPL, Diesel 16 V, MCV, VAN. 5% avans+3
rate gratuite! Carte identitate securizată! Posibil
livrare imediată! 0244-33.31.63; www.iatsacamp-
ina.ro.

VÎNZĂRI 2 CAMERE

2 camere semidecomandat, îmbunătățiri, gresie,
faianță, parchet, polistiren la exterior, centrală ter-
mică. 0721-36.80.71.

VÎNZĂRI 4 CAMERE

1 DECEMBRIE – Ilfov 4 camere, toate utilitățile, zonă
verde. Urgent! Tel.: 0722-44.83.52.

VÎNZĂRI TERENURI

BUCUREȘTI, ultracentral, Sector 1, 1.200 mp, 3.700
E/mp. 0743.48.45.85. 

POIANA Brașov sticlăriei, zonă rezidențială, hotel, 3
x 4.600 hectare. 0743-48.45.85.

INTRARE Bran, zonă vile, vedere castel, parcele
1.000 mp. 0743-48.45.85.

Șoseaua Brașov-Feldioara, 4-20 hectare, utilități,
drum european. 0743-48.45.85.

PARC industrial Ghimbav aeroport 5 hectare fs 2
drumuri. 0743-48.45.85.

TECUCI. Urgent teren 500 mp (D=13 m) cu casă
bătrînească în centru, cu utilități. 100.000 euro,
negociabil. 0722-21.72.36.

VÎND 700 mp teren intravilan situat în Breaza, Pra-
hova, preț 40 E/mp. Tel.: 0766-65.09.33 sau 0728-
55.67.73.

TEREN 400- 500- 700mp Ciorog rla -45 Euro.
0722.95.65.36; 0733.307.942.

VÎNZĂRI CASE-VILE

SC vinde cămin de nefamiliști P+2, suprafață teren =
1.185 mp, suprafață construită = 840 mp, situat la 6
km de drumul european E 70, în orașul Drăgănești-
Olt. Relații la telefon: 0744-59.61.26.

VÎNZĂRI 

SPAȚII COMERCIALE

ÎNCHIRIEZ sau vînd spațiu 450 mp, parter+mezanin
Țăndărei-Ialomița; hale+teren intravilan 1,5 ha, Ciul-
nița-Ialomița. Relații: 0722-53.12.71; Tel./fax: 0243-
21.75.91.

ÎNCHIRIERI OFERTE

ÎNCHIRIEZ casă P+1, Săcele, Brașov, 180 mp, locuibili,
360 mp curte. 0722-27.75.34.

ÎNCHIRIERI CERERI

CAUT garsonieră sau 2 camere (ne)mobilată. Plata
anticipat. 0722-40.44.84; 313.36.48.

PARTICULAR caut să închiriez apartament 2 camere,
decomandat, nemobilat, în București, în bloc sau
vilă veche, maxim etaj 2, exclus intermediari. Tel.:
0720-92.79.23.

DIVERSE

CUMPĂRĂM acțiuni Fondul Proprietatea. 0732-
03.28.47.

BIROUL Executor Judecătoresc Andrei Cezar, cu sedi-
ul în Iași, Str. Grigore Ureche nr. 7m, somează pe
numita Alexa Nicoleta, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul
Iași, ca în termen de 5 zile de la publicarea prezentu-
lui să elibereze imobilul situat în sat Dumbrava,
comuna Ciurea, în vederea atribuirii acestuia către
creditoarea Alexa Elena, cu domiciliul în sat Lunca
Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași, și de a achita
cota parte din cheltuielile de executare aferente
dosarului, în cuantum de 153,43 lei. În caz contrar, se
va proceda la executarea silită conform legii.

CITAȚII

SE citează Sbestyen Alexandru, cu ultimul domiciliu
cunosut în Oradea, Str. Gutemberg nr. 4, jud. Bihor,
în instanță la Judecătoria Oradea, camera 5, fostă
camera 24, în ziua de 14.10.2008, ora 8:30, în cali-
tate de pîrît în proces cu reclamanții Jora Constantin
și Badea Livia-Maria, avînd ca obiect uzucapiune.

SE citează Szatmari Alexandru, cu domiciliul cunos-
cut în Episcopia Bihor, Str. Avicena nr. 19, jud. Bihor,
în instanță la Judecătoria Oradea, camera 4, fostă
camera 25, în ziua de 22.10.2008, ora 8:30, în cali-
tate de pîrît în proces cu reclamanții Kanalas
Alexandru și Kanalas Gizella, avînd ca obiect uzu-
capiune. 

SUBSEMNATA Andreescu Georgeta-Elena, recla-
mantă în Dosar nr. 2078/2008 al Judecătoriei
Năsăud, chem în judecată pe pîrîtul Andreescu
Mircea-Udrea, pentru data de 15 oct. 2008, sala 1.

MEDITAȚII

MATEMATICĂ, profesor experiență, teste naționale,
bacalaureat, admitere, Dristor. 0721-34.49.19; 021-
673.45.61.

CABINETE MEDICALE

VIAGRA naturală, 60 capsule 149 RON, fără con-
traindicații, efect imediat, livrare în toată țara. 0722-
34.26.29; 0741-08.88.00; www.viagraeuropa.ro.

SUIFAN Original – Chinese Brush, cel mai bun
remediu împotriva ejaculării precoce, 70 RON. 0770-
95.40.33.

VIAGRA originală 25 RON, Cialis 29 RON, Spray con-
tra ejaculării rapide 49 RON, livrare în 2 zile în toată
țara, discret, comenzi telefonice 021-316.26.90; 021-
316.26.91; 0722-34.26.28; 0741-08.88.00; Comenzi
online www.viagraeuropa.ro. 

MĂRIREA penisului 3-5 cm cu pilulele VigRX, supli-
ment nutritiv natural, numărul 1 mondial, și aparat-
ul ProExtender. Expediere discretă în toată țara.
www.promen.ro. 0332-41.34.62.

SPRAY Stud100 – împotriva ejaculării precoce,
crema HotXXL pentru mărirea penisului, crema Tau-
rix pentru erecție instantă, afrodiziace: cantharis,
spanish fly, parfumuri cu feromoni. Toate la cele
mai mici prețuri din România. www.4Love.ro. 0332-
41.34.01.

PROPUNERI AFACERI

CUMPĂRĂM acțiuni Fondul Proprietatea. Ofertă
maximă. 0755-85.22.19.

VÎND acțiuni Fondul Proprietatea. 0765-45.89.68.

PREIAU firme cu datorii la bugetul de stat, furni-
zori, bănci, acte prin Registrul Comerțului, eventu-
al notariat. Rog seriozitate, ofer discreție. 0729-
79.87.47.

LICITAȚII 

PRIMĂRIA municipiului Medgidia, cu sediul în
Medgidia, Str. Decebal nr. 35, telefon/fax: 0241-
81.40.85, organizează licitație publică pentru:
Vînzarea suprafeței de teren de 32.544 mp, situat în
Str. Triumfului nr. 5, Medgidia; Vînzarea spațiilor
libere din hala Centrală, situată în Medgidia, Str.
Halei nr. 1, respectiv boxa 5 și boxa 9, în suprafață de
15,23 mp, respectiv 15,29 mp; Vînzarea unor imobile-
teren situate în Medgidia, zona Est: imobil-teren
lotul 551 – 1.000 mp; imobil-teren lotul 552 – 1.000
mp; imobil-teren lotul 553 – 1.000 mp; imobil-teren
lotul 554 – 1.000 mp; imobil-teren lotul 555 – 1.000
mp; imobil-teren lotul 556 – 1.000 mp; imobil-teren
lotul 557 – 1.000 mp; imobil-teren lotul 558 – 1.000
mp; imobil-teren lotul 559 – 1.000 mp; imobil-teren
lotul 560 – 1.000 mp; imobil-teren lotul 561 – 1.000
mp; imobil-teren lotul 562 – 1.000 mp; imobil-teren
lotul 563 – 1.000 mp; imobil-teren lotul 564 – 1.000
mp; imobil-teren lotul 568 – 434 mp; Licitația va
avea loc la Primăria Medgidia, Str. Decebal nr 35,
cam. 20, în ziua de joi, 02.10.2008, ora 10:00.
Înscrierile se fac pînă la 30.09.2008, între orele 8:30
și 16:30. Relații suplimentare, caiete de sarcini și
înscrieri la sediul Direcției GDPP, Str. Republicii nr. 4,
tel./fax: 0241-81.40.85

CUMPĂRĂM cărți vechi și noi, tablouri, vederi și
hărți vechi. 021-315.52.60; 0744-53.98.32.

RUBENVAL Construct SRL execută: case, izolații
interioare și exterioare, instalații sanitare, elec-
trice. Tel.: 0729-72.42.25.
rubenvalconstruct@ymail.com.

TÎMPLĂRIE PVC REHAU, PREȚ PROMOȚIONAL.
TELEFON: 021-430.04.01; 0788-56.64.50.

FIRMĂ internațională coletărie și logistică caută
subcontractor pentru transport colete care dis-
pun de mașini (microbuze 3,5-7,5-12 t, albe) și
spațiu depozitare aprox. (300-400 mp) în
București. Dacă aveți interes într-o colaborare
cu firma noastră + informații suplimentare, vă
rugăm să trimiteți o scurtă prezentare a firmei
dvs. la: info@gls-romania.ro.

RADOX SRL angajează 1 ascuțitor (poate fi și
pensionar cu program de 4 h/zi). Interviurile
au loc zilnic (9:00-16:00) la sediul firmei, Bdul
Timișoara 80, Sect. 6. 444.07.41/42/43.

FIRMĂ italiană angajează: director de vînzări și
agent vînzări, cu experiență în ventilație clima-
tizare. Pentu relații suplimentare așteptăm CV-
ul dumneavoastră la adresa:
introfga@yahoo.com.

Forma de licitație: „Licitația publică
deschisă cu preselecție“; oferta se
prezintă în scris, în plic închis și sigilat.

Locul de desfășurare: sediul Direcției
Silvice Deva, din Deva, Str. Mihai Viteazu
nr. 10, jud. Hunedoara.

Data licitației: 25 septembrie 2008,
ora 10:00.

