
2.000
de clujeni s-au aflat, sâmbătă seara, în Gră-
dina Botanică din Cluj, cu ocazia „Nopţii
Albe” organizate în cadrul festivalului „Colours
of Cluj”. Ziua de sâmbătă a depăşit recordul de
vizitatori ai Grădinii Botanice din Cluj-Napoca.

OPINII | IOAN NEGRU
Fără credință, satul este de negândit pag. 5

INTERVIU | COLOURS OF CLUJ
Klaus Obermaier, artistul care dansează cu casele pag. 7

1 € 4,4359 lei

1 $ 3,3562 lei

ESENŢIAL |  CULTURĂ

Începând din anul 2004, prin intermediul
programului „Euro 200”, asistăm la o bătaie
de joc la adresa elevilor sătmăreni şi
maramureşeni. În loc să se poată bucura de
calculatoare adecvate, copiii care provin din
familii cu venituri mici primesc rebuturi cos-
metizate. Dar nici acestea nu pot fi utilizate
decât apelând la softuri piratate.

Director: Vasile Dâncu
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Cartea Milionarului

ANCHETĂ  | SATu MARE pag. 3

Euro 200, păcăleala
second hand

COLOURS OF CLUJ  |  CIFRA ZILEI

Aproximativ 160 de preavize la Satu
Mare, în jur de 100 în Maramureş, 100 de
disponibilizări la Bistriţa, iar angajaţii
DGFP Sălaj află azi dacă rămân fără servi-
ciu. Iată, reorganizarea Direcţiile Finanţelor
Publice pe regiuni vine cu disponibilizări
pentru angajaţii din sistem. Sute de per-
soane au primit preavize pentru 30 de zile.

REGIONAL | CONCEDIERI pag. 4

Disponibilizări 
la Direcţiile de Finanţe

Poveste despre cărți prețioase și fabuloasa aventură a unui autograf de Nobel. Urma să vină în oraș cel mai mare scriitor în
viață. S-a dus zvonul printre cărturari, anticari, librari și studenți că acesta nu dă autografe decât pe ultima carte sau că nu
dă autograf decât pe cărțile scoase de Humanitas, editura lui Liiceanu, cel care a contribuit la venirea lui în România. Sau că
nu dă autografe decât pentru stafful organizării vizitei lui. Și atunci, ce să faci?

Scanează codul QR alăturat sau intră pe transilvaniareporter.ro şi citeşte un reportaj din labirintul cărţii tipărite, 
acolo unde se ascund adevăratele comori.

www.transilvaniareporter.ro

|  Cotidian Regional | Cluj  | Satu Mare  |  Maramureş  |  Bihor  |  Bistriţa-năsăud  |  Sălaj

Zeci şi chiar sute de mii de
vizite la bibliotecă înre-

gistrează Bibliotecile Jude-
ţene în fiecare an, conform
propriilor statistici. Dacă
adulţii „vor de toate” în ma-
terie de cărţi, copiii au prefe-
rinţe specifice, în funcţie de
„trendul” generaţiei din care
fac parte. În preferinţele copii-

lor de vârstă mică locul
prinţeselor, al zânelor şi al ca-
valerilor a fost luat de perso-
naje precum Garfield, Shrek,
Kung Fu Panda, dragoni, di-
nozauri şi piraţi, iar tinerii
continuă să solicite cu predi-
lecţie cărţi aparţinând literatu-
rii universale „întunecate”, în
care vampirii, vrăjitorii şi for-

ţele răului fac legea în lumi
fantastice. Deşi cercetările so-
ciologice indică tot mai des
faptul că românii, în general,
şi tinerii, în special, citesc
anual din ce în ce mai puţin,
bibliotecile judeţene continuă
să îşi păstreze numărul de
abonaţi şi chiar să atragă noi
cititori. Adaptân  du-se la cerin-

ţele tinerilor, cu titluri actuale,
cu volume recent ecranizate
sau cu acele cărţi necesare bi-
bliografiei şcolare, bibiliotecile
judeţene salvează eroic re -
putaţia românilor în faţa son-
dajelor ustu rătoare privind
interesul pentru lectură. Mai
multe despre ce se citeşte în
Ardeal, aflaţi în paginile 8-9.

Renumele mobilei în stil baroc, sculptată
cu migală de meşteri pricepuţi şi poleită cu
aur, a depăşit graniţele României. Toate
aceste piese de mobilier, multe dintre ele uni-
cat, sunt gândite şi asamblate la Satu Mare de
specialişti care i-au cucerit pe magnaţii din
Rusia şi Ucraina.

ECONOMIC |  EXPORT pag. 10

„Ţarii” stau pe jilţuri 
made in Satu Mare

De veghe-n lanul 
cu scriitori

Scriitorii clujeni, cei mai citiţi autori din bibliotecile Ardealului
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20 de adolescenţi 
ajutaţi de Fundaţia
„Clujul are suflet”





     
   

   

   

     


    



    






     
  

       


      
 





400 de amenzi 
în weekend



      






     





      







     


     


     







     






    














        

 


 
   


  


 








    
  
 
 
 


 
 



   

   

  









Aparatură medicală de două milioane 
de euro la Spitalul Județean Oradea




     


     
    
    




    
   
 

 

       
     
 
 
    





   


 

 
 
     
 
 
 
 
    





  
  
 

  
    
 









  
  
 
     

 

 
 




Fundaţia pentru Comunitate
susţine copiii talentaţi



actualitate i ancheta | 3
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SaTU MaRE | MaRaMUREș

Începând din anul 2004, prin interme-
diul programului „Euro 200”, asis-

tăm, anual, la o bătaie de joc la adresa
elevilor sătmăreni și maramureșeni. În
loc să se poată bucura de calculatoare
adecvate, copiii care provin din familii
cu venituri mici primesc rebuturi cos-
metizate. Dar nici acestea nu pot fi utili-
zate decât apelând la soft-uri piratate și
încălcând astfel legea. În anul 2013, în ju-
deţele Satu Mare și Maramureș au fost
distribuite, până acum, peste 700 de ast-
fel de calculatoare. Beneficiarii sunt con-
vinși că au făcut o super afacere primind
un calculator „nou” fără a scoate vreun
leu din buzunar. Ce nu știu ei este că, în
multe dintre aceste cazuri, au primit re-
buturi abandonate de alţii. Pe lista bene-
ficiarilor de cupoane valorice, în
cuantum de 200 de euro, se numără, în
Maramureș, 228 de elevi, iar în Satu
Mare  513. Firmele dubioase din dome-
niul IT au mirosit repede izul unor pro-
fituri considerabile. Din păcate, succesul
afacerii nu se bazează doar pe ignoranţa
beneficiarilor ci și pe recomandări „de-
zinteresate” venite de la unii oameni din
conducerea unităţilor școlare.

Legea spune clar: 
doar calculatoare noi

În textul legii nr. 269/2004 se specifică
faptul că beneficiarilor programului
„Euro 200” li se acordă un ajutor finan-
ciar în lei, reprezentând echivalentul a
200 de euro, pentru achiziţionarea unui
calculator personal nou. Această preve-
dere este total ignorată de majoritatea

firmelor care activează în domeniul vân-
zărilor de calculatoare. În judeţul Satu
Mare, mulţi dintre beneficiarii care și-au
ridicat cupoanele direct de la Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean au primit și ofertele
respectivelor firme. „Am primit cuponul
de 200 de euro care era împachetat într-o
ofertă de la o firmă de computere din Satu
Mare. I-am căutat pe Internet să văd despre
ce este vorba, dar nu am găsit detalii. Am în-
trebat o cunoştință, mai avizată în acest do-
meniu, despre configurația prezentată în
ofertă. Mi-a spus că este vorba despre un cal-
culator foarte slab, depăşit din toate punctele
de vedere”, a precizat un sătmărean, be-
neficiar al programului Euro 200. 

Computere 
second hand la Turţ 

Una dintre localităţile din judeţul Satu
Mare, unde au ajuns zeci de calculatoare
second, este localitatea Turţ. Aici, din 52
de beneficiari, 40 au primit calculatoare de
la firma bucureșteană „Diablos Compu-
ters”. Cumpărătorii au fost sfătuiţi de se-
cretarul școlii să achiziţioneze
computerele de la respectiva societate.
Calculatoarele au ajuns în 29 iulie, fără a
fi însoţite de acte de conformitate și am-
balate în cutii comune, nepersonalizate.
„Am fost la şcoală să-mi iau în primire calcu-
latorul şi mi-a dat monitorul împachetat în
folie alimentară. Am crezut că au luat cutiile
ca să le intre mai multe în maşină. Nici unita-
tea centrală nu era într-o cutie inscripționată
cu logo-ul firmei, aşa cum se procedează la ma-
gazinele obişnuite. Nu am zis nimic. Mi-a
părut bine că nu mi-au cerut bani în plus pen-
tru calculator. Am auzit de la alții care au
cumpărat de la alte firme că le-a cerut în plus

pe lângă cupon încă 200 de lei”, a povestit
unul dintre beneficiarii din Turţ. 

Şi la Livada, unde sunt 64 de astfel de
beneficiari, au fost sesizate nereguli.
Acolo, calculatoarele au ajuns în avans
cu o săptămână faţă de cupoane.
„Doamna secretară de la şcoală ne-a spus să
cumpărăm de la firma respectivă. Ne-au
adus calculatoarele acasă şi abia la câteva zile
am mers la dânsa să facem actele”, a explicat
un beneficiar al programului din Livada.
Menţionăm că, potrivit legii, odată
intraţi în posesia cupoanelor valorice, be-
neficiarii au liberatate de a-și alege firma
de la care să cumpere calculatorul. Pre-
vedere încălcată flagrant de conducerea
unităţii din Livada. 

