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Hunedorence exploatate
sexual în Occident

de Bogdan BarbuEditorial

Soluția lui Napoleon Bonaparte
Pe 18 Brumar, anul VIII (9 noiembrie 

1799), Napoleon Bonaparte, abia întors după 
campaniile glorioase din Italia, a dat celebra 
lui lovitură de stat. A înlocuit Directoratul - 
unul din cele mai corupte guverne din istoria 
Franței - cu Consulatul, care s-a dovedit a fi 
un regim de tranziție către puterea personală 
absolută, ce l-a dus în cele din urmă către co
roana imperială. Puțini știu însă că în scurta pe
rioadă de timp a Consulatului el a dat Franței 
o Constituție încă foarte modernă în multe 
puncte, a luat măsuri care au redresat economia 
națională după haosul în care o adusese guver-

narea anterioară, a înlăturat 
complet de la conducerea țării 
„politrucii” și „clănțăii” și i-a 
înlocuit cu oameni capabili, 
care excelau în domeniul lor,

indiferent de trecutul politic; spre exemplu, 
Talleyrand fusese anterior omul Regalității, iar 
Fouche al Terorii.

Spre a putea însă obține aceste rezultate 
spectaculoase, care l-au făcut încă și mai po
pular în rândul maselor decât victoriile de pe 
câmpurile de luptă, Napoleon a fost silit de 
multe ori să treacă peste formele și procedurile 
legale. Așa s-a întâmplat atunci când a aflat că 
un grup de bancheri „băieții deștepți” ai epo
cii - au prejudicat statul francez cu vreo 15 mi
lioane de franci, o sumă fabuloasă în epocă 
(înmulțiți cu vreo 2.000 și o să âflați valoarea

Politicul nu a primit
viză la Vamă

Ieri s-au afișat rezultatele evaluării pentru 
ocuparea postului de director adjunct la Vama Hu
nedoara, ultimul rămas neîmpărțit de către PSD 
și PDL. In urma negocierilor dintre filialele locale 
ale celor două partide, postul a revenit social-de- 
mocraților, care l-au pregătit pe Robert Muzsic 
pentru această funcție. La concurs a participaț și 
Ștefan Ciocan, candidat fără carnet de partid, dar 
cu studii juridice la bază. Comisia de evaluare l-a 
declarat admis pe Ștefan Ciocan pentru funcția de 
director adjunct la Direcția Județeană pentru Ac
cize și Operațiuni Vamale Hunedoara. Juristul Ște
fan Ciocan — și, de acum putem spune, fostul 
jurnalist și coleg - a reușit să „ spargă "privilegiile 
acordate politicului în dauna competenței pentru 
obținerea unei funcții în sistemul administrativ.

actuală în euro!). Corsicanul nu a stat mult pe 
gânduri și i-a arestat pe toți - în termeni mo
derni, „a trimis mascații să-i ridice”. Le-a făcut 
cunoscut faptul că vor mai ieși din închisoare 
doar atunci când vor acoperi prejudiciul, ba a 
mai făcut și vreo două aluzii la plutonul de exe
cuție. „Băieții” știau că Bonaparte nu e omul 
care să nu fie luat în serios când spune asta, așa 
că în mai puțin de o lună banii au fost rcturnați 
statului.

Câți bani s-au furat din bugetul public 
în România post-decembristă, nu cred să aibă 
cineva curajul sau priceperea să calculeze. Câți 
au fost recuperați - evident, mult mai puțini 
e o altă problemă de calculat. Poate că aceste 
două cifre ar fi fost sensibil mai apropiate ca 
valoare dacă cineva ar fi aplicat soluția lui Na
poleon Bonaparte...
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► METEO
Cremă de vanilie 

cu struguri
Ingrediente:
500 gr struguri - boabe întregi 

și bine coapte
'A1 lapte
4 ouă
4 linguri zahăr
2 linguri de făina

‘A baton de vanilie
25 gr unt

ZIUA ★

Mod de preparare:
Se fierbe laptele cu batonul de 

vanilie despicat în două, pentru a 
primi aromă. Se acoperă. Separat 
se freacă gălbenușurile cu zahărul, 
până ce se obține o cremă spu
moasă. Se încorporează apoi trep
tat făina. Se subțiază adăugând 
laptele, puțin câte puțin și ameste
când mereu. Se pune vasul pe foc 
mic, se continuă amestecatul până 
ce crema capătă consistență de 
smântână bine legată. Se ia de pe 
foc, se adaugă untul și la urmă al
bușurile bătute spumă tare. în felul 
acesta crema devine, mai aerată și 
își mărește volumul. în castronașe 
de compot se repartizează egal 
boabele de struguri. După prefe
rință, se pot stropi cu puțin lichior, 
la alegere. Deasupra se toarnă 
crema de vanilie, apoi se lasă la 
rece. Când se servesc, după prefe
rință, se pot orna cu ffișcă.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam

► DJ687 Cristur-Peștișu Mare

► DJ687A Hășdat - Hațeg

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia-

► Deva - Calea Zarandului, B-dul 
22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Buijuc, Zam 
și DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș

► Vulcan pe DN 66A și B-dul 
Mihai Viteazu

IrRrttile
HUNEDOARA
Se sistează furnizarea apei reci, 

între orele 8 - 17, în M. raion 6 si 
6N pe motive de cuplare rețea 
nouă str. Spicului.

DEVA
Se sistează furnizarea apei intre 

orele 8 și 13 - pe str.I. Maniu , Z. 
I. de la P.T. 26 pentru înlocuire ro
binet branșament la Bl. 4 Poiana 
Narciselor. Afectează Bl.: 4, 5, 6, 
Bl.l, 2 Poiana Narciselor, Bl. 43, 
Bl. I, Zona Gării

MIN MAX

Deva: 16 21

Petroșani: 16 21

Hunedoara: 17 20

Hațeg: 16 20

Brad: 18 20

Orăștie: 18 20

\_________________________________________________________________ /

► HOROSCOP
Comunicarea cu membrii familiei s-ar putea să aibă de suferit, 

pentru că iese la suprafață impulsivitatea caracteristică acestei zodii, 
poate chiar exagerând puțin la unii, transformând-o în agresivitate. S-ar 
putea sa fiți dezamăgiți de prieteni, pentru că nu vă vor înțelege sau pen- 

- tru că nu vor reuși să fie pe aceiași lungime de undă cu voi.
y

Mulți nativi din Taur vor face planuri de viitor împreună cu per
soana iubită, însă ar fi de evitat să vă grăbiți în a lua hotărâri importante, 
de genul logodnă, căsătorie etc. Trebuie să luați lucrurile încetișor sau 
mai aveți răbdare un timp, până ce și persoana iubită se simte pregătită să 
deschidă discuții de asemenea amploare.

NOAPTEA
MIN

w

MAX

Deva: 12 16

Petroșani: 13 15

Hunedoara: 1.3 16

Hațeg: 12 16

Brad: / 13 16

Orăștie: 12 16

Vă rezolvați anumite probleme ce țin de planul profesional sau de 
locul de muncă, renunțând la unele idei mai puțin progresiste Faceți unele 
schimbări. Apar ocazii excelente în mijlocul acestor complicații, oferindu- 
vă oportunitatea de a începe afaceri pe cont propriu sau aducând în calea 
voastră persoane care să vă susțină.

y y Pe de o parte aveți prieteni, sprijin, idealuri înalte, altruism și pe
■Șliy de alta situații confiictuale, dușmanii, conflicte de interese. Apar to1 r-<ul 

de schimbări neașteptate, situații neprevăzute, cărora va trebui să . ceț.
CS față, dar care implică totodată și stres sau nervozitate. Cert este că veți fi 

nevoiți să mai diminuați orgoliul.