Se licitează: Masă lemnoasă fasonată
în volum total de 7.897,814 mc
aparținînd următoarelor specii:

Brad: 150,00 mc;
Larice: 24,100 mc;
Molid: 3.093,881 mc;
Fag: 1.718,923 mc;
Gorun: 439,965 mc;
Cer: 38,000 mc;
Cireș: 260,087 mc;
Paltin: 6,774 mc;
Frasin: 6,142 mc;
Carpen: 17,600 mc;
Mesteacăn: 8,000 mc;
Tei: 52,342 mc;
Plop: 11,000 mc;
Div. foioase tari: 1.949,000 mc;
Div. foioase moi: 122,000 mc;
Licitația se va desfășura conform „Re-

gulamentului de vînzare a masei lem-
noase de către deținătorii de fond
forestier proprietate publică spre opera-
tori economici“, aprobat prin HG nr.
85/2004, modificat și completat prin HG
nr. 1174/2006.

Documentația care include caietul de
sarcini și listele cu loturile/ piesele
oferite la licitație poate fi consultată la
sediul DS Deva și pe internet la adresele:
www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.

Pentru participarea la licitație, opera-
torii economici vor depune pînă în data

de 22 septembrie 2008, ora 10:00, la
sediul Direcției Silvice Deva, documen-
tația de preselecție conform prevede-
rilor art. 12, alin. (8) din  „Regulamentul
de vînzare a masei lemnoase de către
deținătorii de fond forestier proprietate
publică, către operatori economici“ apro-
bat prin HG nr. 85/2004, modificat și
completat prin HG nr. 1174/2006.

Preselecția agenților economici va
avea loc la sediul DS Deva, la data de 22
septembrie 2008, ora 10:00.

Nu vor fi acceptați la licitație opera-
torii economici care au datorii față de DS
Deva și ocoalele silvice din subordine
sau sînt nominalizați ca debitori față de
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și
față de bugetul general consolidat al
statului.

Taxa de participare este de 150 lei și
va fi achitată în numerar la casieria DS
Deva, iar garanția pentru participarea la
licitație va fi achitată în avans în contul
nr. RO17RZBR0000060001246149,
deschis la Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul DS
Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior
datei anunțate pentru ținerea licitației.

În aceeași zi, după terminarea
ședinței de licitație, pentru loturile/
piesele de material lemnos fasonat
neadjudecate la licitație, care se pot
negocia, va fi organizată ședința de
negociere directă. Condițiile de organi-
zare și de participare la ședința de
negociere directă sînt prezentate în
detaliu în caietul de sarcini.

Relații suplimentare se pot obține la
tel.: 0254-20.51.30; 0254-20.51.29; fax:
0254-20.51.32; 0254-20.51.11.

Direcția Silvică Deva
organizează

Licitație de masă lemnoasă
Producția anului 2008

JURNALUL NAȚIONAL
cumpără colecția revistelor 

Realitatea Ilustrată și Ilustrațiunea Română
De asemenea, cărți vechi și rare

318.20.37, interior 285
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HOROSCOP

Soluția puzzelui
precedent

ANTRENAȚI-VĂ MINTEA CU SUDOKU

Berbec
Dragoste: Nu uitați că feri-
cirea nu durează o veșnicie.
Păstrați-o cum se cuvine. 
Sănătate: V-ați abandonat
în muncă și sînteți obosit.
Dormiți mai mult!
Carieră: În scurt timp veți
constata că șeful vă admiră.
Țineți-o tot așa.

Taur
Dragoste: Învață-ți
partenerul să contribuie la
cheltuielile zilnice altfel va
ieși scîntei.
Sănătate: Verificați-vă ten-
siunea zilnic mai ales după
atîta surmenaj. 
Carieră: Dacă stați după
program, nu impresionați
pe nimeni.

Gemeni
Dragoste: Multă liniște în
cuplu. Să fie de vină că nu
aveți aceleași pasiuni?
Sănătate: Kilogramele în
plus nu vă pun pe gînduri?
Săriți peste dulciuri! Zilnic. 
Carieră: Descoperiți că actu-
ala ocupație nu vă aduce
nici o satisfacție.

Rac
Dragoste: Viața sentimen-
tală ia o întorsătură mult
așteptată.
Sănătate: Puteți să renun-
țați la cură. Acum sînteți
de-a dreptul fotomodel! 
Carieră: Nu vă bazați pe
colegi. Aveți încredere în
propriile forțe.

Leu
Dragoste: Vă enervați
jumătatea cu indiferența de
care dați dovadă.
Sănătate: O plimbare în
parc e cel mai bun remediu
pentru insomnie.
Carieră: Nu renunțați la
jobul actual pentru un altul
care pare mai bun.

Fecioară
Dragoste: Nu aștepta să
sune el. Poți și tu să dai un
telefon.
Sănătate: Colesterolul
atinge cote alarmante.
Carieră: Aveți nevoie de o
delegație să vă puneți pe
picioare.

Balanță
Dragoste: Prea multe dovezi
de dragoste strică. Fiți ceva
mai indiferent. 
Sănătate: Nu renunțați la
vitamine, mai ales după
răceala suferită. 
Carieră: Colegii se întreabă
de ce șefii se poartă frumos
cu tine.

Scorpion
Dragoste: Ca să nu se
obișnuiască, doar astăzi mai
acceptați să îi faceți pe plac
partenerului/partenerei.
Sănătate: Vă numărați
printre persoanele care
aleg umorul ca terapie.
Carieră: Subordonații
dumneavoastră se culcă
pe o ureche. Vegheați-i!.

Săgetător
Dragoste: Vreți o iubire
frumoasă. Oferiți-o întîi
dumneavoastră. 
Sănătate: Pentru cîteva zile
renunți la mașina perso-
nală și faceți multă mișcare. 
Carieră: Mărirea de salariu
promisă se apropie cu pași
rapizi.

Capricorn
Dragoste: Ar fi bine să vă
asigurați partenerul că îl
iubiți.
Sănătate: Un grătar la
pădure cu prietenii și vă
veți binedispune.
Carieră: Din păcate,
provocări pe plan profe-
sional nu vor apărea.

Vărsător
Dragoste: Nu îi cumpăra
așa de multe cadouri. Va
crede că ați greșit. 
Sănătate: Durerile de spate
nu vor dispărea dacă veți
continua să stați pe scaun. 
Carieră: Acum este momen-
tul potrivit pentru a creiona
planul noii afaceri.

Pești
Dragoste: Cîteodată cîteva
zile fără să vă certați pot
face minuni. 
Sănătate: Încetați  să vă
plîngeți. Sînteți sănătos.
Carieră: Cu multe sacrificii
veți ajunge un adevărat pro-
fesionist.

PALATALE

ÎNCĂPĂȚÎNAT

COPT

A AȚIPI

CARACTER

DIVINITATE

MARINĂ

(var.)

VAS CU

MOTOR

POFTIM!

IDENTIC

apariții

PENE (dim.)

ÎNCĂ

BOLNAVE

SOLICITĂRI

LEZAT

SCRIITORI

LÎNGĂ

MĂTURĂ

INDIVID

SALCÎM

(reg.)

POVESTITORI

BĂIEȘIT

ETATE

FIR TEXTIL

OM HRĂPĂ-

REȚ (fig.)

LA TEST!

DESPOTISM

CORCITURI

(fem.)

TIPSIE

SPETEAZĂ

SOLUȚIA INTEGRAMEI
P/M/F/M/CAPATINOS/P/C/LITERATI/NEREFACUTE/OM/NARATORI/ANI/MINERIT/SACAL/TIRANIE/TAVA/METISE/SPATAR

Testați-vă cunoștințele
1Sub ce nume mai este cunoscută

ciuboțica-cucului?
a) salvie
b) primulă
c) cicoare

2Cînd a fost lansat în spațiu telescopul
spațial Hubbles?
a) 1988
b) 1992
c) 1990

3Cum se numește instrumentul
popular rusesc cu corzi cu un corp de
rezonanță triunghiular?
a) mandolină
b) balalaică
c) banjo

4Cum se numește o parte reactivă cu
un electron nepereche?
a) radical
b) ion
c) anion

5Care curent artistic  a fost mai întîi?

a) Barocul
b) Renașterea
c) Suprarealismul

6Ce pasăre poate să înoate, dar nu
poate să zboare?
a) bîtlanul
b) pinguinul
c) pelicanul

7Cum se numește soția
eroului Othello din tragedia
lui Shakespeare?
a) Medeea

b) Desdemona
c) Santa

8Cum considerați dumneavoastră că se
numesc capacitățile înnăscute ale
animalelor?
a) puteri
b) abilități
c) instincte

9 Cine a scris romanul Tunelul?
a) Gabriel Garcia Marquez
b) Salman Rushdie
c) Ernesto Sabato

10 Ce este alopecia?

a) imposibilitatea de a urina
b) căderea părului
c) frica de a vorbi la telefon

11 Ce este un drac de mare?

a) un pește
b) o plantă care trăiește în apă,
la mare adîncime
c) o caracatiță

12Cum credeți dumneavoastră că se
numește căpitanul vasului Nau-
tilus din romanul lui Jules Verne
20000 de leghe sub mări?
a) Memo
b) Mimo
c) Nemo

13 Cînd credeți dumneavoastră că a
fost descoperită injecția?
a) 1841
b) 1912
c) 1889

14Ce insectă poartă numele zoologic
de Bambini?
a) cărăbușul
b) bondarul
c) gărgărița

15Cum se numește persoana care
„suflă“ actorilor dintr-o cușcă în
scenă?
a) sufleur
b) sufleu
c) suflici

16Cine a cîntat hitul reggae
„No woman no cry“?
a) Bruce Springsteen
b) Bob Marley
c) Sting

RĂSPUNSURI
1 – b 2 – c
3 – b 4 – a
5 – b 6 – b
7 – b 8 – c
9 – c 10 – b

11 – a 12 – c
13 – a 14 – b
15 – a 16 – b

Interpretarea:
Acordați-vă cîte un punct pentru
fiecare răspuns corect și faceți totalul
punctelor obținute. Cu cît numărul de
puncte este mai mare cu atît mai solide
sînt cunoștințele dumneavoastră.

În numărul
următor al
Jurnalului
Național veți
găsi și soluțiile
celorlalte
Sudokuri

Doi prieteni discultau: 
– Te învăț eu ce să faci

dacă nu poți dormi: ia cîteva
pahare de coniac.

– Cîte?
– Nu trebuie să le numeri.

Pînă adormi.
– Și dacă tot nu adorm?
– Păi, după atîtea pahare

de coniac, puțin îți mai pasă
dacă dormi sau nu!