Bune de muzeu 
Specialiștii IT chestionaţi de reporterii

Transilvania Reporter cu privire la oferta
făcută de firma  SC „Interlink”, au preci-
zat că respectivele configuraţii nu se mai
fabrică de ani buni, ceea ce dovedește în
mod clar că respectivele calculatoare sunt
second hand. „Îți dai seama după configu-
rație când a fost fabricat computerul. De
exemplu codul  LGA775, al companiei Intel
este corespondent unor calculatoare care nu
se mai fabrică din 2006, adică de şapte ani. În
privința memoriei, se oferă  DDRam 2, piesă
total neconformă cu cerințele programului
Euro 200, care impune DDRam 3. La rândul
lor, aceste monitoare  LCD de 17 inchi nu se
mai fabrică de foarte mult timp, tot din pe-
rioada 2006 – 2007. Tocmai de aceea, aceste
configurații trebuie notate pe cutiile de amba-
laj şi însoțite de documente de conformitate”,
a precizat Ciprian Molnar, specialist IT. 

Anca Mikloș şi Ovidiu Mortan

Euro 200, păcăleala
second hand

POLIŢIE HIGH-TECH

Maşinile de poliţie,
echipate să le depisteze
pe cele furate

Poliţia Română și-a propus implemen-
tarea unor metode pentru a eficentiza
munca poliţiștilor aflaţi în misiune și dota-
rea mașinilor cu cele mai performante echi-
pamente.

Conform unui comunicat de presă,  s-a
creat un adevărat birou mobil pentru
poliţiștii de pe teren, una dintre autospe-
cialele de poliţie rutieră cu sistem radar,
fiind echipată suplimentar, în urma parte-
neriatului cu Microsoft, cu o tabletă PC cu 
co n ectivitate 3G/UMTS, precum și cu un
sistem de identificare automată a numere-
lor de înmatriculare (automatic number
plate recognition – ANPR), în paralel cu
dezvoltarea sistemului informatic al Poli-
ţiei Române pentru a susţine conectarea în
mod securizat cu terminale mobile.

De asemenea, autospeciala este dotată
cu o staţie radio mobilă în standard TETRA
permiţând realizarea comunicaţiilor de
voce între patrulele rutiere, respectiv între
patrulele din teren și dispecerat.

Cea de a doua autospecială are supli-
mentar un dispozitivu TachoScan care per-
mite citirea automată a datelor înregistrate
de tahografele electronice.

Prin folosirea acestor dispozitive se rea-
lizează legătura cu toate aplicaţiile Poliţiei
Române sau ale altor structuri MAI, fiind
efectuate verificări în timp real, de la faţa
locului. (Laura Goarnă)

SăLaj

Tânăr reţinut după ce a
înşelat 400 de persoane

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor,
agentul principal Ioana Lascău, a declarat
că un tânăr de 24 de ani, administrator al
unei societăţi orădene, a fost reţinut, sâm-
bătă, pentru 24 de ore, de către poliţiștii
Serviciului de Investigare a Fraudelor
Bihor, și a fost dus, ieri, la Tribunalul Bihor,
cu propunerea de arestare preventivă pen-
tru înșelăciune.

Tânărul a înșelat peste patru sute de
persoane din diverse zone ale ţării, de la
care a încasat câte 130 de euro, cu promi-
siunea că le va găsi locuri de muncă în stră-
inătate. „Din primele verificări, suspectul ar fi
înşelat mai multe persoane de la care a încasat
bani pentru a le găsi locuri de muncă în stră-
inătate. Prejudiciul estimat este de peste 50.000
de euro”, a declarat Ioana Lascău.

SaTU MaRE

Baltic Bees, 
vedeta mitingului aviatic

Acrobaţii aeriene și salturi cu parașuta.
De astfel de manifestări vor avea parte
participanţii la ediţia cu numărul VI a „Mi-
tingului Aviatic”, care se va desfășura în pe-
rioada 10- 11 august, pe Aeroportul
Internaţional din Satu Mare. „Pentru cei
interesați, şi în acest an spectacolul oferit va fi
unul deosebit, cu un program variat, de înaltă
clasă în acrobația aeriană”, susţin organizato-
rii. Participanţii la eveniment vor avea posi-
bilitatea să urmărească un spectacol de
acrobaţie aeriană susţinut de „Baltic Bees”
din Letonia, zborul unui MIG 21 LANCER,
dar și al unui elicopter IAR 330 PUMA. Nu
vor lipsi nici reprezentaţiile de parașutism,
iar doritorii vor avea posibilitatea să survo-
leze judeţul Satu Mare cu o aeronavă Tarom.
Intrarea la mitingul aviatic este gratuită, la
fel ca în fiecare an. Vedeta show-ului aviatic
va fi echipa de acrobaţie aeriană Baltic Bees
din Letonia. Baltic Bees este prima echipă
profesionistă de acrobaţie aeriană înfiinţată
în statele baltice, trupa letonă fiind compusă
din piloţi experimentaţi, având la activ mii
de ore de zbor pe aeronave militare. Mitin-
gul Aviatic de anul acesta va avea loc în pe-
rioada 10-11 august, începând cu orele
12.00, pe Aeroportul Satu Mare, fiind orga-
nizat de Consiliul Judeţean Satu Mare, Ae-
roclubul României și Aeroportul Satu Mare.
(Cristina Cîcău)

Lansat în ideea de a-i sprijini pe elevii din familii cu venituri modeste
pentru achiziționarea unui calculator, programul „Euro 200” nu face
decât să încurajeze pirateria informatică. Mai exact, prin cuponul valo-
ric în valoare de 200 de euro, beneficiarii nu pot decât să cumpere
partea de hardware, calculatorul în sine, fără a mai avea resurse pen-
tru achiziționarea softurilor. Fără acestea, computerul reprezintă un
simplu obiect de decor. Odată cu lansarea acestui program,
comercianții de calculatoare s-au adaptat imediat, oferind spre vân-
zare configurații modeste de calculatoare, dar care să se poată înca-
dra în plafonul de 200 de euro. Majoritatea facturilor depuse la
Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare demonstrează că elevii intră
în posesia calculatoarelor fără ca acestea să conțină softurile necesare
operării lor. Singurele softuri integrate sunt sistemul de operare Linux,
alături de un antivirus care expiră în câteva luni. Din păcate, acest sis-
tem de operare este unul specializat greu accesibil unui utilizator
neinițiat. „Aproape oricine poate folosi un calculator care are instalat

sistem de operare  Windows. Practic, un neinițiat poate alege să fie
asistat în permanență până ajunge să descopere toate elementele. Cu
sistemul Linux este o cu totul altă poveste. Acesta este un sistem de
operare creat de hackeri pentru hackeri. De aceea nu pot să-l reco-
mand unor elevi de școală generală, spre exemplu”, ne-a declarat Ivan
Toader, specialist IT în cadrul unei firme sătmărene.  Astfel, pentru a
putea utiliza calculatorul, fără a apela la pirateria online, elevii trebuie
să mai scoată din buzunar cel puțin încă 100 de euro. Cum majoritatea
aplicanților acestui program nu dispun de resursele financiare nece-
sare, ei se văd nevoiți să descarce soft-uri fără licență, participând ast-
fel la propagarea pirateriei. Acest fenomen este unul larg răspândit în
România. Executivul  nu a identificat soluții pentru diminuarea pirate-
riei și, mai mult, prin acest program guvernamental arată că nu face
altceva decât să încurajeze acest flagel. Doar în județele Satu Mare și
Maramureș, pentru programul euro 200, au aplicat peste 700 de elevi,
ceea ce înseamnă tot atâtea posibile cazuri de piraterie informatică.

Programul Euro 200 împinge elevii spre piraterie







  
 

   
     
 
    

      




  
  


  

  
   
     
  
  
       
    
  
   
  

   
       
       

   



 
 


  
    

  
  


  


 
 



 



 


    
  
  

 
 
 
  
  
   
  
   
    
 
         
 
 
 
  
  
  


 



     

 
 
   

 

   

 

 




 

 

    




  

 
  
  
   
 
      
   
   
      
     
  
 

 
 





Reorganizare cu disponibilizări
la Direcţiile de Finanţe
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Tinerii pornesc la
vânătoare de comori
 


   
 


  
   



     

     

 

       

 
  
  

 

    

 

     
    
 
 


     
       
 
 
 
     
 

 





Maraton folcloric cu
ansambluri din cinci țări
    

  
    
   



 
 
  
 

  



     
 
 
     

      



 
    
 Reorganizarea va însemna şi anumite disponibilizări, 

la centrul de regiune mai puţine, pentru că, practic, 
angajaţii vor fi repartizaţi în întreaga regiune. Săptămâna

aceasta, probabil, va fi publicată lista de posturi vacante pentru 
fiecare regiune, sunt sute de posturi. Marea majoritate 

a personalului a primit deja preavizul de 30 de zile. 
Într-adevăr, vor fi anumite disponibilizări, dar câte anume 

vom afla doar după ce se încheie procedura”, a declarat Mihai Costin




































 



     
       



    
    
 

 
  
 
 
   
         
  
 





   

  
    
   

       
    
  
      
   
 
  

  
   
  
  
     
     
 


  

     
 
  
 
     
 
  
 
   

         
       
 
 
 
 
  


   

  
   
     
   
   
   

  
     

 
  

 
       
  


  

    
         
    
 

  
 
  
  
  

De la catedră, din Dej, în mijlocul
dezastrului din Zernia


    
   


   
 
Dej

 
   
    
    
  
   
   

    
   
  
   
     

 
  
   

 

Luni, 5 august 2013 • Nr. 375






















 

Luni, 5 august 2013 • Nr. 375

    
 
    
   
  



     
 

 
      
   
















    


































  









    

    




  







26 iulie 2013

Vrajba dintre 
cele două Românii!