Apar tot felul de nemulțumiri la locul de muncă sau în căsnicie. 
Veți fi mai exigenți, mai impulsivi și unii dintre voi vor dori să ia măsuri 
extreme legat de acest sector, rupând relațiile care le crează neplăceri. La 
locul de muncă trebuie să vă asumați răspunderi care vă vor suprasolicita, 
atât din punct de vedere fizic cât și psihic.

Urmează o săptămână mai ciudată sau chiar dificilă din anumite 
puncte de vedere. De exemplu, se anunță noroc la locul de muncă sau din 
punct de vedere profesional, însă în același timp unii dintre voi vor fi ne
voiți să își asume unele eșecuri sau vor fi nevoiți să plătească pentru gre
șelile pe care le-au Jacut.

Voi ați fost oarecum obligați să vă schimbați atitudinea în ceea ce 
privește banii, iar dacă nu ați făcut-o până acum veți fi nevoiți să o faceți, 
pentru că Saturn vă îmbie să deveniți mai serioși în obținerea stabilității 
materiale și poate chiar să mai renunțați la unele pretențiifn schimb, sun
teți îndrumați în spre a vă împărtăși ideile sau proiectele plănuite.

Astrele vă îmbie să vă schimbați mentalitatea, comportamentul sau 
atitudinea vis-a-vis de bani, carieră sau viața personală, astfel că s-ar 
putea să vă treziți în mijlocul unor complicații menite să vă facă să renun
țați la materialism. în schimb, vi se va oferi ocazia să vă evidențiați, situa
ție care vă aduce în curând faimă, popularitate sau câștiguri importante.

Bancurile zilei

© © ©

O femeie merge pe stradă și ob
servă un bătrânel care stătea pe un 
scaun în fața casei.

- Mă scuzați, nu am putut să nu 
observ ce fericit arătați, care este secre
tul dv. pentru o viață lungă și fericită?

- Fumez trei pachete de țigări pe

zi, beau șase sticle de whisky pe săptă
mână, mănânc numai mâncăruri' cu 
multă grăsime și nu fac niciodată sport.

- Nemaipomenit, dar câți ani 
aveți?

-25!
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- Soacră-mea e ca ziarul.

în planul sentimental, Venus vă întinde o mână de ajutor favori
zând relația de cuplu, iar dacă sunteți singuri vă oferă posibilitatea de a 
găsi o persoană deosebită. Vă reveniți din punct de vedere psihic, pentru 
că primiți ajutor sau sfaturi de la persoane care vă pot îndruma.

Fiți mai calculați în relațiile parteneriale, în colaborări, asocieri 
și chiar și în căsnicie. Dacă nu veți fi dispuși să fiți mai toleranți s-ar 
putea să vă treziți în mijlocul unei crize conjugale sau veți fi nevoiți să ru- 
peți contracte și parteneriate. Căutați să fiți detașați și poate așa veți 
gândi limpede și veți acționa în beneficiul vostru și al celor dragi.

O perioadă propice pentru a vă demonstra capacitățile, talentele 
sau pentru o relansare în carieră. De asemenea, veți avea prilejul de a re
nunța la unele prietenii sau de a vă distanța de unele persoane care până 
acum v-au creat neplăceri. Veți sta mult mai bine la capitolul comunicare, 
astfel că foarte multe lucruri se pot pune la punct în această perioadă.

Vouă vi se cere să fiți prudenți, mai ales la locul de muncă. <r,
mul rând apar întârzieri, fiind astfel nevoiți să amânați și voi câte ceva. îi 
al doilea rând, apar blocaje pe care cu greu veți reuși să le depășiți, însă 
aveți parte și de aspecte care vă dau energia necesară pentru a face față 
supra-aglomerării cu care vă veți confrunta.

- De ce, știe atât de multe nou
tăți?

- Pe naiba, apare zilnic.

© © ©

Un ardelean ce călătorea cu tre
nul pentru prima oară dă să intre în 
WC-ul de la un capăt al vagonului. 
Cum deschide ușa, se zărește în oglindă

și zice:
- No, pardon, no!
Se adresează după un timp ni 

șului, rugându-1 să elibereze WC-ul c 
să-l poată folosi și el. Nașul deschic 
ușa WC-ului, se zărește și el în oglind 
după care spune:

- îmi pare rău, bade, dar nu-1 p< 
da afară pe dânsul, că-i ceferist de-, 
nostru!

Deva, str. Mărăști, Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
Telefon: 0354 882100, 0354 882101
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”^> Club fără activitate artistică 
Lv Armata face recrutări

Clubul Siderurgistul stă să cadă peste artiști
Clădirea care adăpostește Clu
bul „Siderurgistul” din muni
cipiul Hunedoara se află într-o 
stare avansată de degradare. 
Sala mare de spectacole, cu o 
capacitate de peste 900 de lo
curi și o acustică deosebită, a 
fost pusă la dispoziția artiștilor 
foarte rar în ultimele două de
cenii. „In ultimii 15 -16 ani lo
cația a funcționat din inerție. 
Am încercat diverse activități 
artistice, cu ajutorul cărora tot 
nu am reușit să aduc fonduri 
necesare pentru întreținere ”, 
spune Petru Vaidoș, președin
tele Sindicatului „Siderurgis
tul”.

Vaidoș a afirmat că nu este în 
măsură să ia vreo decizie legată de 
această clădire, pentru că situația juri
dică a acesteia încă nu este clarificată. 
Vaidoș spune că este nevoit să reducă 
activitățile culturale care se desfășurau 
în Clubul Siderurgistul din cauza cos
turilor foarte ridicate. Sindicatul aș
teaptă încă decizia conducerii Cartel 
Alfa în legătură cu luarea în gestiune a 
imobilului. Preluarea clădirii este aștep
tată de mai bine de doi ani, dar legile 
privind Uniunea Sindicatelor nu au fost 
încă reglementate în așa fel încât să per
mită acest lucru.

Ruină, deteriorare, 
părăginire

din municipiul de pe Cema. Aici au 
avut loc numeroase evenimente cultu
rale, s-au desfășurat activități didactice 
importante pentru comunitate și au fost 
organizate expoziții de artă și simpo
zioane științifice. In prezent sălile de 
spectacol nu mai pot fi închiriate, deoa
rece nimeni nu își asumă răspunderea 
în cazul unor eventuale accidente în in
cinta clădirii. Nu numai zidurile sunt 
afectate la Clubul Siderurgistul. Sutele 
de costume populare care au fost pur
tate cândva de dansatori șî cântăreți va
loroși sunt aruncate rând pe rând la 
gunoi din cauza deteriorării avansate, 
iar instrumentele muzicale care răsunau 
cândva în săli au amuțit și sunt aruncate 
undeva prin depozit, ca niște obiecte 
nefolositoare.

Clubul Siderurgistul a fost inau
gurat în 1974, iar sala de spectacole se 
confundă practic cu mișcarea artistică

Georgiana Giurgiu

Cariera militară o soluție buna
9

în vremuri de criză
Un loc de muncă sigtir, un 
salariu decent, echipament, 
hrană și asistență medicală 
gratuite, o compensație lu
nară pentru chirie acordată 
celor care provin din altă lo
calitate decât locul de 
muncă, reprezintă tot atâtea 
avantaje pe care cariera mi
litară le oferă tinerilor.