După miezul nopții, sună
cineva la ușă. Bubulina se
duce somnoroasă să
deschidă. În fața ușii erau
patru bărbați, beți criță.

– Stimată doamnă, noi
am venit să-l conducem pe
soțul dv. pînă acasă, dar nu
știm care dintre noi este...

Jocul este preluat de pe www.sudokumad.com

Publicitate

BANCUL ZILEI
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LA ARENELE ROMANE

Show Gianna 
Nannini & Band

Alex Revenco
alex.revenco@jurnalul.ro

Luni 22 septembrie, concertul celebrei
interprete italiene va începe 
la ora 20:00, accesul publicului 
fiind permis de la ora 18:30. Biletele de
intrare se găsesc în magazinele Diverta
și pe www.ticketpoint.ro, prețul lor
fiind de 80 de lei (acces general) 
sau 125 de lei (VIP, cu acces la bar).

T
urneul european din 2008 a
debutat la 14 august cu o serie de 22
de concerte în țara natală 

(toate sold out!), spectacolul de la
București fiind primul din afara
granițelor Italiei. Formația care o acom-
paniază este condusă de celebrul toboșar
austriac Thomas Lang, care a mai colabo-
rat și cu alte nume grele precum Robbie
Williams, Bonnie Tyler, The Clash, Robert
Fripp, Kylie Minogue, Robert Trujillo, Ian
Dury etc. Alături de Lang, trupa reunește
„veterani“ precum Hans Maahn, Giaco-
mo Castellano, dar și tineri muzicieni ca
Davide Ferrario și Stephan Ebn. Acest an a
fost de-a dreptul triumfal pentru artista

italiană, vînzările albumului
„Giannabest“ fiind recompensate cu
cinci Discuri de Platină. Lansat spre
sfîrșitul anului trecut, „Giannabest“
conține 27 de hituri din întreaga carieră
plus trei compoziții noi: „Suicidio
d’Amore“, „Mosca Cieca“ și „Pazienza“.
Atît albumul, cît și primul dintre single-
uri, „Suicidio d’Amore“, au urcat instan-
taneu pe primele poziții în topurile de
vînzări, radio și download din Italia. Cel
de-al doilea single de pe album, „Pazien-
za“, a înregistrat și el un succes similar cu
„Suicidio d’Amore“. 

VÎNZĂRI-RECORD
Încă o dată Gianna a bătut recordurile

la vînzări, lăsîndu-i în urmă pe colegii săi
Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Zuc-
chero, Jovanotti sau Andrea Bocelli. Dar și
compilația „Perle“ (2004) a avut un mare
succes. Conținînd toate hiturile sale rein-
terpretate cu un grup de viori și violon-
cele, albumul a propulsat-o neașteptat în
lumea publicității. Astfel, în 2007, Fiat,
care e și sponsorul principal al concertu-
lui de la București, a inclus versiunea
acustică a piesei „Meravigliosa creatura“

într-un spot publicitar tv. Atît piesa, cît și
spotul au avut un asemenea impact
asupra publicului încît au propulsat
„Perle“ în topul celor mai bine vîndute
albume din Italia, iar Fiat a decis 
continuarea colaborării, următoarea
piesă utilizată fiind „Aria“. 

Vedeta vrea pizza 
și lapte din orez 
Gianna Nannini sosește pentru prima
oară în România și va fi cazată la un ho-
tel de cinci stele din București. În ciuda
statutului ei de star internațional, inter-
preta nu a avut mari pretenții. Ea s-a
arătat dornică să „încerce“ bucătăria lo-
cală, cerînd specialități și deserturi ro-
mânești, alături de un vin roșu, la ale-
gere, tot românesc. În afară de mîncăru-
rile specifice, vedeta a solicitat cu insis-
tență să-i fie servite și alimente orga-
nice: lapte din orez, ton și cafea instant.
Echipa sa a rămas fidelă bucătăriei ita-
liene, cerînd pizza și sandwich-uri cu
prosciutto, mozarella și foccacia. 

ANTENA 1

D-ale căZniciei,
cu bune și rele – 
show dulce-acrișor

Olimpia Olari și Liviu Vârciu. Așa începe. După 40 de ani, 
mai vorbim...

Cristiana Stamatescu
cristiana.stamatescu@jurnalul.ro

Începînd de astăzi, la Antena 1 revine „Un show păcătos“.
O altă noutate este începerea serialului – marca Valeriu
Lazarov – „Scene de căZnicie“.

Astăzi, la ora 22:00, la Antena 1 debutează „Scene 
de căZnicie“, un serial de comedie în care viața de cuplu e
prezentată în toate fațetele ei, fără false pudori, cu multă
ironie și, de ce nu, cîteodată chiar cu un umor tăios. 

În fiecare zi, de luni pînă joi, trei cupluri de vîrste diferite
și „vechimi“ diferite vor oferi telespectatorilor Antenei 1
posibilitatea să își recunoască vecinii, prietenii, familia și
chiar să se recunoască rîzînd în cele șase personaje care
folosesc sarcasmul și umorul acid ca să își spună unul altuia
adevăruri neplăcute, să treacă peste momente dureroase, să
rezolve conflicte și să lupte cu monotonia. 

CĂSĂTORIȚI DE 40 DE ANI
Actorii Valentin Uritescu și Silvia Năstase sînt Nae 

și Tanța Vulcănescu, căsătoriți de 40 de ani. Dana Voicu și
Marius Drogeanu sînt Marina și Relu Crăciun, căsătoriți de
15 ani. Olimpia Olari și Liviu Varciu sînt Sonia Mazilu și
Mihai Dogaru, doi tineri care abia s-au mutat împreună. 

Noul serial de comedie de la Antena 1 este adaptat 
după un serial spaniol de mare succes, „Escenas 
de matrimonio“, și e o coproducție Intact Production – La
Dolce Vita. „Scene de căZnicie“ îi va lăsa pe telespectatori 
să arunce o privire amuzată în viața a trei cupluri, 
asa cum este ea: cu dragoste, furie, certuri, rîsete, mici
răutăți și jocuri bizare, aproape de neînțeles pentru 
cei din afară, dar care fac tot farmecul vieții în doi. 

Capatos,
schimbat cu 13%
Dan Capatos, prezentatorul „Show-ului păcătos“, revine
astăzi la ora cunoscută, 23:30, în grila Antenei 1, într-un
nou studio și cu o asistentă nou-nouță, în persoana
Ramonei Gabor, sora Monicăi Columbeanu. Grafica va fi,
de asemenea, schimbată, iar vedeta Antenei 1 declară că
vacanța i-a schimbat stilul de abordare a vedetelor pe care
le va avea invitate în emisiune. „Mă întorc pe ecran într-o
formulă îmbunătățită, voi fi cu 13% mai... altfel“ spune, în
stilu-i caracteristic, vedeta Antenei 1.

+
știri

NAVELE FANTOMĂ

SERVICIILE SECRETE ÎN ACȚIUNE
Săptămâna Financiară vă prilejuiește
astăzi întîlnirea cu Colin Forbes, unul
dintre cei mai apreciați autori de thrillere
din lume, ale cărui romane se vînd în
milioane de exemplare pe tot mapamon-
dul. Primul titlu din seria Colin Forbes,
Navele Fantomă, este un roman despre
ciocnirea dintre serviciile secrete 
orientale și cele britanice, miza fiind un
plan diabolic de cucerire a lumii.
Mijloace? Tehnologia „Stealth“, care
transformă orice flotă aeriană sau navală
în obiective invizibile. 

CONCERT

CHILIAN CÎNTA LA ÎNCHISOARE
Astăzi, ora 10:00, la Penitenciarul pentru
Femei Tîrgșor, va avea loc festivitatea de
deschidere a noului an școlar. Cu această
ocazie se vor desfășura un spectacol
susținut de renumitul cantautor Florin
Chilian și expoziția intitulată „În prag de
toamnă“, care reunește lucrări artistice
realizate de persoanele private de 
libertate. De asemenea, va fi organizată
„Ziua porților deschise“, prilej cu care
femeile aflate în custodia penitenciarului
vor putea fi vizitate de familii, precum și
de reprezentanți ai societății civile. 

TELENOVELĂ

TOANTELE NU MERG ÎN RAI
Astăzi, pe Acasă TV (22:30) are loc marea
premieră a telenovelei mexicane „Toan-
tele nu merg în Rai“. Telespectatorii au
ocazia de a-i vedea pe Jacqueline Braca-
montes și Valentino Lan˙s în prima telen-
ovelă filmată și difuzata în High Defini-
tion. Nu știm cum e filmul, dar titlul, să
recunoaștem, face toți banii. Și un
amănunt picant: protagoniștii Jacqueline
Bracamontes și Valentino Lan˙s au fost
împreună, după care s-au despărțit. Apoi
au jucat împreună în această telenovelă.
Să nu ziceți că viața nu bate filmul.

GRILĂ NOUĂ

MECIURI ȘI ȘTIRI
Radio România Actualități revine în forță
în această toamnă cu un nou slogan: 
„Un radio pentru familia ta“.  Începînd 
cu ora 5:00, Radio România Actualități
propune ascultătorilor radio programe
de mare impact: „România devreme“
(5:00-6:00), „Matinal“ (6:00-10:00),
„Obiectiv România“ (15:00-18:00). În
plus, la RRA se poate asculta și în această
toamnă „Fotbal minut cu minut“, 
Liga Campionilor, Cupa UEFA și meciurile
preliminarii ale echipei naționale a
României la Mondialul din 2010. 