 
 
    
  
  


 











     
    


     

        



   

 



















     







  



      





 
      





      














     






      













      


      

  




 


      




      



Fără credință, 
satul este de negândit



































         


     
    

 
 
 
 
  
 
 

Reporter: Este vreo diferenţă între pu-
blicul român şi cel din alte ţări?


        
 
 
 
  

Ce anume se întâmplă din punct de ve-
dere tehnic într-un spectacol de genul
„casa care dansează”?
 


       

 
  
     
  
 
     
 
 


 




 
  
 
 
   
  
  
 
     
  
 
  


De ce e nevoie pentru un astfel de specta-
col?
 


     
 
   


Care a fost primul proiect de acest fel?
    


       
 
 
 

Klaus Obermaier, artistul care dansează cu casele:
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Publicul vrea să se implice, 
să-şi vadă propriile creaţii

   

      
  
       
        
 
 




Cât timp vă ia să puneţi în scenă un ast-
fel de proiect cum e „casa care dan-
sează”?


 
     


 
 


De unde vă vin ideile pentru proiecte?
      

  
 
      
 

 
 

 
    
  
  
   

  
  
  

Care e rolul artistului media, artistului 
în general în zilele noastre?
      

 
       
   
   
  
 
 
  
 
 
 

 

   


     
 
  
  
 


Ce aţi fi făcut dacă aţi fi trăit în Evul
Mediu?
        

  
        
   
  
  
 
 
     
   

 


Cine este omul Klaus Obermaier din spa-
tele spectacolelor? Ce hobby-uri aveţi?


         
 
 
  
 

Colaborări cu artişti români?
  


Planuri de viitor?
     

     
 
 

Care ar fi o adevărată provocare atât în
viaţa profesională cât şi în cea privată?
  




     
   
   






















Cred că trăim în 
vremuri când publicul 

vrea să participe, să se implice,
toată lumea e pe youtube, 

facebook sau altele. Oamenii
vor să-şi vadă propriile creaţii,

nu doar pe ale altora“



  








 


     

 




    
    









 

     






       



       
 




 
 





    





 






      








 
 
 


       








    

      



      



    

      








 
    
 






      

 





     


 


      

 



    


      
 




       














     

     
















     




        
 





Ce s-a schimbat şi ce a rămas la fel în biblioteci
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De asta am ales cărţile şi viaţa 
în mijlocul lor: pentru a le 

spune celor care nu doresc să cadă 
în prăpastie să întindă mâna… 

Un cuvânt, un gând, o povață 
dintr-o carte au puterea 

de a ajuta ca la ieşirea din 
«lanul de secară», să găsim 

calea spre lumină”, Florica Pop, 
directorul Bibliotecii Judeţene Sălaj
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economie

export

Renumele mobilei în stil baroc, scul-
ptată cu multă migală de meşteri

pricepuţi şi poleită cu foiţe de aur, a de-
păşit de mult graniţele României. Toate
aceste piese de mobilier, multe dintre ele
unicat, sunt gândite şi asamblate la Satu
Mare de specialişti care i-au cucerit
pe magnaţii din Rusia şi Ucraina, dar şi
pe politicienii din spaţiul ex-sovietic,
precum preşedintele Turkmenistanului,
Gurbanguli Berdimuhamedov, sau fos-
tul vicepremier al Ucrainei, Sergey Ti-
ghipko.

Zeci de mii de euro 
pentru o mobilă
În timp ce alte firme din domeniu

dau faliment, fabrica de mobilă Nord
Simex SRL Satu Mare abia reuşeste să
facă faţă cererilor, cifra de afaceri a so-
cietăţii ajungând la 20 de milioane de
euro pe an. Pentru că mobila este lucrată
manual, în stil renascentist, şi preţurile
sunt pe măsură. Acestea pornesc de la
câteva mii de euro şi pot ajunge până la
32.000 de euro în cazul unor modele din
colecţii consacrate. Asta dacă ţinem cont
că esenţele de lemn folosite la produce-
rea mobilierului sunt fag, tei şi paltin.
Pentru o parte din repere se folosesc fur-
nir din nuc, cireş, paltin mazarat, rădă-

cină de nuc, materii prime scumpe, dar
şi un grad înalt de valorificare.

Flaviu Meghişan, directorul executiv
al Nord Simex SRL Satu Mare şi vicepre-
şedinte al Simex Grup, ne-a declarat că,
din start, firma s-a orientat pentru a pro-
duce mobilă de artă, iar politica prefe-
rată a fost cea a paşilor mărunţi, dar
siguri. „Ne-am început activitatea pe o su-
prafaţă de 1.200 metri pătraţi pentru ca
acum să ne desfăşurăm pe o suprafaţă de
10.000 de metri pătraţi, dacă socotim şi de-
pozitele. Punem un accent deosebit pe facto-
rul uman, eu fiind adeptul proverbului „cine
n-are bătrâni să-şi cumpere”, în sensul că
meseria adevărată o înveţi de la meşterii mai
în vârstă, cu experienţă”, explică Me-
ghişan secretul succesului.

Dar şi remuneraţia este pe măsură.
„Salariul unui sculptor experimentat ajunge
până la 1000 de euro, având în vedere că sa-
lariul mediu din ţară este de 250-300 de
euro. Meseriaşii noştri nu au motiv să se
plângă din punct de vedere financiar, motiv
pentru care mulţi s-au reîntors la noi după o
experienţă nu tocmai fericită prin Occident”,
ne dezvăluie directorul Meghişan.

Opt fabrici au concurat
pentru a fabrica jilțurile

Renumele fabricii din Satu Mare s-a
răspândit rapid în tot spaţiul ex-sovietic,
unde cererea a început să depăşească

puterea de producţie. Meghişan spune
că mulţi oameni de afaceri sau politicieni
din Ucraina şi Rusia şi-au mobilat cance-
lariile cu colecţiile produse în atelierul
din Satu Mare, la loc de cinste numă-
rându-se fostul vicepremier al Ucrainei,
Sergey Tighipko, dar şi cel care hotărăşte
destinul resurselor energetice din zona
Mării Caspice, preşedintele Turkmenis-
tanului, Gurbanguli Berdimuhamedov.

Preşedintele turkmen a făcut cunoş-
tinţă cu mobila românescă în casa părin-
ţilor săi pe vremea URSS, mai exact
acesta a crescut într-un pat pe care scria
„Made in România”.  Dar acest lucru nu
a fost suficient pentru a-i realiza fotoliile
pe care le dorea. „Pentru realizarea fotolii-
lor pentru preşedintele Turkmenistanului
am participat la un concurs internaţional,
alături de alte opt fabrici din lume, inclusiv
din ţări cu tradiţie, precum Italia şi Spania.
Faptul că am câştigat acel concurs a fost
foarte important pentru noi”, a precizat
Meghişan. 

Mândria firmei este brandul Regallis,
cu care rivalizează cu marii producători
de mobilă din lume. „Fără lipsă de mode-
stie, pot să spun că, în momentul de faţă,
suntem pe picior de egalitate, la nivelul cali-
tăţii produselor, cu italienii, cotaţi ca fiind
cei mai buni de pe piaţă, însă ei au un mar-
keting mult superior nouă”, spune mândru
Flaviu Meghişan. 

Nicolae Ghişan

şomeri

43.000 de absolvenţi
sunt şomeri

Tinerii absolvenţi de liceu sau de fa-
cultate au luat cu asalt în această perioadă
Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de
Muncă din ţară pentru a se înscrie în evi-
denţele acestor instituţii şi a benefia astfel
de ajutorul de şomaj. Astfel, potrivit date-
lor furnizate de ANOFM, în perioada 1
iunie - 31 iulie 2013, în baza de date s-au
înregistrat 43.008 absolvenţi dintre care
3.970 de persoane, în luna iunie 2013 şi
39.038 persoane, în luna iulie. Pentru luna
iulie 2013, situaţia  absolvenţilor după
forma de învăţământ este  următoarea:
648 absolvenţi de învăţământ primar,
gimnazial si professional, 35.728 de absol-
venţi de învăţământ liceal şi postliceal şi
2.662 de absolvenţi de învăţământ univer-
sitar. După ce s-au înscris la agenţiile de
ocupare a forţei de muncă sau la alţi fur-
nizori de servicii specializate pentru sti-
mularea ocupării forţei de muncă,
acreditaţi, absolvenţii pot beneficia de ser-
viciile de mediere a muncii pe locurile de
muncă vacante declarate de angajatori,
precum şi de serviciile de informare şi
consiliere profesională, pot participa  la
cursuri gratuite de formare profesională.
Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de
zile de la absolvire, nu reuşesc să se înca-
dreze în muncă potrivit pregătirii profe-
sionale, beneficiază de indemnizaţie de
şomaj, în cuantum de 50% din valoarea
indicatorului social de referinţă, acesta
având o valoare de 500 de lei. Ajutorul se
acordă pe o perioadă de 6 luni. Indemniza-
ţia de şomaj nu se acordă însă automat tu-
turor celor care s-au înscris în termenul
legal de 60 de zile de la absolvire, ci doar la
cerere.