începând din 2007, când s- 
a renunțat la efectuarea serviciu
lui militar obligatoriu, armata a 
trecut printr-un proces de restruc
turare. Formarea noii armate de 
profesioniști impune angajarea 
tinerilor pe bază de voluntariat. 
Pentru încadrarea în rândul cor
pului de soldați sau gradați vo
luntari, solicitanții trebuie să 
îndeplinească o serie de condiții 
precum: vârsta maximă 26 de

ani, să fie apți din punct de ve
dere medical și să fi absolvit cel 
puțin ciclul inferior liceal sau o 
școală de arte și meserii. „în 
acest an am primit peste 300 de 
solicitări și am întocmit peste 
200 de dosare pentru cei care do
resc să se angajeze în armată. Cei 
mai mulți solicitanți provin din 
municipiul Petroșani și Valea Jiu
lui”, declară maiorul Marius 
Aron, șeful Biroului Informare-

Recrutare de la Centrul Militar 
Județean Hunedoara (CMJ). Re
crutarea la CMJ este urmată de o 
etapă de selecție care presupune 
susținerea de probe fizice și teste 
psihologice, precum și un inter
viu de evaluare. După o perioadă 
de instruire, militarul va încheia 
un contract pe 4 ani, cu opțiunea 
de prelungire cu perioade de 2-3 
ani, până la împlinirea vârstei de 
40 de ani. El poate alege una din-

^Liniaris
PRODUCEM

PARCHET 
DIN LEMN MASIV 

cireș, stejar, paltin, 
nuc, păr sălbatic

Trei grupe de calitate: 
Prestige, Standard si Rustic.

Grosimi: 15 - 21 mm. Lungimi: 300 -1500 mm.

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel./Fax: 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103

office@liniaris.ro
http ://www. li n iaris.ro

tre cele două unități militare ope
rative din județ: Deva sau Brad, 
ori la unități din județele limi
trofe sau din țară.

CMJ Hunedoara primește 
în fiecare an numeroase solicitări 
pentru înscrierea la liceele mili
tare, școlile de maiștri și ofițeri. 
De asemenea, în ultimii ani s-au 
făcut și angajări din rândul civi
lilor cu studii superioare în spe
cial pentru construcții, iar pentru 
corpul subofițerilor au fost recru
tați specialiști din domeniul sani
tar sau pentru muzicile militare.

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZDLUI METAN, CD Șl GPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577B71 Fax: 0354 408887

Cătălin Rișcuța

mailto:office@liniaris.ro
iaris.ro
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c^> Victime ale traficanților de carne vie
Bărbații au fost mai căutați decât femeile

Hunedorence exploatate sexual în Occident
Cinsprezece femei din județul 
Hunedoara au fost victime ale 
traficanților de carne vie în 
acest an. Opt adolescente, cea 
mai tânără dintre ele abia de

16 ani, și șapte femei în toată 
firea au intrat în programul de 
protecție al Agenției Naționale 
Împotriva Traficului de Per
soane (ANITP). Agenția a pre
gătit o campanie de prevenire 
și combatere.a traficului de 
carne vie. Rețeta prin care își 
racolează traficanții victimele 

este simplă și binecunoscută, 
dar extrem de eficientă. Din 
păcate, se găsesc tot timpul 
femei naive, care cred că lu
crurile rele li se întâmplă 
mereu doar altora.

De luni, campania „Omul cu 
două fețe” va intra oficial „în pâine” și 
în județul Hunedoara. Campania se de
rulează prin Agenția Națională împo
triva Traficului de Persoane și își 
propune să prevină exploatarea sexuală 
a femeilor.

Bărbații 
s-au „vândut” mai 
bine anul trecut

în general femeile - mai ales 
cele tinere, frumoase și de la țară - 
ajung să fie exploatate sexual de trafi- 
canți. Anul trecut situația a fost atipică, 
în sensul că numărul bărbaților trimiși 
la „produs” a fost mai mare decât cel al 
femeilor. Așa arată situația în statistici. 
Cazurile în care bărbații sunt traficați 
pentru a satisface gusturi perverse sunt 
foarte rare. în general, masculii sunt 
puși să muncească „moca” pentru an
gajatori străini. în județul Hunedoara s- 
au înregistrat unsprăzece cazuri de 
bărbați folosiți ca sclavi de patroni din 

Spania și Grecia. Bărbații sechestrați 
scăpă de robie, cel mai adesea, eva
dând. Alții se resemnează, așteptând ca 
autoritățile să descopere rețeaua de tra- 
ficanți și să o anihileze. „Din păcate nu 
durează foarte mult până rețeaua se re
face pentru că traficanții au puncte de 
legătură în străinătate și reușesc din nou 
să facă alte victime”, declară Anca 
Savu, directorul Agenției Naționale 
Centrul Regional Alba lulia.

Se caută fete sărace 
și proaste

Traficanții promit slujbe atrac
tive în diferite domenii în străinătate. 
Odată ajunse „afară”, femeile sunt obli
gate să se prostitueze, sunt sechestrate, 
obligate să cerșească sau sunt pur și 
simplu vândute. „Minorele de 16 -17 
ani sunt „marfa” cea mai valoroasă pe 
piața traficanților de came vie. O tânără 
este obligată să aibă de la doi până la 
zece clienți zilnic. Un client plătește 
între 20 și 30 de euro, iar banii ajung 
aproape în totalitate la proxeneți”, 
spune Ana Savu.

Cel mai des o pățesc femeile din 
mediul rural. ’’Cauzele situațiilor în 
care tinerele cad victime ale rețelelor de 
traficanți sunt lipsa de informație, sără
cia, nivelul scăzut de instruire pedago
gică (cele mai multe femei traficate au

cel mult opt clase primare). Nu pot să 
vă ofer și alte detalii, pentru că noi pro
tejăm identitatea victimelor pe parcur
sul proceselor. E în joc viața lor. 
Victimele nu fac parte din programul de 
protecție al martorilor. Ar fi ideal dacă 
victimele ar anunța autoritățile imediat. 
Din păcate, nu se întâmplă așa. în acest 
moment, procesele victimelor traficate 
sunt la nivel de instanță, la tribunal și 
la Curtea de Apel Alba-Iulia”, a decla
rat șefa Centrului Regional Alba lulia.

„Omul cu două fețe” 
intră în școli

O altă componentă a campaniei 
este prevenirea prin intermediul școlii. 
Cadre specializate ale Ministerului de 
Interne vor prezenta elevilor informa

țiile de care au nevoie ca să se poată feri 
de traficanții de came vie.’’Urmează să 
luăm legătura cu directorii a trei licee 
din județul Hunedoara pentru ca, înce
pând de săptămâna viitoare, să începem 
campania în școlile hunedorene. Insti
tuțiile de învățământ unde se va desfă
șura campania „Omul cu două fețe” 
sunt Grupul Școlar „Crișan”din Criș- 
cior, Liceul Teoretic din Ghelari, Gru
pul Școlar „Silviu Dragomir” din Ilia”, 
ne-a declarat Anca Sava. De asemenea, 
Agenția Națională împotriva Traficului 
de Persoane a pus la dispoziția publicu
lui o linie telefonică gratuită. Prin acest 
serviciu se oferă informații cu privire la 
plecarea în străinătate în scopuri turis
tice sau la muncă.