Michael Urban/AFP/MEDIAFAX

Interpretă rock fără fasoane, Gianna cîntă pentru prima oară în România acompaniată de o formație redutabilă
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20:30 ANTENA 1

Test de fidelitate

Cu: Ionuț Adăscăliței

19:10 ANTENA 3

BizBazar

21:00 PRIMA TV

Curat, murdar?
21:20 TVR 1

Rowenta Elite Look
2008

6:00 Visuri fără preț (s)
Cu: Karyme Lozano

7:00 Tărîmul pasiunii (s)
Cu: Gabriela Spanic

9:00 La Tormenta (s)
Cu: Natalia Streignard

11:00 Suflete rănite (s)
Cu: Karla Álvarez

12:00 Rebelde (s)
Cu: Anahí

14:30 Gheață de foc (s)
15:20 Rețeta de Acasă
15:30 Luna fermecată (s)
16:25 Vremea de Acasă
16:30 Onoare și noblețe (s)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 Totul sau nimic (s)
19:30 îngerașii
20:30 Iubire cu chip rebel

Cu: Maite Perroni,
William Levy

22:00 Poveștiri de noapte
22:30 Toantele nu merg 

în rai
23:30 Pe tocurile Evei

Cu: Jorge Enrique Abello,
MonicaLopera

0:30 Poveștiri adevărate (r)
1:30 îngerașii (s/r)
2:30 Poveștiri de noapte (r)
3:00 în al nouălea cer (s/r)

9:35 Neprețuit 
(comedie, Franța 2006)

11:20 Garfield 2 
(dramă, Anglia/SUA 2006)
Cu: Bill Murray

12:35 Toți oamenii regelui 
(dramă, Germania/ SUA
2006)
Cu: Sean Penn

14:40 Jurnalul Suzannei 
(dramă, SUA 2005)

16:10 Vreau să fiu mare 
(comedie/SF, SUA 1988)
Cu: Tom Hanks

17:55 Fosta mea supergagică 
(comedie, SUA 2006)
Cu: Uma Thurman

19:30 Pe platourile de filmare 
20:00 Inimă neînfricată

(dramă/istoric, 
SUA 1995) 
Cu: Mel Gibson 

22:55 Larry David, inamicul public
nr. 1

23:30 Camera de sus
(horror, Spania 2005)

0:45 în derivă
(thriller, Germania 2006)

2:20 Inimă neînfricată 
(dramă/istoric, 
SUA 1995)

EUFORIA TV B1 TV TVRM NATIONAL GEOGRAPHIC SPORT.RO DISCOVERY

ANTENA 3 PRO CINEMA TVR 2 REALITATEA HALLMARK NAȚIONAL TV

ANTENA 1 PRO TV TVR 1 ACASĂ TV HBO PRIMA TV
7:30 Ring ring
8:30 Sport cu Florentina
8:35 Al șaptelea cer (s)

Cu: Stephen Collins
9:45 Camera de rîs

10:00 Megastar II (r)
12:30 Autoform (r)
13:30 Camera de rîs

14:00 Teleshopping
14:30 Dragoste și putere (s)

Cu: Susan Flannery,
Ronn Moss, John McCook,
Jeff Trachta

15:00 Focus
15:30 Docu-Șoc: Archie al șaselea

copil
16:30 TEO Live
18:00 Focus
19:30 Frați și surori
20:30 Trădați în dragoste
21:00 Curat, Murdar?
22:00 Trăsniți din NATO
22:30 Nimeni nu-i perfect
23:00 Focus Plus
0:00 Anchetă militară

Cu: Mark Harmon
1:00 Marea provocare

(comedie, Italia/ Spania/
Portugalia/ Mexic 1998)
Cu: Bud Spencer

3:00 Focus (r)

7:00 Știrile Pro TV
9:00 Omul care aduce cartea
9:05 Walker, polițist texan (s)

Cu: Chuck Norris
10:00 O nouă viață (s)

Cu: Treat Williams
11:00 Caravana 

Dansez pentru tine (r)
12:00 Tînăr și neliniștit (s/r)
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Distracție cu Dick și Jane

(comedie, SUA 1977)
Cu: Jane Fonda

16:00 Tînăr și neliniștit (s)
Cu: Heather Tom

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Happy Hour

19:00 Știrile Pro TV
• Sport • Vremea

20:30 Inamicul public
(thriller, SUA 1997) 
Cu: Keenen Ivory Wayans

22:30 Arestat la domiciliu
23:00 Știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți fără urmă

Cu: Anthony LaPaglia
0:45 Inamicul public 

(thriller, SUA 1997/r)
2:40 Omul care 

aduce cartea (r)

AXN ZONE REALITY ANIMAL PLANET ANTENA 2 GSP TV KANAL D

9:00 Long Way Down 10:00 Enig-
mele Bibliei 11:00 Clipe de coșmar
12:00 Dezastre în aer 13:00 Misterele
ADN-ului: în căutarea lui Adam 14:00

Long Way Down 15:00 Enigmele Bi-
bliei 16:00 Total sălbatic 17:00 12 per-
iculoși 18:00 Cățărătorii 19:00 Dezastre
în aer 20:00 Clipe de coșmar 21:00 Con-
flict la granița americană 22:00 Peni-
tenciar 23:00 Dezastre în aer 0:00 Con-
flict la granița americană 1:00 Peni-
tenciar 2:00 Clipe de coșmar

8:00 Știri 8:10 Recursul etapei (r) 9:00

Știri 9:10 Recursul etapei (r) 10:00 Știri

10:15 GSPTV PLUS 11:00 Știri 11:10 GSPTV

PLUS 12:00 Știri 12:10 GSPTV PLUS 13:00

Știri 13:10 Viețile fotbaliștilor 14:00 Știri

14:10 Fotbal – Liga 1: Gloria Buzău – FC

Brașov (r) 16:00 Știri 16:10 GSPTV PLUS

17:00 Știri 17:10 GSPTV PLUS 18:00 Știrile

zilei 19:00 Zona Verde 20:00 Știri 20:10

Contraatac 21:00 Știri 21:10 Contraatac

22:00 Știri 22:10 Top Liga 23:00 Știri 23:10

Smiley TV 0:00 Știri

10:00 Poliția veterinară din Houston
11:00 Austin Stevens și cele mai pericu-
loase animale 12:00 Parcul animalelor
pe Coasta de Vest 13:00 Medicii veteri-
nari: Rezidenții 15:00 Animale trăsnite
16:00 Cele mai nostime animale din
lume 18:00 Poliția veterinară din Hous-
ton 19:00 Salvați animalele 19:30 Stra-
da Lemurilor 20:00 Parcul animalelor
pe Coasta de Vest 21:00 Medicii veteri-
nari: Rezidenții 22:00 Unitatea de
Poliție Călare 23:00 Poliția veterinară
din Houston

10:00 O pradă mortală 11:00 Miami Ink
– Arta tatuajelor 12:00 Mașini pe alese
13:00 Brainiac: Maniaci ai științei 14:00
Vînătorii de mituri 15:00 Cum se fa-
brică diverse lucruri? 16:00 Miami Ink
– Arta tatuajelor 17:00 Motociclete
americane 18:00 O pradă mortală 19:00
Cum se fabrică? 20:00 Lecții de su-
praviețuire cu Ray Mears 21:00 Brai-
niac: Maniaci ai științei 22:00 Deco-
dificarea dezastrului 23:00 Tehnici
esențiale de supraviețuire 0:00 Eve-
rest: Dincolo de limite

8:00 Ceva dulce 9:00 Model TV (r) 9:30

Moștenitoarea 11:00 Concurs interac-
tiv 12:30 Shopping-ul: Pasiunea mea
13:45 Videofashion 14:45 Nu-i ușor să
fii mireasă! 16:00 Vedete la raport (r)
17:00 Legea Iubirii 18:00 Bucătăria
Marthei 18:30 Ceva dulce 19:00 Arome
mediteraneene 19:30 Petreceri la gră-
tar 20:00 O promisiune împlinită: po-
vestea Oksanei Baiul (dramă, SUA
1994) 22:00 Lalola 23:00 Melrose Place
(s) 0:00 Dr. 90210 1:00 Vacanță ideală

10:30 Lumea tehnologiei (doc.) 11:00

Academica – Economia pentru cine?
12:05 Răcnetul Carpaților (r) 12:30 Promo
USH 13:05 Gazonul fierbinte 14:00

TVRM-edicina 15:00 Idei în dialog (r)
16:30 Universul cuvintelor 17:00 Toată
lumea pe gazon 18:00 Special TVRM
19:00 Tinere talente 19:30 Răcnetul
Carpaților 20:00 Apel telefonic 21:00

Academica – Economia pentru cine?
22:00 A fost odată ca niciodată (s)
23:00 Comentariul zilei

© Redacția nu-și asumă responsa-
bilitatea modificărilor ulterioare
efectuate de televiziuni.

FILMELE SERII NU RATAȚI!

9:00 Știri 10:00 Știri 11:00 Știri 12:00 Știri

13:00 Știri 14:00 Știri 15:00 Știri 16:00 Știri

16:05 La ordinea zilei 17:00 Știri 17:10 La

ordinea zilei 18:00 Știri 19:00 Știri 19:10

BizBazar 20:00 Știri 20:10 Știrea zilei

21:00 Știri 21:45 Revista presei 22:00 Știri

22:10 Sinteza zilei 23:00 Știri 23:10 în gura

presei 0:00 Știri 0:30 Jay Leno Show

1:00 Știri 1:15 Jay Leno Show 1:35 Sin-

teza zilei: partea I (r) 2:00 Știri 2:10 Sin-

teza zilei: partea a II-a (r)

11:30 Jurnalul TVR 12:00 Miracole (s)

12:30 Jurnalul TVR 12:45 Medalion fol-

cloric (r) 13:15 Dincolo de cîntec (r) 13:45

Utopia 14:30 E Forum 15:00 Împreună în

Europa 16:00 Poate nu știai! 16:15 Jur-

nalul Euronews pentru România 16:30

Carabinieri 17:30 Campionatul de come-

die 18:00 Jurnal regional 18:35 Capri

19:30 Miracole (s/r) 20:00 Bazar (r) 20:30

Fotbal – Premiere League 21:30 Ora de

știri 22:30 Elizabeth și ceilalți (roman-

tic, SUA 1997)

9:45 Hai să bucătărim! (r)
10:10 Huck și regele inimilor 

(aventură, SUA 1993)
Cu: Graham Greene

11:55 Ștrengăriile 
animalelor (doc.)

12:00 Romanța 
îndrăgostiților (s/r)

13:00 David Copperfield (s)
13:30 Club Disney (d.a.)