evaluare

Experţii din mediul 
privat au început evaluarea
proiectelor POS CCE

Experţii puşi la dispoziţia Autorităţii
de Management a Programului Operaţio-
nal Creşterea Competitivităţii Economice
(POS CCE) au început să evalueze proiec-
tele şi să verifice cererile de rambursare
depuse de beneficiari. „Prin intermediul
unui proiect al Ministerului Fondurilor Eu-
ropene, am pus la dispoziţia Autorităţii de
Management şi a Organismelor Intermediare
POS CCE aproximativ 150 de experţi din me-
diul privat, care vor evalua cele aproape 4.700
de proiecte depuse în trecut, unele în urmă cu
peste doi ani. De exemplu, pe Axa 1 POS
CCE, destinată finanţării IMM-urilor, sunt
aproximativ 2.700 de proiecte peste care s-a
aşternut praful. Am solicitat ca evaluarea pro-
iectelor depuse şi semnarea cererilor de finan-
ţare eligibile să fie finalizate în cel mai scurt
timp posibil. În acelaşi timp, alţi experţi vor
verifica cererile de rambursare depuse de be-
neficiarii POS CCE. Obiectivul nostru este ca
implementarea proiectelor să înceapă cât mai
repede, iar sumele datorate, beneficiarilor să
fie achitate rapid pentru ca banii europeni să
intre în economie şi să susţină evoluţia aces-
teia”, a declarat Ministrul Fondurilor Eu-
ropene, Eugen Teodorovici (foto).
Selectarea experţilor privaţi este realizată
de Ministerul Fondurilor Europene
printr-un proiect finanţat din fonduri eu-
ropene, până acum fiind contractaţi apro-
ximativ 250 de experţi.

„Ţarii” stau pe jilţuri
made in Satu Mare

reabilitare

Comisia Teritorială Transilvania a
expertizat şi avizat 24 de proiecte

de lucrări la baraje. 
În perioada 31 iulie - 2 august, Admi-

nistraţia Bazinală de Apă Crişuri a găz-
duit sesiunea de lucru a Comisiei
Teritoriale de Avizare Transilvania
(CTAT). În cadrul întrunirii au fost  ana-
lizate lucrări hidrotehnice din bazinele
hidriografice: Crişuri, Mureş, Someş -
Tisa şi Banat. Comisia a examinat 24 de
baraje din judeţele: Bihor, Cluj, Timiş,
Satu Mare, Mureş, Alba, Maramureş şi
Arad. În funcţie de starea lucrărilor, ba-
rajele au primit avize sau autorizaţii pe
perioade cuprinse între 1 şi 7 ani. „Ex-

ploatarea în siguranţă a barajelor, indiferent
de deţinătorul sau scopul pentru care au fost
construite, trebuie să fie o prioritate. Scopul
Comisiei este de a examina, periodic, toate
barajele pentru a se asigura că respectă exi-
genţele de performanţă referitoare la sigu-
ranţa în exploatare”, a declarat Ioan
Oprean, preşedintele CTAT.

Investiție de 4,2 milioane
de euro la Luncșoara

„ Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
a obţinut acordul de funcţionare în siguranţă
pentru acumularea nepermanentă Lun-
cşoara. Acumularea este situată în judeţul
Arad şi are rol de atenuare a undei de viitură
de pe Valea Luncşoara, afluent de gradul doi

al râului Crişul Alb. Investiţia totală este de
4,2 miloane de euro şi va deveni funcţională
în anul 2015”, a declarat Dumitru Volo-
şeniuc, director ABA Crişuri.

În judeţul Bihor, Comisia CTAT a ex-
pertizat documentaţia pentru barajul
Bulz, de pe Valea Iad, afluent al râului
Crişul Repede. Această acumulare per-
manentă este deţinută de SC Hidroelec-
trica SA  Administraţia Naţională
„Apele Române” organizează avizarea
documentaţiilor de expertiză a siguran-
ţei barajelor în cadrul a patru comisii de
avizare teritoriale şi anume: Transilva-
nia, Muntenia Vest, Muntenia Est şi Mol-
dova. 

Daniel Meze

Lucrări la 24 de baraje din Transilvania
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deutsche weLLe

Germania a reziliat 
acordurile cu SUA,
Franţa şi Marea Britanie
privind schimbul de date

Germania a anulat acordurile privind
schimbul de date cu SUA, Marea Britanie şi
Franţa, încheiate în 1968, care permiteau ser-
viciilor speciale ale acestor ţări să efectueze
monitorizări pe teritoriul Germaniei, în urma
scandalului de spionaj vizând un program de
interceptări ale convorbirilor telefonice şi pe
internet. Ministerul german de Externe a tri-
mis deja notificări în acest sens celor trei state. 

Acordurile privind schimbul de date au
fost semnate de către părţi după adoptarea de
către Germania, în 1968, a legii privind limi-
tarea secretului corespondenţei, precum şi al
comunicaţiilor poştale şi telefonice. 

Documentele respective permiteau, în
plus, utilizarea datelor Biroului Federal pen-
tru Protecţia Constituţiei sau ale Serviciului
Federal de Informaţii german (BND) de către
cele trei ţări. La sfârşitul lunii iunie, mass-
media germană a relatat că Agenţia de Secu-
ritate Naţională a SUA (NSA) interceptează
până la 500 milioane de convorbiri telefonice
şi postări pe Internet. Toate aceste informaţii
au ajuns în atenţia opiniei publice după ce,
acum mai bine de o lună, fostul consultant al
serviciilor secrete Edward Snowden a dezvă-
luit presei britanice date despre un program
secret al guvernului american privind supra-
vegherea electronică la nivel global.

russia todaY

Occidentul, un elefant
într-un magazin 
de porţelanuri

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a
criticat ingerinţa Occidentului în aface-
rile interne ale anumitor regiuni, în spe-
cial în Orientul Mijlociu, afirmând că
ţările occidentale se comportă ca „un ele-
fant într-un magazin de porţelanuri”.

„Partenerii noştri occidentali se comportă
adesea ca un elefant într-un magazin de por-
ţelanuri. Intervin, distrug totul în interior şi
apoi nu ştiu ce să facă. Sunt uneori stupefiat
de analiştii lor şi de lipsa de coerenţă a pro-
iectelor lor”, a subliniat şeful guvernului
de la Moscova.

„Primăvara arabă, ce a adus în bine? Liber-
tate? Parţial. În majoritatea ţărilor au avut loc,
drept consecinţă, confruntări sângeroase,
schimbări de regim şi tulburări permanente” a
continuat Dmitri Medvedev, adăugând că
adesea, Occidentul împinge popoare în-
tregi către un punct de unde nu mai există
întoarcere. 

„Irakul este în pragul tensiunilor. Zeci de
persoane îşi pierd viaţa în fiecare zi(...) Libia,
distrusă de acest război, rămâne fragmentată,
fără a mai vorbi de soarta oribilă a lui Gaddafi
(...) Siria este, de asemenea, în pragul unui con-
flict armat. Această ţară este răvăşită de un răz-
boi civil, ceea ce este lamentabil”, a afirmat
Dmitri Medvedev. 

Mâna lungă a 
Moscovei în Bulgaria

Mother nature network

Actorul a convins bran-
dul de cafea Nespresso

să construiască în Sudanul
de Sud drumuri şi infras-
tructura necesară pentru a-
i ajuta pe cultivatorii de
cafea sudanezi să îşi ex-
porte produsele până în
2015.

George Clooney poate
convinge lumea nu doar să
vină în cinematografe şi să îi
urmarească filmele sau să îşi
deschidă portofelele pentru o
cauză umanitară, ci şi să in-
vestească în dezvoltarea unor
proiecte de amploare în ţări
care au nevoie cu disperare
de acest lucru.

Actorul în vârstă de 52 de
ani a luat parte, recent, la o
conferinţă de presă a brandu-

lui de cafea Nespresso, al
cărui ambasador este, anu-
nţând o initiaţivă deosebită
de revitalizare a industriei
producătoare de cafea din
Sudanul de Sud.

„Există o oportunitate reală
aici. Există un singur produs
care vine din Sudanul de Sud
acum, iar acela este petrolul.
Problema cu petrolul este că ci-
neva, o companie, îl ia din adân-
curi, efectiv de sub picioarele
oamenilor, îl trage printr-o con-
ductă şi îl vinde. Banii nu par să
ajungă înapoi la oameni”, a
spus Clooney.

„Este un moment cheie în
istoria Sudanului de Sud şi 
i-am întrebat pe cei de la Nes-
presso despre viabilitatea pro-
ducţiei de cafea de aici. La acel
moment nu ştiam că Sudanul
de Sud obişnuia să cultive

multă cafea şi că are nişte
plante de Arabica extraordi-
nare”, a mai declarat Cloo-
ney. Actorul a adăugat că
aproape toţi banii pe care îi
primeşte din contractul cu
Nespresso sunt direcţionaţi
către finanţarea proiectului
cu un satelit din Sudan.

„Cea mai mare parte din
banii pe care îi primesc din re-
clamele Nespresso îi cheltui pe
satelitul de la graniţa dintre
Sudanul de Nord şi de Sud, ca

să ţin un ochi pe Omar Al Bas-
hir (dictatorul sudanez acuzat
de crime de razboi la Tribuna-
lul de la Haga, n. red.). Apoi
acesta dă o declaraţie în care
spune că îl spionez şi în care
mă întreabă cum mi-ar conveni
dacă o cameră m-ar urmări
oriunde m-aş duce. Aşa că i-am
raspuns. Vreau ca un criminal
de război să aibă parte de
aceeaşi atenţie de care am şi eu.
Consider că aşa este corect”, a
mai spus Clooney.