Maria Florescu

Samuraiu 
din Aninoasa

Un tânăr de 19 ani din lo
calitatea Aninoasa a încercat să 
impresioneze șase fete într-un 
local. Aflat sub influența băuturi
lor alcoolice, el le-a adresat tine
relor cuvinte și expresii 
jignitoare. Fiindcă ele nu i-au 
acordat atenție, scos de sub haină 
o sabie, cu care le-a amenințat.

Pentru a fi și mai convigă- 
tor, a aruncat un pahar în direcția 
uneia dintre fete, lovind-o în cap. 
Tânără a fost transportată de ur
gență la spital, medicii stabilind 
diagnosticul de traumatism cra- 
nio-cerebral.

în urma acestui incident 
tânărul este cercetat sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de ultraj 
contra bunelor moravuri și tulbu
rarea liniștii publice.

I-a lovit „Tunetul”

O grupare infracțională 
formată din patru tineri fără ocu
pație a fost anihilată de către po
lițiștii Serviciului de Investigații 
Criminale din cadrul IPJ Hune
doara. Infractorii au dat mai multe 
spargeri la diferite unități școlare 
de pe raza județului Hunedoara, 
de unde au sustras echipamente 
IT și aparatură electronică eva
luată la peste 80.000 de lei.

Această acțiune a polițiști
lor hunedoreni este rezultatul ac
țiunii naționale „ Tunetul”, care 
vizează asigurarea unui climat de 
ordine și siguranță publică prin 
acțiuni de prevenire și combatere 
a infracțiunilor grave.

Copiii abuzați în 
atentia autorităților

Numărul sesizărilor în ceea ce 
privește copii abuzați din jude
țul Hunedoara s-a dublat com
parativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut Aici și-a intrat în 
rol Serviciului Echipa Mobilă 
de intervenție rapidă în cazuri 
de abuz, neglijare și exploatare

a copilului 

înființat în urmă cu trei luni, 
serviciul are o linie telefonică 
gratuită unde pot suna copiii 
abuzați, dar și persoane care 
întâlnesc cazuri de acest gen.

După înființarea serviciului 
din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială si Protecția Copi
lului (DGASPC) au fost sesizate 
120 de cazuri de abuz, față de 61 de 
sesizări în aceeași perioadă a anului 
trecut.

Copii exploatați 
prin muncă

Foarte mye este numărul co
piilor neglijați: 70 de sesizări con
firmate, față de 37 cât au fost în 
2008, anul când a fost sesizat și un 
singur caz al unui copil exploatat 
prin muncă.

Svetalana Mihuleț, purtătorul 
de cuvânt al DGASPC, ne-a decla
rat: „Toate sesizările sunt verificate 
în teren de specialiști. Echipa noas
tră asigură intervenții prompte și, 
acolo unde este cazul, vizează scoa
terea copilului din mediul abuzator. 
Echipa mobila a intervenit în 54 de 
cazuri.

După ce specialiștii au veri
ficat sesizările, s-au confirmat 45 de 
cazuri de abuz, neglijare, exploatare 
a copilului din care 12 cazuri de 
abuz, 29 cazuri de neglijare și 4 de 
exploatare prin munca, adică cerșe
torie”. In general predomină cazu

rile de neglijare, fie din cauză că pă
rinții nu au resursele materiale să-și 
crească copiii, fie nu au aptitudinile 
parentale bine dezvoltate.

Maria Florescu

„ Trebuie să spunem că există și cazuri în care sesizările nu 
sunt tocmai reale. Specialiștii merg la fața locului și constată că de 
fapt copilul este bine îngrijit și nu are probleme. în general genul 
acesta de sesizări sunt făcute de unul dintre părinții divorțați sau de 
persoane răuvoitoare

'Svetalana Mihuleț, 
purtător de cuvânt al DGASPC
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<=> Laboratoare în pragul dispariției 
Condiții de calitate inaplicabile

Laboratoarele medicale private 
sunt în pragul desființării

Acțiune fără precedent a la- 
borantilor: Asociația Labo- 
rotoarelor din județul 
Hunedoara a făcut publică 
insuficiența fondurilor alo
cate de Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate 
(CNAS) pentru efectuarea 
de analize gratuite. Confe
rința de presă pe această 
temă a fost organizată ieri la 
t/rănz. de Colegiul Județean 
al Medicilor (CJM) Hune
doara, la sediul din Deva. 
Asociația Laboratoarelor a 
fost reprezentată de Corne

GOSTIAN OVIDIl - Cabinet Individual dc Psihologic
Cladrrca CEPROMIN cc. 3 cam. 320 tel. 0722.467.223

Avize psihologice

pentru permis auto ’ C 
categoriile A. B. C, E ' -

angajare si menținere în funcție 
inclusiv agent pâza

lia Golea, în calitate de pre
ședinte, dr. Mihaela Opriș și 
dr. Aura Danciu.

în acest an, sumele reparti
zate pentru efectuarea de analize 
gratuite au atins doar jumătate din 
valoarea bugetului anilor prece- 
denți. După încheierea în luna apri
lie a contractelor cu Casa Județeană 
de Asigurări de Sănătate (CJAS), 
reprezentanții laboratoarelor au eșa
lonat banii dobândiți pe primele trei 
trimestre, cu speranța că în luna 
septembrie va avea loc o rectificare 
bugetară pozitivă, în urma căreia 
sumele destinate analizelor să fie 
suplimentate.

Bani insufîcienți 
pentru analize

în acest moment se esti
mează că sumele disponibile pentru 
perioada octombrie-decembrie nu 
vor acoperi mai mult de 20% din 
necesarul lunar pentru analize.,în 
aceste condiții, labo
ratoarele vor putea 
funcționa doar două 
zile în fiecare lună, 
celelalte solicitări ur
mând a fi reprogra- 
mate pentru luna 
următoare. Situația 
creată va avea grave 
repercursiuni atât 
asupra pacienților, 
cât și asupra activită
ții acestor unități, 
conducând la dispo
nibilizări de personal, 
la imposibilitatea 
achitării datoriilor spre furnizori și 
chiar la falimentarea acestor labora
toare.

Se dorește 
desființarea 
laboratoarelor mici?

Dr. Mircea Artean, președin
tele CJM, susținut și de reprezen
tanții Asociației Laboratoarelor, 
acuză Ministerul Sănătății de faptul 
că intenționează adoptarea unei le
gislații care are drept scop înlătura
rea din sistemul de sănătate a 
unităților mici și mijlocii, care sunt 
finanțate în majoritate cu capital ro
mânesc. La jumătatea lunii iunie a 
fost lansat un proiect legislativ des
tinat să înlocuiască Hotărârea de 
Guvern care cuprinde normativele 
pe baza cărora funcționează labora
toarele de analize. Laboranții susțin 
că acest document, elaborat „după 
ureche” de către specialiștii Minis

De curând, Casa 
Județeană de Asigurări 
de Sănătate (CJAS) Hu
nedoara a deblocat circa 
45% din fondul de re
zervă pe care îl are la 
dispoziție, această sumă 
constituind însă doar un 
paleativ care nu poate 
rezolva situația existentă.

terului Sănătății, cuprinde condiții 
imposibil de atins pentru majorita
tea unităților care efectuează ana
lize.