14:00 Jurnalul TVR
14:45 Hai să bucătărim! (r)
15:30 Krónika
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Vine razia! (s)
17:45 Romanța îndrăgostiților (s)
18:45 Sport Plus

19:00 Jurnalul TVR
20:15 Eureka
21:20 Concursul Național 

de Modele – 
Rowenta Elite Model Look
2008 VII

22:05 Concert – Trupe, topuri,
hituri IV

22:30 Jurnalul TVR
23:10 Fotograful

(thriller, SUA 1992) 
Cu: Joe Pesci

0:55 Fotbal: 
Premiere League (r)

8:00 Tibanu (r) 8:30 Pet zone (r) 9:00

Extemporal la dirigenție (comedie,

România 1987/r) 11:00 Stăpînul fia-

relor (s) 12:20 Uite cine cîștigă 14:30

Automobile (r) 15:30 Trei bărbați și un

îngeraș (r) 18:30 Știri Național TV 20:00

Cruciații (aventură, Italia/ Germania

2001) Cu: Franco Nero 22:00 Stargate

SG-1 (s) Cu: Michael Shanks 0:00 Ști-

rile nopții 0:15 Cruciații (aventură, Ita-

lia/ Germania 2001/r) 2:15 Știri (r)

9:00 Realitatea de la fix 10:00 Reali-

tatea de la fix 11:00 Realitatea de la

fix 12:00 Realitatea de la fix 13:00 Rea-

litatea de la fix 14:00 Realitatea de la

fix 15:00 Realitatea de la fix 15:05 Fabri-

ca 16:00 Deschide lumea! 17:45 Editorii

Realității 18:00 Realitatea de la fix 18:50

Realitatea Zilei 21:00 Realitatea de la fix

22:00 Fețele cotidianului 0:00 Reali-

tatea de la fix 1:00 Realitatea de la fix

1:15 Realitatea Zilei (r) 2:00 Realitatea de

la fix 2:15 Realitatea Zilei (r)

7:00 Știri Sport.ro 7:05 UEFA Camphions
League: Bayern – Deportivo (18 sept.
2002) 9:00 Liga lu’ Mitică: 13:00 Fotbal.
Steaua – AS Roma (prima repriză/r)
14:00 Știri Sport.ro 14:05 Fotbal: Steaua
– AS Roma (repriza a doua/r) 15:00

Pariu cu frica: (s) 16:00 Informația 18:00

Știri Sport.ro 19:00 Fotbal – Liga a II-a.
Dacia Mioveni – Jiul Petroșani (live)
21:00 Știri Sport.ro 22:00 Special 23:00

Wrestling RAW (s) 1:00 Știri Sport.ro
1:30 Informația (r)

7:30 710 10:00 Căminul de 5 stele (r)
10:30 Totul despre casa mea (r) 11:00

Animus și anima (r) Cu: Nicoleta Vas-
can 12:00 Știri 13:05 Calea Europeană
14:35 Euromaxx (doc.) 15:40 Euromaxx
(doc.) 16:00 Malraux sau o mare viață
(doc.) 18:00 6! Vine presa 20:00 Ani-
mus și anima Cu: Nicoleta Vascan
21:00 Povești de viață 22:00 Nașul 0:00

Forța Presa 0:30 Interzis cu Laura An-
dreșan 1:00 6! Vine presa (r) 3:00

închiderea programului

0:00 Fiicele lui McLeod (s) 11:00 Amy (s)
12: 00 Lumile lui H.G. Wells (SF,
SUA/Anglia 2001) 14:00 Fiicele lui
McLeod (s) 15:00 Casa noastră (dramă,
SUA 1984) 17:00 Amy (s) 18:00 Dragoste
neașteptată  (dramă, SUA/Canada
2003) 20:00 Medium (s) 21:00 Lege și
ordine: Intenții criminale (s) 22:00 Lege
și ordine: Brigada specială (s) 23:00

Medium (s) 0: 00 Lege și ordine:
Intenții criminale (s) 1:00 Lege și
ordine: Brigada specială (s) Cu:
Mariska Hargitay

10:00 Sue Thomas (s) 11:00 Apel: Crimă
(s) 12:00 The Amazing Race 13:00 Star-
gate SG-1 (s) 14:00 Sue Thomas (s) 15:00
Schimbul trei (s) 16:00 Apel: Crimă (s)
17:00 The Amazing Race 18:00 After-
world (d.a.) 18:05 Stargate SG-1 (s) 19:00
Sue Thomas (s) 20:00 Poză la minut (s)
20:30 Stagiarii (s) 21:00 Schimbul trei (s)
22:00 Minți criminale (s) 23:00 Eli Stone
(s) 0:00 Brigada specială (s) 1:00 Poză la
minut (s) 1:30 Stagiarii (s) 2:00 Minți
criminale (s) 2:50 Eli Stone (s) 3:40 Briga-
da specială (s)

William Wallace s-a numărat
printre primii patrioți scoțieni
care, încercînd să obțină inde-
pendența țării lor, s-au opus
regelui Angliei, Eduard
„Picioare lungi“, care dorea
și  coroana Scoției. William
locuia cu tatăl său și fratele
mai mare. Într-o zi ei au fost
chemați la o adunare organi-
zată la cîțiva kilometri distanță
de casa lor. Odată ajunși,
ei i-au găsit pe toți nobilii
spînzurați și au decis să-i
înfrunte pe dușmani, dar
au murit în luptă. Luat de
unchiul său, Argyle, sub aripa
sa protectoare, William decide
să lupte pentru independența
Scoției.

Inimă neînfricată

20:00 HBO

6:00 Observator
7:00 În gura presei

Cu: Mircea Radu
8:00 ’Neatza cu Răzvan și Dani

10:00 în gura presei (r)
11:00 Concurs interactiv
12:00 Sheena (s/r)

Cu: Gena Lee Nolin
13:00 Observator
13:45 Jungla de neon 

(dramă, SUA 1987)
Cu: Suzanne Pleshette,
Danny Aiello

16:00 Observator
17:00 Intervenție în adîncuri

(acțiune, SUA 2005)
Cu: Luke Perry

19:00 Observator
•Sport •Meteo

20:30 Test de fidelitate
Cu: Ionuț Adăscăliței

22:00 Scene de căZnicie (s)
23:00 Observator
23:45 Un show păcătos

Cu: Dan Capatos
1:15 La birou (s)

Cu: Steve Carell, Rainn
Wilson, John Krasinski

02:00 Observator (r)
i3:15 Intervenție în adîncuri

(acțiune, SUA 2005,r)

Inamicul public

20:30 PRO TV

15:00 Grădina zoologică din Auckland

15:25 Hoți temerari 15:50 Hoți temerari

16:15 Atentat la sănătatea publică 16:40

Garda de mediu 17:05 Camera ascunsă

17:30 Detectivi în halate albe 18:00

Detectivii 18:30 Detectivii 19:00 Ce ar

trebui să faci în situații-limită? 20:00

Atentat la sănătatea publică 20:30

Garda de mediu 21:00 Unitatea „Per-

soane dispărute“ 22:00 Oameni care

ajută oameni 23:00 Putere, privilegii și

justiție 0:00 Femei criminale

În timpul războiului din Golf, sergentul James
Dunn e acuzat pe nedrept că și-a lichidat supe-
riorul. Condamnat la moarte într-o închisoare
militară, el e salvat în drum spre penitenciar de
un comando ultrasecret. Condus de locotenentul
colonel Grant Casey, acesta are misiunea de a-i
asasina pe cei mai feroce infractori care nu au
putut fi aduși în fața justiției.

7:30 D-Știri 8:30 O lume trăsnită 8:45

Muzica inimii (s) 10:00 Noră pentru

mama 3 12:30 Știri 13:15 1001 de

nopți (s/r) 15:00 La șuetă cu Bahmu

16:45 Iubire de argint (s) 18:30

D-Știri 19:30 Noră pentru mama 3 20:15

1001 de nopți (s) 22:00 Vacanța Mare:

I Love Rumenia (s)

7:30 Punk’d (r) 8:00 Oamenii timpului

nostru (r) 9:00 Dincolo de aparențe

(r) 10:00 De necrezut! (r) 10:45 Confi-

dențial (r) 13:10 Țara pe care o merităm

(r) 14:15 Global Edition cu Jon Stewart

15:00 Trăiește sănătos! 16:45 Școala

vieții 18:00 Celebri sau nu la Mihaela

Tatu 19:00 Adevăr sau baliverne 19:30

Răi, da’ buni 20:45 Adevăr sau bali-

verne 21:10 Vorbe grele 22:10 Agentul

VIP 23:30 Adevăr sau baliverne 1:00 Răi,

da’ Buni (r) 02:15 Saturday Night Live (r)

9:30 Cine este șeful ? (s/r) 10:30 Ești
liberă? (comedie, SUA 2005/r) 12:30

Teo (r) 13:45 Familia Bundy (s/r) 14:15

Regele Shaman (d.a.) 14:45 Batman
(d.a.) 15:15 Familia Bundy (s) 15:45 Te-
rapie intensivă (s) 16:45 Zoom în 10
17:00 Adevărul gol-goluț (s/r) 17:30

Smallville (s) 18:30 La Bloc (s/r) 19:00

Viața la Casa Albă (s) 20:00 Aproape
de adevăr (s) 21:00 Seinfeld (s) 22:00

Afaceri infernale (polițist/dramă,
Hong Kong 2002) Cu: Andy Lau 0:15

The Shield: Lege și fărădelege (s)
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Sub privirile lui Vasile Maftei și ale lui Juliano Spadacio, Marius Bilașco (la minge) a țîșnit spre poarta Rapidului și a deschis scorul

RAPID – UNIREA URZICENI 1-2

Jose Peseiro:„Sînt de
vină accidentările!“
Marius Mihalcea
marius.mihalcea@jurnalul.ro

Tehnicianul portughez al grupării de
lîngă Podul Grant a pus înfrîngerea
suferită de giuleșteni în fața
ialomițenilor pe seama indisponi-
bilităților camerunezului Pierre Boya,
a brazilianului Joao Paulo Andrade și a
muntenegreanului Vladimir Bozovic.

G
olul lui Bilașco, din debutul par-
tidei, și cel al lui Mara, după ce
gazdele reușiseră să egaleze prin

Cesinha, i-au asigurat Urziceniului o
victorie de senzație în Giulești, a șasea
consecutivă obținută de trupa lui Dan
Petrescu în acest campionat. Pentru cele
două echipe urmează joi meciurile
din primul tur al Cupei UEFA, Rapid
la Wolfsburg, iar Unirea la Hamburg. 