La Vanguardia 

Între Washington şi Moscova s-a ridi-
cat un mic „Zid al Berlinului”. Este

suspendat în aer şi construit dintr-un
material care îmbină virtualul cu uma-
nul. Numele său este Edward Snow-
den. Autorităţile ruse i-au acordat azil
pentru un an fostului analist al CIA,
fapt ce a suscitat indignare şi a plantat
sămânţa discordiei în SUA.

Preşedintele rus Vladimir Putin a
rămas indiferent la apelul personal al
omologului său american, Barack
Obama, la ameninţările de boicot pe care
Casa Albă le-a invocat privind summitul
G-20 din septembrie de la Sankt Peter-
sburg, sau întâlnirea la nivel înalt pe care
cei doi şefi de stat o preconizau la Mos-
cova. 

A fost tratată cu indiferenţă şi scri-
soarea trimisă de procurorul general al
SUA, Eric Holder, în care acesta promi-
tea că nu va fi aplicată pedeapsa cu
moartea fugarului, dacă acesta se va în-
toarce în SUA. Purtătorul de cuvânt al
Casei Albe, Jay Carney, nu şi-a ascuns

nemulţumirea la aflarea ştirii, decla-
rându-se „profund dezamăgit”. 

El a precizat că Snowden nu este nici
„whistle-blower”, nici disident politic, ci
doar cineva urmărit pentru comiterea
unor infracţiuni grave. „Nu este un par-
curs pozitiv al relaţiilor bilaterale şi submi-
nează cooperarea în chestiuni de securitate”,
între care a citat şi recentul atentat din
Boston atribuit celor doi fraţi ceceni.
Până acum, Carney a minimalizat posi-
bilele boicoturi în caz de acordare de
azil, însă, joi, a întors foaia: „Vom reeva-
lua dacă întâlnirea din toamna aceasta
dintre Obama şi Putin trebuie să aibă
loc”, a spus el. 

Și mai puţin condescendenţi s-au ară-
tat congresmenii. „Este o provocare şi o do-
vadă clară de lipsă de respect din partea lui

Putin faţă de Obama” a declarat republica-
nul Lindsey Graham, unul dintre cei care
pledează pentru boicotarea Jocurilor
Olimpice de Iarnă din 2014, de la Soci. 

La rândul său, democratul Robert Me-
néndez a calificat decizia drept „un eşec”
al cooperării dintre SUA şi Rusia, în timp
ce conservatorul Tom Coburn a precizat
că Snowden „este o mină de aur pentru
ruşi”, pentru secretele pe care le deţine. 

Se spune că pe cei din Washington
decizia nu i-a luat prin surprindere.
Știau că Putin nu intenţiona să-l extră-
deze. Totuşi, Wikileaks, în scrisoarea sa
de mulţumire, nu a menţionat numele
preşedintelui rus. „Vrem să mulţumim po-
porului rus şi tuturor celor care au ajutat la
protecţia lui Snowden”, a precizat organi-
zaţia lui Julian Assange.

internaţional | 11

George Clooney ajută fermierii 
sudanezi și spionează dictatori
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Nu mai este vorba de discrepanţe geostrategice, cum este cazul 
Siriei. Este vorba de un atac frontal la adresa relaţiilor bilaterale.

Jay Carney a insistat că este „un eveniment nefericit, care va 
provoca o amplă deteriorare a relaţiilor cu Rusia” .

Reclamele cu George Clooney și metoda 
de încapsulare a cafelei măcinate fin au ajutat

Nespresso să învingă recesiunea, înregistrând
creșteri de vânzări spectaculoase.

Edward Snowden nu se va întoarce în SUA.



BAiA mArE

Doi senegalezi, 
în probe la FCM

FC Municipal Baia Mare testează doi
fotbalişti senegalezi în vârstă de 21 de ani,
respectiv 22 de ani. Der Serigne Khadim
joacă pe postul de mijlocaş central, iar
Niang Papa Moussa evoluează ca mijlocaş
dreapta. Cei doi sunt refugiaţi în România
şi locuiesc la Centrul de Refugiaţi din
Şomcuta Mare. Khadim şi Moussa au
jucat ultima oară în prima ligă din Sene-
gal, în urmă cu aproximativ şase luni. Cei
doi se vor antrena, timp de o săptămână,
cu gruparea din liga a treia, urmând să fie
testaţi în două jocuri de pregătire. Dacă
vor impresiona în tricoul echipei mara-
mureşene, celor doi li se vor întocmi con-
tracte. (Tania Purcaru)

„u” cLuJ

Negociază cu „Săgeata” 

Universitatea Cluj poate da lovitura pe
piaţa transferurilor. „Şepcile roşii” se află în
negocieri avansate cu Janos Szekely şi Ma-
rius Niculae (foto), jucători în care Ionel
Ganea îşi pune mari speranţe. „Alb-negrii”
au reuşit să bată palma cu Ionuţ Neag, Gas-
ton Mendy şi Daniel Lungu, ultimul fost fot-
balist al celor de la Sportul Studenţesc.
„Conducerea clubului face eforturi pentru a-i
aduce la echipa pe jucătorii Janos Szekely şi Ma-
rius Niculae, negocierile cu cei doi jucători fiind
avansate”, se arată în comunicatul remis pe
site-ul oficial al clubului „studenţesc”. „Să-
geata” este liber de contract, după despărţi-
rea de chinezii de la Shandong Luneng, însă
ezită să semneze în speranţa că va prinde un
contarct în străinătate. 

12 |  spoRt

cFr cLuJ

Aflat în conflict deschis cu Mircea
Rednic, Pantelis Kapetanos ar

putea ajunge la Steaua, unde a mai evo-
luat în perioada 2008-2011.

Pantelis Kapetanos are zilele numă-
rate la Cluj. Grecul nu mai beneficiază de
susţinerea lui Rednic, care a decis să 
nu-l includă nici în lotul deplasat la Va-
slui. Elenul a bifat doar 30 de minute în
2013 pentru fosta campioană în deplasa-
rea de la Botoşani, iar plecarea sa de la
CFR e doar o chestiune de timp. „Este
puţin probabil să joace cu Vasluiul. Nu ştiu
dacă va fi în lot, vom vedea. Nu m-am certat
cu el, nu am avut nicio dispută cu el, dar am
soluţii în atac şi sper să reuşim să jucăm
mult mai bine decât am făcut-o în primele
două runde”, a explicat „Puriul”. 

Sătul să fie rezervă, atacantul doreşte
şi el să plece de la gruparea clujeană.
Vârful de 30 de ani nu duce lipsă de
oferte. Mai multe cluburi din Grecia,
Germania şi Belgia îl curtează pe elen. Pe
listă s-a înscris şi Steaua, echipă care l-a
cedat gratis pe Kapetanos în Gruia, în ia-
nuarie 2011. În tricoul vişiniu, fotbalistul
a reuşit să înscrie 22 de goluri în toate
competiţiile. Evoluţiile foarte bune ale
lui Pantelis i-au pus pe jar pe conducăto-
rii campioanei. Gigi Becali recunoştea,
anul trecut, că regretă despărţirea de

grec. „Acum îl regret şi eu pe Kapetanos, e
cel mai bun atacant. Se lovea mingea de el,
acum parcă s-a magnetizat, al naibii. Dă go-
luri din toate poziţiile. Dacă nu făcea elimi-
narea aia din Europa, cu Napoli, nu îl mai
dădeam. Atunci m-am enervat şi am renun-
ţat la el”, declara patronul roş-albaştrilor,
în sezonul trecut. Replica lui Kapetanos
nu s-a lăsat mult aşteptată: „E un lucru
bun că Becali a spus că mă regretă, dar nu
vreau să vorbesc despre asta. Pentru că eu
am vorbit odată şi s-a înţeles altceva. Gigi
Becali nu m-a certat niciodată, el ştie mult
fotbal”. 

La schimb cu „nilă”
Plecarea lui Kapetanos de la CFR e

iminentă. Grecul a ajuns abia a patra va-
riantă în atacul feroviarilor, după veni-
rile lui Tade, Ogbu şi Gabionetta. Vârful
elen a fost exclus din lot şi în meciul din
etapa trecută cu ACS Poli Timişoara (2-
2).  Salvarea fotbalistului vine de la
Steaua, care şi-a manifestat interesul de
a-l readuce pe Pantelis în Ghencea. Pen-
tru postul de titular, Kapetanos se va
lupta cu Nikolic şi Piovaccari. În ecuaţia
transferului intră şi Mihai Costea, ajuns
în dizgraţia lui Laurenţiu Reghecampf.
„Nilă” ar putea astfel să evolueze din
nou în aceeaşi echipă cu fratele său Flo-
rin, alături de care a mai jucat la Craiova
şi Steaua.

Tun „vişiniu” pentru
titlul cu numărul 25

Pászkány va investi
la Ferencvaros

Presa din Ungaria anunță că Árpád Pászkány
va fi noul investitor al celei mai iubite echipe
din țara vecină, Ferencvaros. Premierul Viktor
Orban a susținut și el că gruparea maghiară
va avea o susținere financiară enormă. „Fot-
balul maghiar a devenit extrem de viabil pen-
tru investiţii. Dacă ne uităm atent, nivelul a
început să crească încet, încet în ultimii ani,
iar cluburi precum Debrecen, Pecs, Gyor sau
Videoton sunt susţinute din fonduri private. În
scurt timp, Ferencvaros va avea o susţinere fi-
nanciară enormă şi va deveni un club mai pu-
ternic decât oricare altul”, a declarat Orban
pentru site-ul oficial al Academiei de Fotbal
„Puskas Ferenc”. CFR Cluj a semnat în martie
un parteneriat de colaborare cu Ferencvaros. 