Condiții de calitate 
imposibil de atins 
în prezent

Una 
dintre aceste 
condiții pre
vede ca în la
boratoare să 
fie prezent un 
medic de la
borator pe•
toată durata 
desfășurării 
activității în 
unitate. Asta 
fără a se lua 
în conside
rare faptul că 
în România 

sunt 4.000 de laboratoare care dis
pun dispun doar de circa 1.400 de 
medici specialiști în domeniu. O 
altă condiție impusă este aceea ca 
laboratoarele să aibă posibilitatea de 
a efectua toate analizele cuprinse în 
lista celor plătite de CNAS, chiar 
dacă pentru unele dintre acestea nu 
există solicitări. Și mai greu de atins 
este cerința ca laboratoarele să im
plementeze sistemul de control al

Medicii susțin că 
aplicarea preconizatelor 
standarde de calitate ne
cesită bani și timp, exem
plul cel mai elocvent 
fiind Franța, care a fixat 
un termen de șase ani 
pentru realizarea obiecti
vului. în Marea Britanie, 
care are cel mai perfor
mant sistem de Sănătate 
din Europa, doar 5% din 
laboratoarele existente 
ar îndeplini condițiile 
prevăzute în proiectul le
gislativ.

calității până la sfârșitul anului cu
rent.

Impunerea noilor normative 
ar conduce la situația în care doar 
cele două laboratoare acreditate 
dintre cele 22 de laboratoare private 
din județ să mai poată încheia con
tracte cu CJAS. Medicii spun că 
protestul lor va fi înmânat tuturor 
autorităților responsabile, precum și 
parlamentarilor care reprezintă ju
dețul la București.

Cătălin Rișcuța
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Withney Houston si dependența de droguri 
■=î> Șoferul lui Moni si chinezoaicele

Ms. Bond vine la București
Actrița Angelina Jolie va parti
cipa în luna octombrie la Bu
curești la o licitație organizată 
pentru copii abuzați sexual. 
Deasemenea, soția lui Brad

Pitt va participa la un bal de 
caritate organizat la inițiativa 
Asociației de Intervenție Tera
peutică în Situații de Criză și a 
psihologului Mirela Zivari. Ac

trița va fi prezentă pe 21 oc
tombrie, cel mai probabil la 
Hotelul Intercontinental, la 
campania socială "Noi spu
nem "NU! " abuzurilor se
xuale împotriva minorilor".

Angelina Jolie analizează și va
rianta ca pe perioada șederii ei pe pla
iuri mioritice să se cazeze la același 
hotel, mai ales că a cerut să nu fie plim
bată prea mult până la locul unde se va 
ține evenimentul. Vestea că Angelina a 
trecut în agenda ei și țara noastră i-a pus 
pe jar de hotelierii, care se întrec să tri
mită cele mai bune oferte de cazare. In
vitata de onoare a balului este 
cunoscută pentru implicarea ei în zeci

de campanii care vizează copiii din în- 
trega lume. în cadrul evenimentului de 
la București se vor licita diverse obiecte 
donate de nume sonore din România.

Vedetele interesate de campanie 

au adus deja lucruri personale care vor 
fi scoase la licitație în vederea înființă
rii a 42 de centre pentru copii. Primul 
se construiește deja în comuna Poti- 
grafu.

Whitney Houston povestește despre dependența de droguri
După ce a revenit pe scena 
muzicală, cântăreața ameri
cană și-a deschis sufletul în 
show-ul celebrei Oprah Win
frey, într-un interviu despre 
care regina talk-show-ului 
spune că a fost cel mai specta
culos interviu din cariera sa. 
Whitney Houston a vorbit des
pre problemele cauzate de de
pendența de droguri și de

Toamnă
cu cântec
Institutul Pentru Dezvoltare Durabilă organizează în 
cinstea aniversării a 550 de ani de atestare istorica a 
Capitalei trei concerte speciale. Primul, cel de muzică 
pop, a avut loc duminică la Teatrul de Vară Herăs
trău, cel de-al doilea, de folclor, Urmând să se desfă
șoare azi în aceeași locație.

certurile pe care le avea frec
vent cu soțul ei.

Cântăreața a povestit că cele 
mai grele momente ale căsniciei cu 
Bobby Brown au început într-o seara în 
care se întorceau de la o petrecere. 
Ajunși acasă, Boby a scuipat-o în fața 
fără niciun motiv. Apoi a început să o 
pălmuiască, iar ea a luat telefonul și l-a 
lovit în cap, • facându-1 să 
sângereze.Acest episod, ca și altele de
altfel, s-a petrecut sub ochii fiicei lor. 

La un moment dat, după ce cântăreața 
eșuase de câteva ori în încercarea de a 
se lăsa de droguri, mama ei a pus picio
rul în prag: a venit la ea cu un ordin ju
decătoresc și a forțat-o să se interneze 
la dezintoxicare.

Cântăreața, în vârstă de 46 de 
ani, a divorțat de Bobby Brown în 2007 
și a câștigat custodia fiicei sale Bobbi 
Kristina.

Diva muzicii soul a revenit pe 
scena muzicală în luna iulie, cu un nou 
album, "I Look To You", care a intrat în 
topul U.S. Billboard 200 pe locul întâi.

Săptămâna se anunță bogată în evenimente, iar ziua de 17 septembrie trebuie trecută pe agenda 
oricui iubește muzica populară și nu numai. Tot la Teatrul de Vara din Herăstrău va avea loc concertul 
extraordinar „Folktronica”, la care vor participa Benone Sinulescu, Laura Lavric, Mioara Velicu, Cornelia 
și Lupu Rednic, alături de naistul Nicolae Voiculeț.

Concertul de joi va beneficia de participarea dirijorului Daniel Jinga și a unei orchestre de 80 de 
muzicieni care îi vor acompania live pe soliști. Maniera de interpretare este cu totul inedită, fiind vorba 
de reorchestrări într-un stil care face deja furori în Occident: folktronic. Este vorba de interpretarea unei 
teme folclorice clasice care este „îmbogățită” cu variații de mare virtuozitate la nai. Va fi un dialog între 
tradițional și modern, între folclor și alte stiluri muzicale (jazz, accoustic folk, electronic ambiental etc.), 
un dialog între generații.

Șoferului 
lui Moni 
îi plac 
chinezoicele

Dacă până mai ieri se știa despre Adrian 
Filote că e fostul partener al Claudiei "Cream" la 
emisiunea "Dansez pentru tine", gurile rele vor
besc acum despre marea pasiune a lui Filote, și 
anume dansul, pe care acesta îl practica în cele 
mai interesante locuri.
,»'• Că.s-â zbânțuit doi ani alături de trupa de 
travestiți “Las Reinas” e deja de notorietate, însă 
revista Star plusează și susține, în cel mai recent 
număr, că acesta și-a câștigai o parte din bani prin 
China, unde ar fi prestat servicii sexuale doamne
lor trecute de prima tinerețe, dar cu conturi grase 
în bancă.
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Criza lovește pe toată lumea

Buget redus la murături
Criza financiară dă bătăi de 
cap tuturor, de la directori și 
manageri de calibru interna
țional până la gospodinele de 
rând din județ. Cu un buget 
redus drastic, ele trebuie să în- 
deplinescă în acest sezon tradi
țional al murăturilor 
preferințele tuturor membrilor 
familiei.

Dacă unele dintre ele înclină ba
lanța în favoarea copiilor, reducând din 
„poftele” soțului, altele negociază la 
sânge cu producătorii, încercând să ob
țină un preț cât mai bun în încercarea 
de a adapta subțirime pungii cu acope
rirea „necesarului” cămării pentru 
iamă.