CU GÎNDUL LA WOLFSBURG
Chiar dacă echipa sa a capotat pentru

a treia oară în acest campionat, Jose
Peseiro nu-și face încă foarte multe
griji. „Eu și jucătorii mei sîntem triști,
pentru că am pierdut nemeritat acest
meci. Nu avem cum să uităm acest
rezultat, dar trebuie să ținem cont și de

problemele pe care le-am avut cu acci-
dentările. Nu am pierdut campionatul
aici, pentru că mai sînt multe etape
de disputat. Am citit jocul celor de la
Urziceni, o echipă bună în apărare
și pe contraatac. Au fost avantajați
de faptul că au marcat foarte repede, 
dar cred că și echipa mea a avut foarte
multe șanse de a înscrie. După scor
putem spune că Urziceniul a fost echipa
mai bună, dar nu și după joc, fiindcă
noi am stat în terenul lor 85 la sută din
timp. Cred în continuare că echipa mea
este cea mai bună din campionat“,
a spus antrenorul „vișiniilor“. Dacă,
în ceea ce privește întrecerea internă,
portughezul consideră că nu
este încă nimic pierdut, acesta a atras
atenția asupra „dublei“ cu Wolfsburg din
primul tur al Cupei UEFA: „Acum trebuie
să ne gîndim la confruntările cu nemții,
pentru că în Cupa UEFA sînt doar două
jocuri eliminatorii și nu ne mai putem
permite pași greșiți“. Peseiro a vorbit
și despre formația lui Dan Petrescu:
„Îmi place Urziceniul, a făcut pînă acum
treabă bună, dar cred că este dificil să ia
titlul. Niciodată o echipă care joacă pe
contraatac nu poate cîștiga campionatul,
pentru asta trebuie să ataci, să domini“. 

„BURSUCUL“ E PONDERAT
De partea cealaltă, antrenorul Unirii

Urziceni a dezvăluit faptul că a venit în
Giulești hotărît să învingă: „Le-am spus
jucătorilor mei înainte de meci că nu mă
interesează un egal și că vreau să cîștig.
Voiam neapărat să învingem, pentru
că ne-ar fi fost greu să mergem la egal,
Rapid ar fi venit peste noi, fiindcă are
jucători tehnici, care știu să pună pre-
siune și s-a văzut asta cînd a trebuit să ne
apărăm“. Chiar dacă formația sa a acu-
mulat deja 18 puncte din 21 posibile și și-a
menținut poziția de lider al clasamentu-
lui Ligii 1, Dan Petrescu este sceptic în
privința șanselor Unirii de a cîștiga cam-
pionatul. „În nici un caz nu ne gîndim la
titlu. Dacă o să terminăm în primele șase,
o să fiu mulțumit“, a spus „Bursucul“.
Acesta a făcut referire și la meciul cu
SV Hamburg, dispută care va reprezenta
debutul ialomițenilor în cupele
europene: „La Hamburg voi face două-
trei schimbări. Trebuie să fim atenți, pen-
tru că Hamburg este o mașină de marcat
goluri. A înscris deja de foarte multe ori
în acest sezon și va fi o presiune foarte
mare pentru noi. Oricum, mergem
acolo ca să dăm gol și cred că vom reuși
să înscriem în ambele manșe“.

Incident între MM și Nae Manea
La finalul partidei, președintele Unirii Urziceni, Mihai Stoica,
a fost la un pas să fie linșat de administratorul delegat al
Rapidului, Nicolae Manea, în dreptul tunelului care duce spre
vestiare. Și așa foarte nervos din cauza rezultatului, oficialul
giuleștenilor a luat foc atunci cînd l-a văzut pe MM jucîndu-se
distrat cu o rolă de scotch și făcînd bezele publicului
giuleștean de la tribuna I. Manea n-a mai rezistat și și-a înfipt
mîna în gîtul președintelui ialomițenilor, acesta fiind salvat
doar de intervenția promptă a forțelor de ordine. 

O victorie și o remiză 
În cea de-a patra etapă din 1.Bundesliga, adversara Rapidului
în Cupa UEFA, VfL Wolfsburg, a remizat, scor 2-2, la Berlin
cu Hertha, golurile echipei lui Felix Magath fiind marcate
de Costa (’1) și de Riether (’90). Adversara Unirii Urziceni,
SV Hamburg, s-a impus pe teren propriu, 3-2, în fața lui Lever-
kusen, revenind incredibil de la 0-2 prin reușitele lui Guer-
rero (’37), Olici (’52) și Petrici (’73). În clasamentul primei ligi
germane, Hamburg, neînvinsă, este pe primul loc cu zece
puncte, iar Wolsburg ocupă poziția a opta cu șase puncte.

LIGA 1, ETAPA 7

VINERI
Gloria Bistrița – CFR Cluj 1-2
Borbely (’25) / Didy (’41), Panin (’67)
CS Otopeni – FC Argeș 1-2
L. Ganea (’68) / Tameș (’30, ’43 – pen.)

SÎMBĂTĂ
U Craiova – FC Timișoara 1-3
D. Stoica (’79) / G. Bucur (’82), Parks
(’83), Art. Karamian (’88)
FC Vaslui – Dinamo 1-2
N. Jovanovic (’11) / Dănciulescu (’61),
Fl. Bratu (’90+1)
Farul – Steaua 1-4
Gosic (’90+1) / Teekloh (’30 – aut.),
Maxim (’31 – aut.), Kapetanos (’89),
Szekely (’90+3)

IERI
Gaz Metan – Pandurii 2-1
Curtean (’37), Vidakovic (’41) / Tilincă
(’10)
Poli Iași – Oțelul
Arbitri: A. Bogaciu – B. Szoke, I. Radu
Gloria Buzău – FC Brașov
Arbitri: Al. Deaconu – Ov. Maier, S. Caia

CLASAMENT

1. Unirea Urziceni 18-7 18p
2. Steaua 13-5 16p
3. Dinamo 13-7 16p
4. FC Vaslui 9-5 15p
5. Rapid 10-6 12p
6. CFR Cluj 10-5 11p
7. FC Timișoara 14-9 10p
8. Oțelul 9-6 10p
9. FC Brașov 6-4 10p

10. FC Argeș 9-10 10p
11. U Craiova 8-9 10p
12. Farul 7-10 9p
13. Gaz Metan 9-11 8p
14. Gloria Bistrița 9-11 7p
15. Pandurii 7-15 4p
16. Poli Iași 2-10 1p
17. Gloria Buzău 3-13 0p
18. CS Otopeni 6-19 0p

* FC Timișoara a fost penalizată
cu 6 puncte.

ETAPA VIITOARE: (Sîmbătă, 20 septem-
brie): Oțelul – Gloria Bistrița (17:00,
GSP TV), FC Argeș – Gloria Buzău
(19:00, GSP TV), Pandurii – CS Otopeni
(21:00, GSP TV); (Duminică, 21 septem-
brie): FC Timișoara – FC Vaslui (19:00,
GSP TV), Steaua – Gaz Metan (20:45,
Antena 1), CFR Cluj – Farul (21:45, GSP
TV); (Luni, 22 septembrie): FC Brașov –
Rapid (17:00, GSP TV), Unirea Urziceni
– U Craiova (19:00, GSP TV), Dinamo –
Poli Iași (21:00, GSP TV). 

LIGA 2, ETAPA 5

SERIA I:
Știința Bacău – Forex Brașov 2-0,
Dinamo II – FC Botoșani 1-1, Dunărea
Galați – Petrolul Ploiești 4-0, Dunărea
Giurgiu – Cetatea Suceava 3-1, Prefab
Modelu – FC Snagov 3-2, Ceahlăul –
Concordia Chiajna 2-1, Delta Tulcea –
Progresul 0-2, CSM Ploiești – FCM
Bacău 3-0, CS Buftea – Sportul Stu-
dențesc 0-0. Clasament: 1. CSM Ploiești
12p, 2. Ceahlăul 12p, 3. FC Buftea 11p. 

SERIA A II-A:
CFR Timișoara – Mureșul Deva 5-3,
FCM Tg. Mureș – FC Bihor 5-1, Liberty
Oradea – Internațional Pitești 1-0,
ACU Arad – „U“ Cluj 0-2, Unirea Alba
Iulia – Drobeta Tr. Severin 3-0, CSM Rm.
Vîlcea – Mechel Cîmpia Turzii 1-0, FC
Tîrgoviște – UTA 0-0, Minerul Lupeni –
Arieșul Turda 1-1. Meciul Dacia Mioveni
– Jiul Petroșani s-a disputat aseară,
după închiderea ediției. Clasament:
1. Unirea Alba-Iulia 13p, 2. Liberty 11p,
3. FCM Tg. Mureș 10p.

6

Gaz Metan a cîștigat meciul cu Pan-
durii grație golurilor înscrise de
Curtean, ajuns la a patra reușită
în acest sezon, și de Vidakovic, jucător
transferat de medieșeni tocmai de la
gorjeni.

GAZ – PANDURII 2-1

victorii

consecutive
a reușit 

Unirea Urziceni
în acest

campionat
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FC VASLUI – DINAMO 1-2

Continuare
la Tribunal La finalul partidei, oficialii

dinamoviști s-au împăcat cu Adrian
Porumboiu. „Oamenii se mai ceartă,
dar se împacă în cele din urmă.
Au fost oaspeții mei și regret cele
întîmplate vizavi de cazare“, a
declarat Porumboiu. Finanțatorii
dinamoviști erau bucuroși. „O victo-
rie meritată, echipa a muncit mult.
Vasluiul chiar merită prezența în
Europa“, a spus președintele executiv
al „cîinilor“, Cristi Borcea. Acesta
a fost completat de un alt acționar,
Vasile Turcu: „Victorie cu emoții,
dar sîntem mulțumiți și fericiți“.

EUFORIE

Finanțatori
bucuroși

NEC Nijmegen a remizat
cu Twente Enschede
Antrenorul secund al dinamoviștilor, Jean Vlădoiu,
i-a spionat pe viitorii adversari din turul 3 preliminar
al Cupei UEFA, olandezii de la NEC Nijmegen, în deplasarea
cu Twente Enschede. După ce a fost condusă cu 1-0, NEC a
reușit remiza pe final, în urma golului marcat de Tshimbaba
în minutul 88. În clasamentul din Eredivisie, NEC are patru
puncte după două etape. Adversara vasluienilor, Slavia
Praga, va evolua în această seară pe teren propriu cu Jablonec.
Partida dintre Nijmegen și Dinamo se va disputa joi, de la ora
20:45, în direct la Antena 1.

Daniel Stan
daniel.stan@jurnalul.ro

Așa cum a avertizat înainte de meci, patronul vasluienilor a
făcut memoriu pentru că roș-albii l-au folosit pe brazilianul
Julio Cesar, fiind hotărît, în caz că nu i se va da dreptate din
partea forurilor din țară, să meargă la Tribunalul de Arbitraj
Sportiv de la Lausanne.