Echipă M V E Î Goluri Pt.

cLASAmEnT LigA 1

1, Pandurii 3 2 1 0 6-3 7

2. Astra 2 2 0 0 9-2 6 

3. Oţelul 3 2 0 1 4-3 6

4. Năvodari 3 1 2 0 3-2 5

5. FC Botoşani 3 1 2 0 3-2 5 

6. Petrolul 3 1 2 0 2-1 5

7.  Ceahlăul 3 1 1 1 5-3 4  

8. Poli Timişoara 2 1 1 0 4-2 4 

9. Steaua 1 1 0 0 2-1 3 

10. Dinamo 2 1 0 1 2-2 3 

11. CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2 

12. FC Braşov 3 0 2 1 2-4 2 

13. U Cluj 3 0 1 2 2-4 1

14. Gaz Metan 2 0 0 2 1-3 0 

15. Vaslui 1 0 0 1 0-2 0

16. Viitorul 1 0 0 1 0-4 0

17. Corona Braşov 3 0 0 3 2-9 0

18. Chiajna 0 0 0 0 0 0

VinEri
„U” Cluj  - Ceahlăul 1-1 (1-1)
SâmBăTă

FC Botoşani – Săgeata 1-1 (0-0)
Steaua – Chiajna Amânat

Duminică

Corona Braşov – Astra 2-5 (1-4)
Petrolul – FC Braşov 0-0 (0-0)
Pandurii – Oţelul 2-1 (1-0)

LUni

ACS Poli TM – Gaz Metan 19.00 DigiSport
Viitorul – Dinamo 19.30 DolceSport
Vaslui – CFR Cluj 21.30 DigiSport

LigA i, ETApA A iii-A
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Cu un lot îmbunătăţit, Olimpia şi-a
propus să termine între primele opt

echipe la finalul sezonului. 
Sâmbătă, la stadionul Olimpia, oficia-

lii clubului sătmărean au prezentat noile
achiziţii ale echipei, dar şi noul echipa-
ment. Lotul este format din 22 de jucă-
tori, dintre care 18 sunt seniori şi patru
cadeţi. La formaţia pregătită de Tibi Csik
sunt aşteptaţi să vină în probe şi patru
jucători de la CFR Cluj. „Vom mai aduce
jucători importanţi. Obiectivul nostru este
clasarea  între primele opt echipe în tur. În
funcţie de ce se întâmplă în prima jumătate
a campionatului, vom stabili şi care va fi
obiectivul final”, a declarat preşedintele
Dan Băbuţ.

Stadionul va suferi şi el modificări în
următoarea perioadă.  Vor fi montate 1.500
de scaune galben-albastre, tribuna de sus

va fi izolată, iar sala de protocal va fi mo-
dernizată. În partea de jos a stadionului va
exista o sală de şedinţe, în care se vor ţine
şi conferinţele de presă. Tribuna oficială va
fi acoperită, iar la intrare vor fi amplasare
camere de supraveghere. Lucrările vor fi
gata în maximum trei săptămâni. „Lotul
este conturat în proporţie de 98%, poate vor
sosi săptămâna viitoare încă unul sau doi ju-
cători. Seria noastră este una foarte puternică,
poate la fel ca şi cea din Liga I. Avem nume cu
un istoric în spate, dar noi ne vom pregăti şi,
împreună, vom face o figură frumoasă”, a
transmis Ioan Câmpean, preşedintele co-
mitetului executiv al Olimpiei, formaţie
care a câştigat amicalul disputat sâmbătă
în compania celor de la Cigand, scor 2-1.

Nicolae Ghişan

Olimpia şi-a prezentat noile achiziţii
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Lotul Olimpiei:

Portari: Anca, Şuta, Szekely
Fundaşi: Mureşan, Ene, Moş, 
Munteanu, Molnar, Iuhas
Mijlocaşi: Villand, Sabău, Kinczel,
Micaş, Schwarczkopf, Zsiga, Hanus,
Gombar
Atacanţi: Feher, Roghină, Gavrilescu,
Dragoş, Bujor, Lemac, Prodan
Antrenor: Tiberiu Csik

3 
sezoane a evoluat Kapetanos la CFR, pe-

rioadă în care a reuşit să înscrie 22 de goluri

în 84 de partide jucate în toate competiţiile
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TeniS

Mincă și Codescu, 
învingători la Aegon 
Open Junior

Tenismena Ioana Mincă a câştigat, ieri,
finala probei feminine de simplu, din în-
trecerea Aegon Open Junior 2013. Spor-
tiva s-a impus cu scorul de 6-0, 6-0, în faţa
Andradei Șurdeanu. În competiţia rezer-
vată băieţilor s-a impus Răzvan Codescu,
care a trecut de de Cristian Moldovan, cu
scorul de 6-4,6-3. În proba de dublu mas-
culin, perechea Bogdan Pavel/Dan To-
mescu a câştigat în faţa cuplului Cristian
Moldovan/Robert Popescu, cu scorul de
6-4, 6-3. La dublu feminin, Miriam Bul-
garu/Ioana Mincă au ieşit învingătoare în
faţa perechii Ioana Gheorghiţă/Denise
Stoica, scor  6-2, 6-1. 

Aegon Junior Open este un eveniment
sportiv de înaltă ţinută, unde juniorii au
ocazia să se afirme pe plan national, dar
şi international, competiţia fiind inclusă
în Tenis Europe Junior. La ediţia din acest
an s-au aliniat la start aproximativ 100 de
tenismani din 12 ţări. Competiţia s-a des-
făşurat pe terenurile de tenis din Parcul
Rozelor, din Cluj-Napoca, şi a fost orga-
nizată în colaborare cu Federaţia Română
de Tenis şi Federaţia Europeană de Tenis.

rugby

Doi băimăreni 
de la Siromex, 
la Naţionala U19

Doi rugbişti de la CSȘ 2 Siromex Baia
Mare au fost convocaţi la Naţionala de
rugby U19. Astfel, Alexandru Pălii şi An-
drei Han vor pleca,  în data de 10 august,
împreună cu antrenorul Răzvan Popovici,
într-un stagiu de pregătire la Snagov, ală-
turi de Lotul Naţional. Cei doi, împreună
cu tehnicianul băimărean, vor rămâne în
cantonament la lot până în 23 august,
după care vor reveni la pregătire alături
de CSȘ 2 Siromex. Juniorii de la Siromex
se vor reuni şi vor urca în cantonament pe
6 august. Prima parte a pregătirii va fi
centralizată în staţiunea montană Izvoare.
(Tania Purcaru)

rugby

Știința Baia Mare 
și „U” Cluj au câştigat

Primele meciuri din fazele play-off,
respectiv play-out, au însemnat şi pri-
mele succese pentru echipele masculine
de rugby CSM Știinţa Baia Mare şi Uni-
versitatea Cluj. Maramureşenii au trecut
de marea rivală Steaua, cu scorul de 25-
19. Victoria este extrem de importantă
pentru băimăreni care ocupă locul 2 în
clasament, după Timişoara, în timp ce
Steaua a „furat” punctul bonus defensiv.
În următoarea etapă, ce va avea loc pe 10
august, CSM Știinţa Baia Mare va juca în
deplasare la campioana RCMUV Timi-
şoara. „U” Cluj s-a impus în deplasarea
de la Dinamo, scor 31-20, în primul meci
din play-out, o victorie aşteptată de clu-
jeni de 10 ani. 

În urmatoarea etapă, „U” Cluj va sta,
iar Dinamo va întâlni gruparea CSM Bu-
cureşti Olimpia.

Scrimă

Astăzi debutează, la Budapesta, o
nouă ediţie a Campionatelor Mon-

diale de scrimă.
Șase sportivi sătmăreni vor participa

la mondialele de scrimă de la Budapesta,
o competiţie jubiliară în cadrul căreia vor
fi aniversaţi 100 de ani de existenţă a Fe-
deraţiei Internaţionale de profil. De alt-
fel, Ungaria este una dintre cele nouă ţări
care au pus bazele Federaţiei Internaţio-
nale de scrimă în 1913. Delegaţia ţării
noastre este formată din 14 sportivi,
aproape jumătate dintre ei din Satu
Mare. 

CS Satu Mare = România
Echipa masculină de spadă a româ-

niei are în componenţă patru sportivi,
trei dintre ei fiind legitimaţi la CS Satu
Mare (Adrian Pop, Arkosi Bertalan şi
Adrian Silaghi, foto), iar cel de al patru-
lea, Nystor Alexandru, a fost la rândul
său component al clubului sătmărean, în
prezent luptând pentru CSU Târgu
Mureş. În concursul de spadă vor con-
cura cei mai mulţi scrimeri, aproximativ
200, ceea ce transformă întrecerea întru-
na extrem de dificilă. „Astăzi pornim
spre Budapesta, iar de mâine intrăm în
competiţia propriu-zisă. Nu mergem să
facem figuraţie acolo chiar dacă obiecti-
vul nostru poate părea unul modest, o
clasare în primii 60. Însă, va fi o întrecere
dură aşa că orice clasare peste targetul

impus de noi va fi deja o mare
performan ţă. Eu sunt conştient că o ree-
ditare a performanţei din 2006, când am
terminat pe poziţia a şasea la Torino, este
în acest moment aproape imposibilă, dar
vom lupta”, a declarat antrenorul lotu-
lui, Csiszar Francisc. 

Proba pe echipe se va desfăşura în
data de 11 august, iar întrecerile indivi-
duale vor avea loc în 6 august. În com-
petiţia individuală, CS Satu Mare va fi
reprezentată de Adrian Pop şi Arkosi
Bertalan, Adrian Silaghi fiind înlocuit cu
Alin Sbârcea de la CSU Craiova.

