
Inunda]iile catastrofale 
au lovit din nou Rom=nia
[i au luat p=n` acum 
via]a a patru oameni, 
pe l=ng` marile distrugeri
provocate infrastructurii
na]ionale [i propriet`]ilor
private.

Sf. Apostoli [i diaconi:

Prohor, Nicanor, Timon [i

Parmena

Ion BARBU
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Bilan]ul inunda]iilor din
ultimele zile: patru mor]i,
doi disp`ru]i [i 10.000 de
persoane evacuate.
Moldova [i Maramure[ul
r`m=n \n alert` de inunda]ii
p=n` ast`zi, la ora 16.00 

Site-ul ZIUA.net 
este citit de
oamenii educa]i
Datele Studiului de
Audien]` [i Trafic
INTERNET plaseaz` edi]ia
electronic` a ziarului ZIUA
\n topul celor mai accesate
site-uri ale cotidienelor
quality din Rom=nia.  

Karadzici
deschide u[a
UE sârbilor
Aderarea Serbiei la UE este
de interes strategic pentru
Rom=nia, care sus]ine
intrarea vecinului din sud-
vest \n UE.  

Iliescu luat \n
balon de la Cluj
Vasile Pu[ca[ \i d` replica 
pre[edintelui de onoare al
PSD.  

Funk Show
Lenny Kravitz
Artistul american a cucerit
publicul cu pasiunea,
carisma [i energia sa.  

Ar[i la locul 
de munc`
O puternic` explozie s-a
produs la o fabric` de
prelucrare a lemnului din
Gheorgheni 23 de persoane
fiind r`nite.
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Guvernul,
c=rciumile [i

inunda]iile

George SCARLAT

ZIUA v` prezint` manualul dup` 
care sunt recrutate sursele ofi]erilor 
de informa]ii � Documentul a fost 
conceput de Direc]ia General` de 
Informa]ii a Ap`r`rii, dar metodele 
sunt similiare [i \n cazul celorlalte 
servicii secrete din Rom=nia 
� Sursele ofi]erilor de informa]ii 
sunt \mp`r]ite pe trei niveluri 
de importan]`, \n func]ie de modul 
cum are loc contactul dintre surs` 
[i ofi]erul de informa]ii 

Surse de nivel 1 sunt contactele 
singulare ce asigur` informa]ii o 
singur` dat` � Ofi]erii DGIA trebuie 
s` fac` orice pentru a intra \n contact
cu aceste surse � Dac` un contact 
singular este \nt=lnit pentru a doua
oar` [i ofer` informa]ii relevante,
atunci poate fi tratat ca un DL

(Developmental Lead) � Surse de nivel
2, contactele continue, pot fi folosite
f`r` a primi sarcini din partea
ofi]erului de informa]ii, uneori aceste
surse ne[tiind cu ce serviciu secret
colaboreaz` � Surse de nivel 3, 
contactele formale, sunt acele per-
soane care colaboreaz` [i ofer` 

informa]ii din proprie ini]iativ` 
� Sursele de nivel 3 pot primi sarcini
de a ob]ine informa]ii delicate 
� Accesul la date concrete cu privire
la desf`[urarea \nt=lnirii cu aceste per-
soane este restric]ionat � Ofi]erii DGIA
adopt` m`suri speciale pentru a-[i pro-
teja rela]iile cu sursele de nivel 3
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Informatorii
serviciilor secrete

www.ziua.ro DA: 51,28 %
NU: 48,72 %2,2678 lei

3,5656 lei |l va bate C`t`lin Avramescu 
pe Adrian N`stase \n Colegiul Mizil?
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Anun]
Redac]ia ZIUA

angajeaz`:

� 10 redactori
specializa]i 
\n investiga]ii

� 10 redactori
specializa]i 
\n reportaj

CV-urile trebuie trimise
pe adresa de e-mail a
redac]iei: ziua�ziua.ro,
cu men]iunea „angajare
reportaj“ sau „angajare
investiga]ii“

Interviurile vor avea loc
luni 4 august, \ncep=nd
cu ora 12.00, la sediul
redac]iei din strada
Constantin Mille nr. 17,
sector 1 Bucure[ti

„|n Panciu, lumea era mult mai tentat` de ce se
\nt=mpla la c=rciumile din zon`, dec=t s` ajute for]ele

de interven]ie“ - C`lin Popescu T~RICEANU
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Liga lui Voiculescu

Patronul Antenei 1 [i al GSP TV a pus monopol pe
fotbalul intern, milioane de microbi[ti fiind \mpiedica]i s`
urm`reasc` meciurile echipelor favorite la televizor.
Trustul Intact, patronat de Dan Voiculescu, a preferat  s`
\nfiin]eze o nou` sta]ie care s` transmit` celelalte
partide - GSP TV - cu clonele sale GSP TV 2, 3 [i 4,
pentru situa]ia \n care anumite \nt=lniri se suprapun.
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