M
eciul, precedat de un scandal ca la ușa cortului între ofi-
cialii celor două cluburi, s-a terminat cu un succes noro-
cos al grupării din Ștefan cel Mare. Gazdele au avut par-

tida în mînă, în fața unei trupe fără reacție pînă la prima reușită
a lui Dănciulescu.

FAIR-PLAY
În absența golgeterului Burdujan, Viorel Hizo l-a titularizat

pe Nemanja Jovanovic, iar sîrbul nu a înșelat încrederea tehni-
cianului. A deschis scorul (’10) și i-a mai iertat pe dinamoviști
în două situații, cînd Adrian Cristea și Lobonț au scos de pe linia
porții. După pauză a continuat același scenariu, cu ghinion de
partea Vasluiului și șansă pentru „cîini“, care au întors rezulta-
tul. „Am pierdut pe nedrept, Dinamo a obținut o victorie minci-
noasă. Am fost net superiori la toate capitolele. Au avut parte de
un ajutor divin, este nedrept ce ni s-a întîmplat. Nu sînt supărat
pe jucători, au luptat, și-au creat ocazii, dar ăsta e fotbalul“, a
declarat Viorel Hizo. De partea cealaltă, tehnicianul „cîinilor“,
Mircea Rednic, a recunoscut superioritatea adversarului: „Poate
un rezultat de egalitate era mai echitabil. Vasluiul a avut o
evoluție remarcabilă. Sînt fericit pentru victorie, dar a fost vorba
și de noroc. Vasluiul a fost cel mai greu adversar pînă acum“.

AMENINȚARE
La final, gazdele au spus că rezultatul nu va rămîne cel înscris

pe tabelă, contestînd dreptul de joc al brazilianului Julio Cesar.
„Este inadmisibil ca un jucător suspendat să fie iertat. Dacă s-a
judecat după casete, atunci de ce nu i s-a aplicat o sancțiune lui
Lobonț? Este nedrept și sper ca, în baza memoriului nostru,
comisiile să facă dreptate pînă la urmă.“ La rîndul său, patronul
Adrian Porumboiu a declarat: „Am făcut memoriu împotriva
lui Julio Cesar și, dacă nu ni se va da dreptate în țară, vom merge
la TAS, la Lausanne. Nu se poate ca o decizie dată să fie întoarsă,
vor pierde meciul la «masa verde». Eu i-am anunțat“.

CONTRE ÎNTRE REDNIC ȘI HIZO
Antrenorul dinamoviștilor, Mircea Rednic, nu-l iartă pe

Adrian Porumboiu, pe care îl va da în judecată în urma
afirmațiilor făcute de patronul vasluienilor după „scandalul
SMS-ului“. Cei doi s-au evitat după meci, însă tehnicianul
„cîinilor“ a ținut să-i răspundă omologului său de pe banca
Vasluiului. „Noi am jucat fotbal adevărat, nu Dinamo“, a spus
Hizo. „Nu poți cîștiga dacă nu joci fotbal, domnul Hizo are
părerea lui, eu pe a mea“, a spus Rednic.

Gabi Arsenie/Gazeta Sporturilor/INTACT IMAGES

Julio Cesar (stînga) a fost titularizat de Rednic, însă vasluienii au contestat dreptul său
de joc. Dacă li se va da dreptate, Dinamo  ar putea pierde cu 3-0

Ionuț Păduraru
ionut.paduraru@jurnalul.ro

Bănățenii au întors rezultatul
pe final și așteaptă cu optimism
revenirea în Cupa UEFA.

După meci, antrenorul timișorenilor,
Dușan Uhrin (foto), a declarat că
speră ca echipa sa să recupereze rapid
cele 6 puncte de penalizare dictate
de TAS. „Mă bucur că am reușit să
întoarcem meciul și dedic victoria
orașului Timișoara. Joi avem un meci
foarte greu, pe care îl așteptăm cu

nerăbdare și cu mare speranță, fiind
vorba de întoarcerea Timișoarei în
cupele europene“, a spus Uhrin.
De partea cealaltă, antrenorul Univer-
sității, Nicolo Napoli, crede că echipa
sa a fost lipsită de șansă: „Am avut
o a doua repriză bună, cu multe
ocazii, însă ghinionul a făcut să nu
înscriem decît un singur gol, apoi au
urmat cinci minute în care am primit
trei goluri pe lipsă de concentrare“.

ADVERSAR
Partizan Belgrad, adversara

timișorenilor în primul tur al Cupei
UEFA, a învins cu 2-0, pe teren pro-
priu, pe Borac Cacak, într-o partidă
din etapa a patra a campionatului
din Serbia. Golurile au fost marcate
de Stevanovici (’45) și Moreira (’67).
Antrenorul Slavișa Jokanovici a
folosit formula: M. Bozovici – Ste-
vanovici, Djordjevici, Knezevici,
Obradovici – Fejsa, Juca, Tosici, Mo-
reira – Paunovici, Diarra. În minutul
13, atacantul Velijko Paunovici a fost
înlocuit în urma unei accidentări,
fiind suspect de ruptură musculară.

„U“ CRAIOVA –

FC TIMIȘOARA 1-3

Moral
pentru 
Partizan

Rpressport
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În ultima partidă înaintea primei con-
fruntări din grupele Ligii Campionilor,
Steaua s-a impus de o manieră categori-
că la Constanța. Succesul contra Farului
a oferit o infuzie de optimism jucăto-
rilor lui Marius Lăcătuș, dar miercuri, în
Ghencea, va sosi Bayern München.

V
ictoria roș-albaștrilor s-a născut
destul de greu, constănțenii ratînd
în minutul 8 un penalty, prin

Florin Maxim. După o jumătate de oră
și-a intrat în rol noua achiziție a Stelei,
portughezul Antonio Semedo. În două
minute, jucătorul adus de la CFR Cluj
aproape a marcat direct din corner și apoi
a forțat, printr-o centrare perfectă, un
autogol al aceluiași nefericit Maxim.
Rămasă în zece după o intrare animalică
a lui Băcilă (’35), echipa gazdă n-a mai
putut emite pretenții, reușind doar un
gol superb, prin Gosici, dar rezervele

Stelei, Kapetanos și Szekely au încheiat o
seară perfectă a trupei din Ghencea. „Sînt
mulțumit de rezultat, dar se putea și mai
bine. Am început greoi și acea neatenție
de la penalty ne putea costa. Sîntem ușor
nemulțumiți că la 2-0 constănțenii și-au
creat prea multe ocazii deși erau în zece.
Acum putem pregăti liniștiți meciul cu
Bayern, dar nu toți jucătorii au reacționat
în cel mai fericit mod. N-ai cum să le scoți
din cap că miercuri vom juca în Champi-
ons League, dar sînt mulțumit de echipă“,
a spus, după meci, Marius Lăcătuș. 

„STEAUA E PROTEJATĂ“
„Din păcate, am primit un gol din fază

fixă în momentul cînd un jucător de la
Farul era căzut și arbitrul nu a întrerupt
jocul. Faza aceea trebuia întreruptă. 
A apărut apoi și cartonașul roșu, dar una
peste alta arbitrajul a protejat Steaua. 
Cu mai multă atenție nu primeam acele
două goluri și altfel discutam acum. 
Am avut Steaua în mînă“, a declarat
antrenorul Farului, Ion Marin. 

Rezerve
steliste
decisive
Intrați în repriza secundă, Janos Szekely
și Pantelis Kapetanos au făcut diferența
pe final, marcînd primele lor goluri în tri-
coul Stelei. Revenit după accidentare, ex-
gălățeanul a fixat scorul final, trans-
formînd un penalty obținut de
Kapetanos. 

„O să am șansa să joc în Liga Campi-
onilor și pentru asta trebuie să le
mulțumesc colegilor mei. Ei au muncit
pentru această calificare, iar eu m-am
uitat. Steaua este cel mai mare nume din
România și asta se vede după modul în
care sîntem primiți în țară. E Steaua pe
care mi-am dorit-o, tot timpul vreau să
fie așa. Sperăm să jucăm tot așa și cu Bay-
ern“, a spus Szekely. 

ADVERSARI VICTORIOȘI
Olympique Lyon și Bayern München,

rivalele Stelei din grupa F a Ligii Campi-
onilor, și-au cîștigat meciurile de campi-
onat din acest week-end. Lyon a revenit
de la 0-2, impunîndu-se acasă cu 3-2
(două goluri Juninho și Benzema) în fața
celor de la Nice. Antrenorul Claude Puel a
folosit următoarea formulă de echipă:
Lloris – Réveillère, Mensah, Cris, Bodmer
– Kallstrom (’46 Benzema), Makoun,
Ederson (’77 Govou), Juninho – Fred (’65
Piquionne), Mounieriar. Bayern a spul-
berat-o în deplasare pe FC Köln, 3-0
(„dublă“ Toni și Podolski). Jurgen Klins-
mann a folosit următorul „11“: Rensing –
Lucio, Demichelis, Van Buyten – Lell (’67
Oddo), Ottl, Lahm – Schweinsteiger (’70
Borowski), Zé Roberto – Klose (’57 Podols-
ki), Toni.

FARUL – STEAUA 1-4 

Instrucție
„militară“ 
pe Litoral

INTACT IMAGES

În absența lui Ovidiu Petre, Florin Lovin (prim plan) a revenit 
în prima garnitură a grupării din Ghencea
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Cifra șapte duce spre eternitate o anu-
mită magie. Ea numără minunile lumii și
zilele creației divine. Aceeași cifră șapte
își pierde însă orice fel de înălțare sub
masajul crampoanelor. Bifează laic doar
o etapă de campionat în care obișnuin-
țele sufocă întîmplarea de grație. O etapă
în care surprizele au apărut anapoda, ele
neavînd nicicum darul de a caracteriza
reușita. Rezultatele neașteptate au fost
generate doar de neghiobiile unor neferi-
ciți care nu știu să stea în ghete. 

Astfel avem posibilitatea să con-
semnăm o situație fără precedent.
Primele șase meciuri ale etapei (cele dis-
putate pînă la ora la care scriu) s-au
încheiat pentru pronosportiști cu 2 solist.