Negocierea 
e punctul forte 
al gospodinelor

De la primele ore ale dimineții, 
gospodinele din piața Devei negociau 
cu țăranii, în speranța de a obține redu
ceri de preț la legumele pentru murătu
rile de iamă. De cealaltă parte, 
producătorii se plâng că recolta din 
acest an a fost slabă, iar ei nu reușesc 
să-și acopere nici cheltuielile de pro
ducție din marfa pe care o vând. Printre 

lamentările gospodinelor și aluziile ță
ranilor la mofturile orășenilor - târgu- 
ială ca la piață! - vânzarea este până la 
urmă perfectată, iar legumele necesare 
murăturilor umplu (mai mult sau mai 
puțin, după buget...) plasele gospodine
lor.

Preturi mai mici 
ca anul trecut

Producătorii și comercianții din 
piața de legume și fructe a Devei s-au 
adaptat condițiilor de criză și au redus 
din prețurile la legume. Aceste reduceri 
le afectează foarte mult veniturile, mai 
ales că acest an nu a fost unul bogat în 
recolte. „Muncim pe câmp de dimi
neață până seara, iar la sfârșitul anului 
nu ne alegem cu nimic. Din păcate, 
munca nu este plătită în această țară!”, 
spune cu regret Ana M. din Făget. Nici 
gospodinele aflate la cumpărături nu se 
plâng prea mult de de prețuri, dar ele 
mărturisesc că bugetul alocat în acest 
an murăturilor de iarnă este mult mai 
redus comparativ cu anul trecut. „Re
chizitele și hainele pe care a trebuit să 
le cumpăr în acest an copiilor m-au cos
tat foarte mult. Am- fost nevoită să 
reduc foarte mult cheltuielile privind 
aprovizionarea cu legume. Prețurile nu 
sunt mari, dar din păcate banii sunt tot 
mai puțini”, spune deveanca Maria Ce- 
tean. •

Câte gospodine 
atâtea... secrete

Majoritatea gospodinelor pe 
care le-am întâlnit în piață s-au lăudat 
că dețin secretul murăturilor bine fă
cute. DSși nu am reușit să aflăm care 
este acesta, am înțeles că de importanță 
vitală în reușita murăturilor este canti
tatea de ingrediente care trebuie adău
gate. „Ingredientele care sunt adăugate 
în murături trebuie alese cu mare grijă, 
iar cantitățile foarte bine apreciate. Nu 
există o rețetă universală în ceea ce pri
vește murăturile, tocmai de aceea este 
nevoie de experiență și, bineînțeles, să 
cunoști... secretul”, spune Maria.

Castraveții 
au coborât 
în topul 
preferințelor

în acest an castraveții nu mai au 
atâta căutare, spun comercianții. Majo
ritatea gospodinelor preferă ardeii 
grași, vinetele sau varza. Asta a încurcat 
socoteala unora dintre comercianți, care 
au înregistrat pierderi. „Am avut spre 
vânzare castraveți foarte frumoși și am 
fost nevoit să îi vând în pierdere, deoa
rece nu a fost cerere. Anul acesta foarte 
multe gospodine s-au orientat înspre 
zacuscă, majoritatea cumpără ardei,

ceapă și vinete”, spune Aurelian M„ co
merciant.

Sunt la modă 
murăturile 
gata preparate

O explicație la scăderea vânză
rilor de legume, pe lângă invocata criză 
mondială, este și faptul că tot mai multe 

hunedorence preferă să cumpere mură
turile gata preparate. Cele câteva tinere 
întâlnite în piața din Deva spun că tim
pul nu le mai permite să desfășoare și 
activități casnice. „Lucrez de dimineață 
și până seară, nu mai am timp să pun 
murături. Atunci când am nevoie cum
păr de la magazin”, spune Anca.

Iulian Stroia

Prețuri la legume
în piața din Deva

ARDEI 3,5 LEI
MORCOV 2,5 LEI
CEAPĂ 2 LEI
VINETE 2 LEI
VARZĂ 1,5 LEI
CARTOFI 1,5 LEI
CASTRAVEȚI 2 LEI
GOGONELE 2 LEI

Ml RAC
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"îi vedeți toți, pe marginea drumurilor, încercând să vândă roșii, vinete, pepeni, castraveți, 
tot ce pot. Nu au acces în hipermarketuripentru că niciodată un hipermarket
nu o să cumpere de pe marginea drumului.” Traian Băsescu

&

Băsescu și-a listat prioritățile
Președintele Traian Băsescu a 
prezentat, marți seară, la fina
lul discursului său din Parla
ment, o listă cu 23 de priorități 
pe termen mediu, pe care le va 
susține, printre care reforma 
constituțională sau adoptarea 
legii răspunderii fiscale.

"Aș enumera câteva dintre prio
ritățile pe termen mediu pe care eu le 
voi susține cu argumente și public și în 
relația cu partidele, dar și în relația cu 
Guvernul. Reforma constituțională, ne
cesară pentru trecerea la Parlament uni
cameral, clarificarea relațiilor dintre 
puterile statului, pentru stabilirea me
canismelor de deblocare a crizelor po
litice, pentru clarificarea calității de 
mediator a președintelui între puterile 
statului, dar și între puterile statului și 
societate", a spus Băsescu. Președintele 
a ținut să 'dea și o explicație legată de 
Parlamentul unicameral. "Odată cu in
trarea în vigoare a Tratatului de la Li
sabona, practic, România va mai avea 
o Cameră la Bruxelles și Strasbourg. 
Pentru că Parlamentul de la Strasbourg, 
Bruxelles, depinde unde își ține ședin
țele, devine coparticipant la executarea 
puterii alături de Consiliul European și 
de Comisia Europeană, ceea ce în
seamnă că foarte frecvent, sau de fie
care dată, conform Tratatului, ori de 
câte ori va trebui adoptată o decizie a 

Parlamentului European va trebui con
sultat Parlamentul național, ceea ce im
plică un parteneriat între Parlamentul 
de la București și Parlamentul Euro
pean", a menționat șeful statului.

In sprijinul micilor 
fermieri

Alte obiective, conform listei 
prezentate de președinte, sunt reforma 
sistemului de pensii, elaborarea Codu
lui Asistenței Sociale, introducerea 
standardelor de cost în administrația 
centrală și locală, accelerarea procese
lor de descentralizare și creștere a au
tonomiei locale, gestionarea politicilor 
fiscale, monetare și a situației macroe
conomice astfel încât România să adere 
la zona Euro în anul 2014 și intrarea 
României în spațiul Schengen în anul 
2011. Susținerea dezvoltării agricultu
rii, a industriei alimentare și a turismu
lui, ca sectoare de activitate pentru care 
România are condiții naturale excepțio
nale, accelerarea procesului de cadas
trare și intabulare a tuturor terenurilor 
agricole, numirile în funcții de condu
cere în administrația centrală și locală 
în primul rând pe criterii de compe
tență, adoptarea în regim de urgență a 
codurilor de procedură penală și civilă, 
pentru ca justiția să aibă instrumentele 
necesare soluționării cauzelor într-un 
timp rezonabil și modificarea structurii 

Consiliului Superior al Magistraturii, 
astfel încât o treime din membrii CSM 
să fie reprezentanți ai societății civile 
sunt alte obiective ale președintelui Bă
sescu. De asemenea, șefului statului a 
prezentat «ca priorități adoptarea legii 
răspunderii fiscale, declanșarea unui 
proces vast de simplificare a legislației 
în toate domeniile, inclusiv în domeniul 
fiscal, utilizarea rapidă și eficientă a 
fondurilor puse la dispoziția României 
de UE și dezvoltarea unui sistem națio
nal de colectare și distribuire a produc
ției de legume și fructe, produse de 
micii fermieri.