Deac Pop și Osvath 
au șanse la medalii

Dacă echipa masculină de spadă a
României nu porneşte ca favorită în în-
trecere, alţi doi sportivi sătmăreni au
şanse reale să urce pe podium la această

ediţie a mondialelor de scrimă. Este
vorba despre Simona Deac Pop, care
face parte din echipa feminină de spadă
a ţării noastre. Cu Deac Pop în
componen ţă, România a cucerit meda-
liile de argint ale probei la recentele
Campionate Europene de la Zagreb
(Croaţia), unde a fost învinsă în ultimul
act al competiţiei de echipa similară a
Estoniei, scor 20-27. Osvath Richard va
concura pentru Ungaria în concursul
paralimpic la floretă. Richard a început
să practice scrima la Satu Mare însă,
după ce a suferit un accident la ge-
nunchi a fost legitimat la un club din
ţara vecină. La ultima etapă de Cupă
Mondială pentru sportivii cu dizabili-
tăţi, care s-a desfăşurat la Varşovia (Po-
lonia), Osvath Richard a cucerit medalia
de argint în proba de floretă individual.

Nicolae Ghișan

Cifrele mondialelor de scrimă

La ediția din acest an a Campionatelor Mondiale de Scrimă și-au anunțat participarea
peste 1.000 de sportivi din 106 țări. 2013 este un an jubiliar pentru scrima mondială,
anul acesta Federația Internațională aniversând nu mai puțin de 100 de ani de existen -
ță. Budapesta a fost aleasă drept gazdă a acestui eveniment pornind de la tradiția ţării
în această disciplină sportivă. Într-un clasament all time, realizat pe baza numărului de
medalii obținute la Campionatele Mondiale din 1937 încoace, Ungaria se situează pe
poziția a doua a topului, cu 257 de medalii, fiind devansată doar de Rusia și Italia. Ro-
mânia ocupă poziția a șaptea în acest clasament. 

Handbal

HCM Baia Mare a câştigat ediţia din
acest an a Trofeului Maramureş şi a

intrat definitiv în posesia porţii maramu-
reşene care cântăreşte 15 kilograme. Tro-
feul va rămâne în vitrina clubului
băimărean deoarece gruparea antrenată de

Costică Buceschi a terminat învingătoare
pentru a cincea oară în această competiţie.

În finala turneului HCM, Baia Mare a
învins pe HC Zalău cu 24-22, după un
meci echilibrat, care a avut toate ingre-
dientele unei partide oficiale: un arbitraj
slab, un show marca Gheorghe Tadici,
faze spectaculoase şi goluri de generic.

Locul al treilea a fost adjudecat de DVSC
Debrecen, echipa maghiară reuşind să în-
vingă, cu 41-40, pe Iuventa Michalovce,
după aruncările de departajare de la 7
metri. În meciul pentru locurile 5-6 s-a
consemnat surpriza turneului după ce
SCM Craiova a bătut medaliata cu bronz
din ediţia trecută a Ligii Naţionale, „U”
Jolidon Cluj, cu scorul de 34-28. De altfel,
clujencele au pierdut toate cele trei me-
ciuri de la acest turneu, în grupe ele fiind
învinse atât de HCM Baia Mare (27-33),
cât şi de Debrecen (24-30). La finalul com-
petiţiei, organizatorii au acordat câteva
premii speciale. Astfel, cea mai completă
jucătoare a turneului a fost desemnată Ga-
briella Szücs (HCM Baia Mare), cel mai
bun portar - Paula Ungureanu (HCM Baia
Mare), iar premiul pentru golgetera tur-
neului a fost înmânat interului dreapta de
la Debrecen, Sopronyi Anett (25 de goluri
marcate). Miss turneu a fost aleasă Te-
tyana Trehubova de la Iuventa Micha-
lovce, campioana Slovaciei fiind premiată
şi cu Trofeul fair play, atribuit celei mai
disciplinate echipe.

Tania Purcaru

HCM Baia Mare a câştigat Trofeul Maramureş

Budapesta, luată cu asalt
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Soluţia partidei de sudoku 
de numărul trecut este:

31ºC 
14ºC

Soluţia: în numărul următor

CLUJ-NApOCA

Luni

SUDOkU

Berbec 
(21 mar. - 20 apr.) 

Apar  câteva probleme la serviciu
care te nemulţumesc. Mare atenţie

în relaţiile cu colegii să nu fii înţeles greşit. Ai
multă treabă, organizează-te mai eficient. În plan
sentimental stai bine, dar eşti cam visător.

Taur 
(21 apr. - 20 mai)

Încrederea în sine te ajută să rezolvi
o mulţime de lucruri, dar există şi ris-

cul să uiţi de realitatea înconjurătoare. Atenţie la
problemele financiare, eşti prea încrezător în suc-
ces. Sentimental, încearcă să fii mai afectuos. 

Gemeni 
(21 mai - 22 iun.)

Azi rezolvi nişte lucruri importante.
La serviciu primeşti sarcini noi destul

de dificile, dar te descurci. Încearcă să nu te superi
şi să-ţi pierzi cumpătul. Relaţiile sentimentale nu
trebuie neglijate, mai ales că pot apărea neînţele-
geri.

Rac 
(23 iun. - 22 iul.)

Apare un proiect neaşteptat, care
poate duce la o schimbare impor-

tantă. Încearcă să fii mai relaxat în relaţiile cu cei-
lalţi. Un pic de diplomaţie nu strică. Ai mai multă
răbdare cu partenerul de viaţă, lasa ambiţiile şi în-
căpăţânarea.

Leu 
(23 iul. - 22 aug.)

Ai şanse să se schimbe ceva la servi-
ciu în bine sau să găseşti un loc de

muncă bine plătit. Intuiţia te ajută să iei deciziile
cele mai bune. În relaţiile sentimentale eşti prea
visător, treci prin stări emoţionale care trebuie
stăpânite.

Fecioară
(23 aug. - 22 sep.)

Ai ocazia să faci o investiţie impor-
tantă pentru casă sau familie. În-

cearcă să judeci lucrurile corect, nu sub un impuls
de moment. Eşti un pic sub presiune şi un sfat bun
din partea unui prieten apropiat nu-ţi strică.

Balanţă 
(23 sep.  -  23 oct.)

Problemele financiare continuă să fie
o povară pentru tine. Te gândeşti la

nişte oportunităţi de a câştiga bani, dar lucrurile
sunt incerte. Este posibil ca sfatul unui prieten să-
ţi fie de mare folos. Sentimental eşti norocos.

Scorpion 
(24 oct. - 21 nov.)

Eşti plin de energie, merită să termini
tot ce ţi-ai propus. Problemele finan-

ciare, poate chiar nişte datorii, te cam apasă. Este
posibil să ai nişte discuţii contradictorii la serviciu.
Acasă încearcă să dai mai multă atenţie celor dragi.

Săgetător  
(22 nov. - 21 dec.)

Ai şanse mari să prinzi un contract nou
de colaborare sau un loc de muncă mai

bun. Te simţi puternic şi te poţi baza pe intuiţie.
Relaţiile cu cei din jur sunt foarte bune. Mai multă
atenţie  în familie ar fi binevenită.

Capricorn 
(22 dec. - 20 ian.)

Apar o mulţime de probleme de rezol-
vat. Faci efortul de a înțelege lucrurile

cât mai bine şi o să ai parte de discuţii sensibile.
Termină lucrurile pe care le-ai început. De preferat
să te consulţi şi cu partenerul de viaţă.

Vărsător 
(21 ianuarie - 18 februarie)

Intuiţia te ajută să treci peste nişte
probleme apărute neaşteptat. Apar

nişte veşti interesante, pot fi chiar oportunităţi de
afaceri sau investiţii pentru casă. Simţi nevoia să
te sfătuieşti cu cineva apropiat, dar eşti presat de
timp.

Peşti 
(19 feb. - 20 mar.)

În plan financiar nu stai grozav, dar
este posibil să apară o variantă de

câştig. Lucrurile nu funcționează așa cum vrei, nu
dispera însă, efortul poate fi cu folos. Încearcă să
te sfătuieşti şi cu persoana iubită.

Senin

33ºC 
16ºC

Marţi

Chiria
Un tânăr, încercând să facă impresie

bună gazdei ca să-i închirieze o garso-
nieră, o asigură că, atunci când a părăsit
vechea locuinţă, proprietăreasa a plâns.

-La mine asta n-o să se întâmple,
spune femeia. Mie-mi plătiţi înainte.

Ardelenească
Viaţa-i grea. El însuşi ştie
S-o înfrunte cu tărie.
Rezultatele-s mai bune,
Când tăria e de prune.

epigramă de Aurel Buzgău 
din „Antologia epigramei româneşti”

Cugetări
„Dacă aştepţi momentul potrivit, te

întrec alţii care nu-l aşteaptă.”
(Woody Allen)
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STUDIU

Paracetamolul poate
provoca reacţii foarte
grave la nivelul pielii

Unul dintre cele mai folosite analgezice,
paracetamolul, poate provoca reacţii foarte
grave la nivelul pielii,

Semnalul de alarmă vine de la instituţia
ce autorizează comercializarea alimentelor
şi a medicamentelor în Statele Unite ale
Americii. Instituţia susţine că paracetamo-
lul poate provoca, în anumite cazuri, reacţii
foarte grave la nivelul pielii, ce pot fi chiar
fatale. Printre simptome se numără irita-
ţiile, băşicile şi vătămări pe suprafeţe mari
ale pielii.