La Bistrița, după victoria CFR-ului, Ioan
Ovidiu Sabău, nefericitul antrenor al Glo-
riei, și-a regăsit umorul într-o
dezamăgire profundă. Spunea el că ori-
care om care va vedea fazele din care
oaspeții au înscris golurile victoriei ar
putea ajunge la concluzia că a fost vorba
despre un blat ordinar. Aici, antrenorul
s-a oprit. Continuarea discursului este
însă la îndemîna oricui. Adică este mai
ușor să bănuiești trădarea decît să crezi
în realitatea că poate încăpea atîta prostie
în contractul unor neghiobi cu meseria.

Declarația lui Sabău, altfel un tip cu
mînia sub control, are greutatea
înjurăturii de mamă. De partea cealaltă,
înlocuitorul lui Andone parcă ar fi fost
pierdut de părinți în magazinul cu
jucării. Cu un zîmbet pe care doar

negîndirea îl putea face atît de larg
spunea că echipa lui trebuia să închidă
mai repede jocul, uitînd că meritul
golurilor aparține în totalitate și nefast
bistrițenilor. 

Arpad Paszkany trebuie să se grăbească
în luarea unei decizii în situația în care el
este, într-adevăr, patronul echipei clu-
jene. Italianul Maurizio Trombetta pare
mai degrabă construcție a meseriașului
Geppetto și o jucărie fără cusur pentru
ludicul involuntar care este Lulu
Mureșan. Cel care vorbea, după același
meci, despre revirimentul echipei...

Tot despre reviriment vorbea și Cristi
Borcea după victoria lui Dinamo la
Vaslui. Reconfortantă inconștiență.
Glonțul care a trecut pe lîngă tîmpla
dinamoviștilor nu și-a atins ținta doar
pentru că șansa le-a croit tranșee
temeinice. Cele trei vîrfuri fulminante pe
care investitorul paria viitorul luminos al
echipei sînt deocamdată Dănciulescu și
Lobonț. Dar, la cît fotbal vorbește Borcea,
am impresia că și Rednic ar face mai bine
echipa decît el. Dacă fudulia nu l-ar tăvăli
prin riscurile ieșirilor publice, Borcea ar
fi numai bun pentru Dinamo. Pentru că
este un dinamovist autentic. Exemplul
lui Bucșaru, patron care are echipa pe
primul loc la ora actuală, ar fi ideal 
pentru Borcea. Discreția șefului 
care lasă prim-planul meseriașilor 
poate fi explicația faptului că Unirea 
a obținut la Rapid o victorie pe cît de
prețioasă, pe atît de logică.

Dan Dumitrescu:
dan.dumitrescu@jurnalul.ro

Cifra șapte sub masajul 
crampoanelor

SERIE A

În etapa a doua a campionatului italian,
Inter Milano, fără Cristian Chivu, în
continuare accidentat, a învins cu
scorul de 2-1, pe teren propriu, pe Cata-
nia, formație pregătită de Walter Zenga,
fostul antrenor al Stelei. Oaspeții au
deschis scorul în minutul 42 prin Plas-
mati, dar Inter a revenit grație auto-
golurilor marcate de Mascara (’43) și Terl-
izzi (’48). În repriza secundă, milanezii au
evoluat în inferioritate numerică, după
eliminarea lui Muntari. La Catania, Nico-
lae Dică a jucat din minutul 61. Într-un alt
meci din campionatul italian, Palermo a
învins cu 3-1 pe AS Roma.

SERIE B

Mijlocașul Sorin Paraschiv a revenit
după o pauză de trei luni pe terenul de
joc, dar echipa sa, Rimini, a pierdut cu 
0-1, în deplasare, la Treviso, în etapa 
a III-a a ligii secunde din Italia.
Paraschiv a fost titular și a fost schimbat
în minutul 62 cu Frara. „Este normal să
am mici probleme fizice la primul meci
după trei luni de pauză. Sînt extrem de
dezamăgit de această înfrîngere pe care o
consider nemeritată. Ne-am creat mai
multe ocazii decît adversarii, dar am ratat
prea mult. Sper să ne revenim etapa
viitoare“, a spus fostul jucător al Stelei,
aflat la Rimini din vara anului trecut. 

SPANIA

FC Barcelona își continuă parcursul
dezastruos din acest început de campi-
onat. După ce în urmă cu o rundă a fost
învinsă cu 1-0 de nou-promovata
Numancia, echipa antrenată de Josep
Gurdiola a reușit în etapa a doua doar o
remiză pe teren propriu, scor 1-1, cu Ra-
cing Santander, echipa la care este
împrumutat de la Benfica Lisabona
fundașul român Lazlo Sepsi. Pentru cata-
lani a deschis scorul Messi din penalty
(’71), oaspeții egalînd la puțin timp prin
Pereira (’77). La Racing, internaționalul
nostru de tineret nu a fost reținut 
în lot pentru acest meci.

CFR CLUJ

Antrenorul Maurizio Trombetta a
declarat înainte de plecarea spre Italia
că își dorește cel puțin o remiză în meci-
ul de mîine cu AS Roma, din prima eta-
pă a grupelor Ligii Campionilor. „Cu-
nosc Roma, știu cum joacă. Au unele pro-
bleme în perioada asta, dar e puțin prob-
abil să greșească de mai multe ori consec-
utiv. Un egal ar fi, fără îndoială, un înce-
put bun. Pregătesc partida pentru a ob-
ține maximum de puncte“, a spus Trom-
betta. UEFA a anunțat că partida AS Roma
– CFR va fi arbitrată de rusul Iuri Baska-
kov. Altfel, clujenii s-au cazat în Roma, la
Hotelul Duke, un stabiliment de 5 stele.

+
știri

Publicitate

Publicitate

FORMULA 1

Pilotul german Sebastian Vettel (Toro Rosso) a cîștigat ieri Ma-
rele Premiu al Italiei, devenind cel mai tînăr pilot care s-a im-
pus într-o cursă de Formula 1. Plecat din pole-position pentru
prima dată în carieră, Vettel a fost urmat în clasamentul final al
cursei de Heikki Kovalainen (McLaren) și polonezul Robert 
Kubica (BMW). Pe trei s-a clasat Fernando Alonso (Renault).
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Cap de serie numărul doi, francezul
Gilles Simon a dispus ieri în finală de
spaniolul Carlos Moya, al șaselea favorit
al turneului, și și-a păstrat trofeul 
cucerit anul trecut, cînd îl întrecuse în
ultimul act pe românul Victor Hănescu.

F
rancezul l-a executat scurt pe Moya,
în două seturi, 6-3, 6-4, după fix o
oră și jumătate de joc. Aflat la al

doilea său triumf pe zgura de la
București, după cel din 2007, Gilles
Simon mai are nevoie de o victorie 
la BCR Open Romania pentru a intra,
definitiv, în posesia Cupei „Țiriac -
Năstase Trophy“, el primind deocamdată
doar o copie în miniatură a trofeului din
cristal. Succesul repurtat ieri pe terenul
central al Complexului BNR i-a adus lui
Simon 175 de puncte ATP și un cec în va-
loare de 59.100 de euro. Învinsului său
din finală, Moya, i-au revenit 120 de
puncte ATP și 31.000 de euro. Desfășurat
în perioada 6-14 septembrie, în cadrul
ATP Tour World Series, turneul BCR Open
Romania a fost dotat cu premii totale 
în valoare de 370.000 de euro.

ÎNCÎNTAT
După cea de-a treia sa victorie în 2008,

locul 17 mondial a declarat: „Mă bucur
pentru această victorie, pentru că de
aceea am și revenit la București, ca să-mi

apăr titlul cucerit anul trecut. Nu am avut
un meci ușor, pentru că și Moya este un
jucător cu mare experiență și un specia-
list al zgurei, ca toți spaniolii“. 

La dublu, victoria i-a revenit în mod
surprinzător perechii formate din
francezii Nicolas Devilder și Paul Henri
Mathieu, care s-a impus în finală în fața
polonezilor Mariusz Fyrstenberg și
Marcin Matkowski. Francezii au cîștigat
primul set cu 7-6, polonezii s-au impus în

cel de-al doilea tot cu 7-6, iar în cel deci-
siv, care s-a jucat pe puncte, după sis-
temul „cine ajunge primul la 10 și are
două puncte diferență“, Devilder și 
Mathieu s-au impus cu 22-20. 

Cîștigătorii au primit 18.500 de euro 
și 175 de puncte ATP, în vreme ce
polonezii Fyrstenberg și Matkowski, 
care se situează pe locul 9 în clasamentul
ATP la dublu, s-au ales cu 10.300 de euro
și 120 de puncte ATP.  

BCR OPEN ROMANIA

Simon, al doilea triumf
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LAUREAȚI

12 cîștigători pînă acum

la Open-ul României

Turneul a debutat în 1993 și a fost cîștigat
pînă acum de: Goran Ivanisevic, Franco
Davin, Thomas Muster, Alberto Berasa-
tegui, Richard Fromberg, Francisco Cla-
vet, Alberto Martin, Juan Balcells, Younes
El Aynaoui, David Ferrer, David Sanchez,
Jose Acasuso, Florent Serra, Jurgen Mel-
zer și Gilles Simon, în ultimii doi ani. 

SPECTACOL

Ilie Năstase a distrat publicul  

Început sîmbătă după-amiază, dar întrerupt din cauza ploii,
meciul demonstrativ dintre perechile Andrei Pavel/Ilie
Năstase și Henri Leconte/Mansour Bahrami s-a reluat ieri,
cei patru încîntînd spectatorii de pe arena centrală chiar
înaintea finalei Gilles Simon – Carlos Moya. ntr-o conferin-
ță de presă, cei trei veterani și-au amintit momentele de glo-
rie și au glumit pe seama lui Andrei Pavel, despre care au
spus că „a intrat n rîndul boșorogilor“. Francezul Henri
Leconte a precizat că se află pentru prima dată n Rom nia.
„Nu o să vă spun ce cuvinte știu n limba rom nă, pentru că
nu e frumos“, a adăugat el. 

ROMÂNI

Hănescu, Crivoi 

și Cruciac, modești

Pe tabloul principal de simplu au fost
prezenți trei jucători români, Victor 
Hănescu, Adrian Cruciat și Victor Crivoi.
Surprinzător, Hănescu a părăsit turneul
încă din primul tur, învins de argentini-
anul Vasallo-Arguello. Cruciat și Crivoi au
fost eliminați în turul 2 de rusul Gabaș-
vili și, respectiv, de francezul Gasquet. 

Dan Blănaru/INTACT IMAGES

Gilles Simon primește trofeul din partea organizatorilor competiției bucureștene