"îi vedeți toți, pe marginea dru
murilor, încercând să vândă roșii, vi
nete, pepeni, castraveți, tot ce pot. Nu 
au acces în hipermarketuri pentru că ni
ciodată un hipermarket nu o să cumpere 
de pe marginea drumului. Poate fi chiar 
o inițiativă legislativă care să stabi
lească 10-15 astfel de centre de colec
tare regionale și Guvernul să o pună în 
aplicare, măcar unul sau două să în
ceapă la anul", a precizat Traian Bă
sescu.

Stimulări materiale 
și fiscale pentru mă
mici

Alte obiective prezentate de 
șeful statului vizează începerea lucrări
lor la reactoarele 3 și 4 ale centralei nu

cleare de la Cernavodă, modificarea 
Codului Muncii pentru flexibilizarea 
forței de muncă, adoptarea de politici 
de stimulare a creșterii natalității, inclu
siv prin acordarea de stimulente mate
riale și fiscal pentru mame, promovarea 
identității naționale în interiorul UE, 
dar și în țară, consolidarea, în conti
nuare, a parteneriatelor strategice cu 
Statele Unite și Franța, precum și a re

lațiilor cu statele din Orientul Mijlociu, 
Zona Caspică și Asia Centrală, reeva
luarea relațiilor cu Republica Moldova 
și sprijinirea necondiționată a acestei 
țări pentru consolidarea statutului de as
pirant la intrare în Uniunea Europeană 
și accelerarea procesului de acordare a 
cetățeniei române pentru cei care și-au 
pierdut cetățenia abuziv și pentru fami
liile lor.

Monica Iacob-Ridzi contraatacă

Fostul ministru Monica lacob Ridzi a făcut 
plângere penală la Parchetul instanței supreme 
față de membrii Comisiei de anchetă privind or
ganizarea "Zilei Tineretului", pe care îi acuză 
de abuz în serviciu și încercare de a determina 
mărturia mincinoasă. Surse judiciare au decla
rat, ieri, pentru că plâhgerea a fost trimisă, vi

neri, procurorilor Parchetului înaltei Curți de 
Casație și Justiție. Documentul a ajuns mier
curi la Parchetul instanței supreme, unde a fost 
înregistrat și urmează să fie dat în lucru unui 
procuror, potrivit surselor citate.

Acuzați de abuz în serviciu

Plângerea îi vizează pe Alina Gorghiu, Nicolae Băni- 
cioiu, Petru Lakatos, Doina Burcău, Cristian Sorin Dumi
trescu, Damian Florea, Grațiela Leocadia Gavrilescu, 
Bogdan Olteanu și Anghel Stanciu. membri ai "Comisiei par
lamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 
Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura ministru
lui Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea «Zilei Tineretu
lui»". Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu contra 
intereselor persoanelor, infracțiune prevăzută de art.246 Cp, 
și încercarea de a determina mărturia mincinoasă, infracțiune 
prevăzută de art.261 Cp.

Vangelie: Clasa politică, 
care este, nu mai are soluții 
Președintele PSD București, Marian Vanghelie, a comentat 
marți situația în care se află social-democrații în fața anga
jării răspunderii Guvernului pe cele trei legi, spunând că i se 
pare "firesc" să-i acorde susținerea lui Traian Băsescu și 
Emil Boc "pentru a crea formula de dictatură în România ".

Securitatea națională va fi legiferată până la 
sfârșitul anului

Președintele Comisiei pentru ela
borarea Legilor securității naționale. Cezar 
Preda (PDL), a declarat, ieri, că principalul 
obiectiv al Comisiei este finalizarea și în
aintarea în Parlament a unui pachet de legi 
viabil la 1 septembrie 2010, care să nu aibă 
conotații și influențe politice majore.

"Termenul comisiei este de 18 
luni, noi credem că vom prezenta Parla
mentului României un pachet de legi la 1 
septembrie 2010, să intre în dezbaterea 
parlamentară. Până atunci nu există nicio 
premizâ să poată fi încheiat mai repede 
(procesul de claborare-n.r.), pentru că, iată, 
urmează campania electorală. Pentru mine 
ca președinte și pentru membrii comisiei

este obiectivul numărul 1. în această legi
slatură ne-am propus să dăm României un 
pachet de securitate națională care să fie 
viabil 10-15 ani pentru viitorul României", 
a susținut Preda. Democrat-liberalul a 
menționat că lucrările "aplicate" pe Legile 
securității vor demara de la 1 ianuarie.

"După 1 ianuarie cred că această 
comisie va lucra foarte aplicat și ceea ce 
va rezulta trebuie să fie un pachet de legi 
ale securtății naționale, care înțr-adevăr să 
asigure securitatea națională a României și 
nu în ultimul rând drepturile fundamentale 
ale fiecărui cetățean al României, pentru 
că este nevoie de așa ceva", a adăugat de
putatul PDL. în plus, Preda a dat asigurări

că acest pachet de legi nu va avea niciun 
fel de "conotații sau influențe politice ma
jore", exprimându-și speranța pentru un 
consens politic.

"Aceste legi nu vor avea sub nicio 
formă conotații sau influențe majore poli
tice, ci va fi un pachet legislativ care și îmi 
propun acest lucru ca președinte să întru
nească consescul politic în România", a 
menționat Cezar Preda. Cezar preda a 
anunțat că miercurea viitoare, la ora 10,00, 
membrii Comisiei vor prezenta calendarul, 
obiectivul și Regulamentul de organizare 
și funcționare al acestei comisii.

"Eu unul sunt de acord 
cu tot ceea ce se întâmplă și mi 
se pare un lucru firesc să-i dăm 
tot sprijinul domnului preșe
dinte Traian Băsescu și dom
nului prim-ministru Emil Boc 
pentru a crea formula de dicta
tură în România. Este un lucru 
firesc, este un lucru corect și 
cred că trebuie să le acordăm 
tot sprijinul pentru ca să aibă 
tot culoarul favorabil. îl au pe 
o anumită linie, încă nu-1 
aveau în Parlament, încercăm 
acuma cu devotament să le 
dăm tot sprijinul", a declarat 
Vanghelie. De altfel, întrebat 
dacă PSD nu este în acest mo
ment "într-o capcană", Van
ghelie a răspuns că "în 
momentul când într-o țară se 
prefigurează a fi dictatură, nu

mai pot fi capcane. Suntem cu toții într-o capcană a acestei democrații săl
batice a la Traian Băsescu și Emil Boc", a mai declarat liderul PSD. Pe de 
altă parte, Vanghelie a menționat că în cazul unei decizii "ferme" cu privire 
la asumarea răspunderii pe cele trei legi PSD ar putea fi găsit țap ispășitor. 
"Dacă am ieși din Parlament s-ar putea presupune că măsurile care sunt dis
cutate și am fost și noi parte componentă cu FMI, s-ar putea spune ca noi am 
dus țara într-o anumită criză și mai mare. Deci problema este în felul următor: 
soluția, și vă spun cu responsabilitate, din păcate în momentul de față nu mai 
poate fi la clasa politică. Singura posibilitate este la români acum, să deschidă 
ochii bine și să vadă ceea ce ne pregătesc acești democrați prin cuvântul 
«modernizarea» României", a precizat liderul PSD București.
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cț> Democrații la putere în Japonia
i=î> Medvedev se întâlnește cu disidenți în SUA

Discuții pe problema nucleară
Statele Unite au transmis clar Iranului că va tre
bui să abordeze "direct"problema programului 
său nuclear în toate negocierile, a declarat marți 
secretarul de Stat, Hillary Clinton, înaintea discu
țiilor multilaterale pe această temă la începutul 
lui octombrie.

