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C`[uneanu,
maestrul
combina]iilor
ACTUALITATE

7

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu

EVENIMENT
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PDL o ]ine \n
bra]e pe Ridzi
Ma[ina de partid, cu
premierul Boc \n frunte,
face tot ce-i st` \n putin]`
ca s` o salveze pe prietena Elenei B`sescu.

SOCIAL
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Extreme
la Bac
30 de procente diferen]`
la Bac: \n Mehedin]i au
promovat 98,19% dintre
candida]i, iar \n Gala]i
doar 59,82%.

ECONOMIC
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Economia
se tope[te
FMI ar putea revizui estimarea sc`derii PIB de la
4,1% la 7-8%. Anali[tii
spun c` realitatea poate
fi chiar [i mai sumbr`.

OPINII
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Ambi]iile
Rom=niei [i
proiectul
global
Cristian UNTEANU

Care sunt acum, c=nd se
restructureaz` din temelii ordinea global`, ambi]iile Rom=niei? Cum previzioneaz` cei care se
afl` \n fruntea ]`rii inser]ia, c=t mai limpede [i pe
c=t se poate mai pu]in
dureroas` a Rom=niei
\n proiectul global?

Unsprezece hipermarketuri
din Bucure[ti, din care cinci
ale lan]ului francez, au fost
amendate cu 145.000 de lei
pentru c` vindeau alimente
stricate sau expirate
 Carmangeria Carrefour
Colentina a fost \nchis`
pentru trei luni, una dintre
cele mai grave sanc]iuni
pe care le poate da
Autoritatea Na]ional`
Sanitar` Veterinar` [i
pentru Siguran]a
Alimentelor (ANSVSA)
ZIUA v` sf`tuie[te s` nu mai
cump`ra]i carne [i preparate
proprii din niciun magazin Carrefour
p=n` c=nd ANSVSA nu face public
rezultatul controlului de duminic`
 Inspectorii sanitari au descins,
la sesizarea consumatorilor, la
Carrefour, Cora, Kaufland, Metro,
Auchan, Sellgros  Au g`sit marf`
expirat`, mizerie \n rafturi [i
depozite, produse care nu aveau

{antajul lui Dragomir
SPORT
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1 leu

edi]ia na]ional`

Director general: Mihai P=l[u

EVENIMENT
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ce s` caute \n galantare
 Niciunul din hipermarketurile
sanc]ionate n-a contestat decizia
ANSVSA  ZIUA a verificat pe
teren situa]ia descris` de controalele
sanitare [i a \ncercat, f`r` succes,
s` ob]in` o explica]ie din partea
oficialilor  Carrefour, lan]ul cu cele
mai mari nereguli, a recunoscut
chiar nenorocirea din carmangeria
Colentina, reprezentan]ii firmei
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Urgen]e
medicale pl`tite
Asigura]ii vor fi obliga]i la
coplat` [i \n cazul urgen]elor
medicale, potrivit Notei
privind introducerea tichetelor
de s`n`tate, postat`
pentru analiz` pe site-ul
Ministerului S`n`t`]ii.

POLITIC~
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Sf. M. Mc. Ghiriachi;
Cuv. Toma din
Maleon [i Acachie
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Carrefour criminal

SOCIAL

{eful LPF amenin]`
cu am=narea
campionatului Ligii I
dac` ANAF [i Ministerul Finan]elor
vor cre[te taxele

num`rul 4580
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{efi securi[ti [i
interlopi la PSD
Mitrea: „PSD este condus de
un grup format din fo[ti securi[ti, oameni ai fostelor servicii
secrete cu puternice conexiuni \n lumea interlop`, \n
poli]ie, \n magistratur`...“.

CULTUR~
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Menajeria
de fiare
[i impozitele din fotbal.
ZIUA v` prezint`
programul integral
al primului tur
al Ligii I - sezonul
2009/2010.

4,2114 lei
3,0263 lei

Personalit`]i din domenii diferite precum N`stase, Liiceanu,
Ple[u, Cristoiu, Dinescu, Becali, [.a. sunt prezentate sub
identitatea a diferite personaje, \n romanul lui Sorin Dimitriu, „Las` zilei sc=rba ei“.

www.ziua.ro

spun=nd c` se concentreaz` pentru
remedierea problemei  Cu toate
acestea, bombele alimentare care
au ajuns pe gr`tarele multor rom=ni
pot fi mortale, mai ales \n zilele de
var`, \n asociere cu alte boli sau
cu un sistem imunitar deficitar
 Hipermarketurile str`ine din
Rom=nia beneficiaz` de o legisla]ie
cu dedica]ie [i [i-au m`rit profitul
chiar [i \n acest an, \n plin` criz`

{tirea subcutanat`

Tolontan
arvunit
de Patriciu

Ion BARBU

Pentru c` RODIPET are
datorii imense la noi, ne
vedem nevoi]i s` nu mai
distribuim ZIUA la chio[curile companiei respective. Pozi]ia noastr` nu se
va modifica p=n` la
achitarea datoriei.

anul XVI
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ZIUA a renun]at
la RODIPET

MAR}I, 7 IULIE 2009

|n plin` criz` economic`,
Dinu Patriciu se preg`te[te
s` mai dea o lovitur` pe
pia]a media [i o lec]ie confra]ilor
de business. Patronul trustului
Adev`rul vrea s` investeasc`
p=n` la zece milioane de euro
\ntr-un nou ziar de sport. Pentru
asta, Patriciu s-a gr`bit s`-i
fac` o ofert` extrem de tentant`
redactorului [ef al Gazetei
Sportului, C`t`lin Tolontan.
„Transferul“ se va desf`[ura
\n perioada „intermercato“ din
vara aceasta, Tolontan av=nd
pentru \nceput statutul de
„selec]ioner“ al noii echipe,
iar la toamn` func]ia de
manager cu puteri depline
la noul ziar de sport. Perdantul
financiar al acestui transfer de
pomin` va fi Felix Voiculescu,
iar victima colateral` Ovidiu
Ioani]oaia, care r`m=ne f`r`
lot la GSP.
(M.P.)

Este Obama un adversar DA: 39,71%
pe m`sura lui Putin? NU: 60,29%