Şi belgienii au tras un semnal de
alarmă. Un studiu a scos la iveală faptul că
paracetamolul triplează riscurile de alergii
la bebeluşi.

Deşi în Romania acest medicament este
unul dintre cele mai folosite, în acest mo-
ment, paracetamolul nu se află în vizorul
autorităţilor noastre şi nici al Agenţiei Eu-
ropene a Medicamentului. Pe de altă parte,
este cunoscut deja faptul că, în cantităţi
mari, paracetamolul produce leziuni ale fi-
catului.

MINISTERUL AFACERILoR INTERNE

64 de persoane 
salvate de piloţii IGAv
într-o săptămână

Un număr de 64 de persoane au fost sal-
vate de piloţii Inspectoratului General de
Aviaţie (IGAv) din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Interne (MAI) în perioada 26 iulie -
1 august.

Potrivit unui comunicat al MAI, inter-
venţiile efectuate în cooperare cu SMURD
au vizat transportul medical de urgenţă al
celor aflaţi în dificultate şi au presupus
efectuarea a peste 98 de ore de zbor de
către piloţii Ministerului Afacerilor Interne. 

Astfel, au fost executate 64 de misiuni
prin Punctele de Operare Aeromedicală
SMURD - Bucureşti (25 de misiuni), Iaşi (11
misiuni), Constanţa (şapte misiuni), Cra-
iova (şase misiuni) şi Arad (15 misiuni). 

Activitatea aeriană SMURD e destinată
salvării pacienţilor aflaţi în stare critică,
care necesită o intervenţie rapidă şi de în-
altă competenţă. 

SMURD foloseşte pentru misiunile de
salvare aeromedicală elicopterul uşor mul-
tifuncţional Eurocopter EC 135 şi avionul
medical de tip Piper PA-42 Cheyenne III
aflate în dotarea IGAv. 

ANTISTRES

Pentru a lua decizii 
mai bune, 
opriţi-vă din muncă

Arriana Huffington, fondatorul The
Huffington Post, spune că stresul a devenit
o reală problemă în Marea Britanie, pres-
cripţiile pentru antidepresive crescând la
cote alarmante, mai exact cu 491% mai
mult decât în 1991.

Una dintre cele mai puternice femei din
media a spus, într-un discurs susţinut în
Londra, că există tehnici foarte simple de a
nu te suprasolicita din cauza serviciului, ca
de exemplu să nu-ţi încarci telefonul lângă
pat pentru a nu fi tentat să-l verifici în tim-
pul nopţii. Arriana Huffington care a vân-
dut Huffington Post companiei AOL, în
2005, pentru suma de 200 de milioane de
lire, încearcă să promoveze ideea că, din-
colo de bani şi putere, în viaţă trebuie să
existe înţelepciune şi stare de bine. Femeia
de afaceri îşi sfătuieşte propriii angajaţi să
nu răspundă la mailuri după orele de lucru
şi să-şi scoată din dormitor telefoanele şi
calculatoarele. Mai mult, în sediile Huffin-
gton Post au fost amenajate pentru angajaţi
şi camere de meditaţii. Huffington a înce-
put această campanie împotriva stresului,
după ce, în 2007, a leşinat din cauza epui-
zării la birou, lovindu-se destul de grav.

Super-alimente care fac minuni pentru sănătate
LEGUME/FRUCTE

Vara înseamnă prospe-
ţime, vitamine şi multă

energie, dar asta doar dacă te
bucuri de bunătăţile de
sezon. Iată cu ce trebuie să-ţi
răsfeţi papilele gustative în
ultima lună de vară.

Pepene galben
Cu un conţinut de 90%

apă, albumine, fibre alimen-
tare, potasiu, fier, vitaminele
A, B, C, magneziu, fosfor, cal-
ciu din belşug şi potasiu, pe-
penele galben este unul dintre
cele mai bune antioxidante,
îmbunătăţeşte sistemul imu -
nitar şi reduce riscul atacului
cardiac, are acţiune reglatoare
asupra apetitului, precum şi
efecte vitalizante puternice.

Dovlecei
Bogaţi în apă (aproape

95% din masa lor) şi conţi-
nând din belşug fosfor, pota-
siu, carbon, magneziu, calciu,
dar şi vitaminele A, B, C şi E
şi antioxidanţi carotenoizi,
dovleceii contribuie la menţi-
nerea sănătăţii ochilor, reduc
riscul de infarct şi de acci-
dente vasculare, au rol bene-
fic în scăderea tensiunii
arteriale, previn cancerul de
colon şi, nu în ultimul rând,
ne feresc de astm.

Vinete
În afara conţinutului foarte

ridicat de apă (93%), vinetele
conţin potasiu – mineral care
ajută la stimularea inimii,
magneziu – cunoscut pentru

rolul său de combatere a stre-
sului, calciu – pentru întărirea
sistemului osos, vitamina A şi
C pentru sistemul imunitar.
Sunt indicate şi în alimentaţia
persoanelor care vor să ţină
cure de slăbire, datorită numă-
rului mic de calorii (circa 20 de
calorii la 100 de grame).

Afine
Afinele se situează în topul

produselor naturii cu o puter-
nică acţiune antioxidantă. În
plus, ele acţionează benefic
asupra creierului, protejează
inima şi întârzie instalarea dia-
betului la persoanele cu pre-
dispoziţie la această boală.

Conopidă
Conopioda conţine nume-

roase vitamine şi este cunos-

cută pentru proprietăţile sale
anticancerigene datorită con-
ţinutului de indol-3-carinol şi
sulforan, benefic pentru com-
baterea cancerului de plă-
mâni ori prostată. Are
importante beneficii şi asu-
pra sistemului cardiovascular
şi asigură o protecţie eficientă
împotriva poliartritei şi îm-
bunătăţeşte funcţionarea sis-
temului cardiovascular.

DIETĂ/NUTRIȚIE

Persoanele care iau micul dejun în
fiecare dimineaţă prezintă un risc

mai mic de maladii cardiace, în compa-
raţie cu persoanele care aleg să sară
peste prima masă a zilei, potrivit unui
studiu realizat pe 27.000 de voluntari de
sex masculin. 

Dieteticienii şi nutriţioniştii din
lumea întreagă laudă virtuţile micului
dejun. În toate regimurile alimentare
pentru slăbit, un mic dejun echilibrat şi
variat este recomandat în mod sistema-

tic. Această regulă, rar respectată în so-
cietatea occidentală, marcată de stres, ar
putea oferi şi alte beneficii, nu doar de
ordin dietetic.

Astfel, un studiu american, publicat
săptămâna trecută în revista Circulation,
a dezvăluit faptul că bărbaţii care nu iau
micul dejun prezintă un risc mai mare de
a suferi o criză cardiacă sau de a muri
din cauza unei maladii a inimii.

Este pentru prima dată când o astfel
de legătură de asociere a fost pusă în evi-
denţă. Cercetătorii de la Şcola de sănătate
publică de la Universitatea Harvard au
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Beneficiile 
micului dejun la bărbați

Săritul peste micul dejun corespunde unei 
tipologii sociale particulare. În acest studiu, 

voluntarii care nu iau micul dejun sunt în general
mai tineri, adeseori fumători, lucrează cu normă

întreagă, sunt celibatari, fac mai puţin 
sport şi beau mai mult alcool
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lansat un studiu de amploare, realizat pe
27.000 de bărbaţi americani cu vârstele
cuprinse între 45 de ani şi 82 de ani, într-
o stare de sănătate bună, care au partici-
pat la această cercetare ştiinţifică despre
modul de alimentaţie şi consecinţele sale
asupra sănătăţii, între anii 1992 şi 2008.

În perioada de 16 ani în care volunta-
rii au fost monitorizaţi cu regularitate,
au avut loc 1.527 de infarcte. Analiza da-
telor, prin compararea modurilor de ali-
mentaţie ale voluntarilor, a permis
remarcarea faptului că bărbaţii care nu
obişnuiau să ia micul dejun aveau un
risc de 27% mai mare de a suferi o criză
cardiacă sau de a muri din cauza unei in-
suficienţe cardiace, în comparaţie cu
aceia care obişnuiau să ia micul dejun.

Potrivit aceluiaşi studiu, persoanele
care sar peste micul dejun se îngraşă mai
mult, suferă mai des de diabet şi au o
concentraţie de colesterol mai ridicată. În
plus, acelaşi studiu a evidenţiat un risc
cardiac ridicat pentru bărbaţii care obiş-
nuiesc să mănânce în timpul nopţii, în
comparaţie cu aceia care nu mai mă-
nâncă nimic după cină.

După câte se pare, săritul peste micul
dejun corespunde unei tipologii sociale
particulare. În acest studiu, voluntarii
care nu iau micul dejun sunt în general
mai tineri, adeseori fumători, lucrează cu
normă întreagă, sunt celibatari, fac mai
puţin sport şi beau mai mult alcool.

Autorii studiului recomandă alcătui-
rea unui mic-dejun echilibrat, cu nutri-
mente variate, precum proteine (carne,
peşte, produse lactate), carbohidraţi (ce-
reale, pâine), vitamine şi minerale
(fructe). Cercetătorii recomandă totodată
includerea în micul dejun a nucilor, alu-
nelor şi a migdalelor.
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„Fac chetă 
pentru o trompetă”


    

        



  

     
  
  
  
 
 


 
 
   

 
 
   
 
   
     
   
   
  





        
    
   

  


  




Reuniune a voluntarilor
pentru prima misiune
permanentă pe Marte









       







   
      






 
  
  
 


      


Exercițiul USAR'13 la final:

Zeci de victime, salvate în urma
unui cutremur simulat 
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