"Am transmis clar iranienilor că toate discuțiile la care 
/om participa vor trebui să abordeze direct problema nucleară, 
iste indiscutabil", a declarat Clinton într-o conferință de presă 
•omună cu președintele Uruguayan, Tabare Vazquez.

"Iranienii spun că vor să discute pe mai multe teme cu 
îoi, dar ceea ce ne interesează este să discutăm cu ei problemele 
egate de programul lor și de ambițiile lor nucleare", a adăugat 
iceasta.

întrebată despre posibilitatea ca Washingtonul să fie de 
icord cu aceste discuții în lipsa oricărui angajament din partea 
ranului de a aborda problema programului nuclear, Clinton a 
ecunoscut că nu este posibilă "nici o previziune" în ceea ce 
rrivește rezultatul discuțiilor. "Ideea este de a ne întâlni și a ex- 
)lica iranienilor, direct, alegerile în fața cărora se află Iranul, și

de a vedea dacă Iranul este pregătit să facă un gest către noi în 
ceea ce privește programul său nuclear", a declarat aceasta.

O întâlnire între Iran și reprezentanți ai celor șase mari 
puteri care negociază de câțiva ani pe tema dosarului nuclear 
cu Teheranul (Statele Unite, Rusia, China, Franța, Marea Bri- 
tanie și Germania) este prevăzută pentru 1 octombrie, probabil 
în Turcia.

Statele Unite își vor menține abordarea dublă de stimu
lente și sancțiuni în cadrul reuniunii viitoare, a precizat Clin
ton.

"Pe de o pafte colaborăm pentru a vedea dacă poate ieși 
ceva pozitiv din reuniunea de la 1 octombrie", a explicat 
aceasta, "dar colaborăm și cu comunitatea internațională pri
vind consecințele care vor decurge dacă Iranul nu își îndepli
nește obligațiile referitoare la programul său nuclear".

Cele șase puteri au cerut încontinuu discuții urgente cu 
Iranul, după ce Teheranul a făcut o serie de propuneri săptă
mâna trecută, propuneri care au fost primite cu scepticism de 
Occident.

Statele Unite au apreciat că aceste propuneri "nu răs
pund cu adevărat" principalelor îngrijorări, dar Rusia a consi-' 
derat că Teheranul este pregătit pentru discuții "constructive".

Coloniști israelieni atacă

AA

Coloniști israelieni din Ci
siordania au atacat pentru 
prima oară un vehicul de 
teren militar cu o sticlă in
cendiară, a informat marți 
seară postul public israelian 
de televiziune.

Coloniști mascați au lansat 
luni un cocteil Molotov împotriva 
vehiculului de teren, în apropiere de 
coloniile neautorizate Havat Gilad 
și Yitzhar, în nordul Cisiordaniei, a 
precizat postul de televiziune. Mili
tarii, care au ordinul de a trage eu 
gloanțe adevărate de fiecare dată 

când sunt atacați cu sticle incen
diare de către palestinieni, nu au ri
postat de această dată, văzând că 
agresorii purtau filactere (pe care le 
poartă evreii credincioși), potrivit 
postului de televiziune. Incidentul a 
fost confirmat de grănicerii însărci
nați cu menținerea ordinii în colo
nii.

Yitzhar, bastion naționalist și 
ultraortodox, are reputația'de a fi 
colonia cea mai extremistă din Ci
siordania ocupată. Aflată în apro
piere de orașul Nablus, ea este 
adesea teatrul confruntărilor între 
coloniști și palestinieni sau forțele 
de securitate israeliene. Incidentele 

s-au multiplicat în ultimele zile.
Marți dimineață, coloniști 

veniți din Yitzhar au rănit prin îm
pușcare un păstor palestinian și au 
sacrificat de asemenea zece oi într- 
un sat în apropiere de Nablus, potri
vit locuitorilor. Patru avanposturi 
ale coloniei se află pe lista colonii
lor ilegale pe care Guvernul israe
lian a promis să le desființeze. 
Promisiunea a rămas fără efect de
ocamdată, în pofida presiunilor Sta
telor Unite, care solicită o 
suspendare totală a colonizării.

Președintele PDJ din Japonia 
i fost investit în funcție

după 55 de ani de dominație 
aproape neîntreruptă a 
dreptei în arhipelagul japo
nez.

'reședințele Partidului De- 
tocrat din Japonia (PDJ, 
e centru-dreapta), Yukio 
latoyama, a fost învestit în 
incția de premier de către 
'arlament, ieri, pentru a 
uce o politică mai socială

Hatoyama a fost ales cu 
327 de voturi din 480 de deputați 

japonezi, iar 119 au 
votat pentru Masa- 
toshi Wakabayashi, 
candidatul Partidului 
Liberal-Democrat 
(dreapta), care a pă
răsit puterea după o 
guvernare de 55 de 
ani, aproape neîntre
ruptă, a Japoniei.

"Camera îl nu
mește pe Yukio Ha
toyama premier", a 
declarat președintele 
Camerei Deputaților, 
Takahiro Yokomichi. 
Votul a fost confir
mat câteva minute 

mai târziu de Senat, unde PDJ și 
aliații săi dețin de asemenea ma
joritatea.

Hatoyama se va instala 
imediat la reședința oficială din 
Tokyo și își va forma Guvernul, 
după care va depune jurământul 
în fața împăratului.

Câștigător al alegerilor le
gislative de la 30 august, PDJ a 
promis că va duce o politică "în 
favoarea vieții oamenilor", inten
ționând să distribuie o parte din 
venitul național familiilor, șome
rilor și pensionarilor, și să pro
moveze revigorarea pieței 
muncii și creșterea salariului 
minim. Noua putere a promis fi
nanțarea acestui program prin 
"combaterea risipei" în cheltuie
lile de stat, care va trebui să aibă 
ca efect reducerea costurilor lu
crărilor publice, raționalizarea și 
descentralizarea puternicei admi
nistrații nipone.

Președintele rus
/K •își dă întâlnire cu disidenți 

ei ne vorbesc despre problemele 
care există în Statele Unite, acest 
lucru ne va aminti despre epoca 
Uniunii Sovietice", a declarat 
șeful de stat, în fața experților 
străini pe probleme rusești și a 
membrilor grupului numit Valdai, 
reuniți la Moscova. "Vreau să vi
zitez instituțiile de învățământ și 
aș merge cu plăcere să văd o uni
versitate”, a adăugat el.

"Ar fi de asemenea utilă în
tâlnirea cu reprezentanții lumii de 
afaceri și ai societății civile", a 
mai spus președintele rus, care nu 
a precizat ce înțelegea prin terme
nul de "disident".

Dmitri Medvedev, care ur
mează să participe la reuniunea 
Adunării Generale a ONU, ur
mează să aibă o întrevedere cu 
președintele american Barack 
Obama în 23 septembrie, la New 
York. Șeful statului rus este de 
asemenea așteptat la summitul 
G20 de la Pittsburgh, în perioada 
24 - 25 septembrie.

Președintele rus Dmitri Med
vedev a declarat marți că do
rește să se întâlnească în 
Statele Unite cu "disidenți, 
pentru a le vorbi despre pro
blemele care există " în 
această țară, cu ocazia viitoa
rei sale deplasări la New 
York, la sfârșitul lunii sep
tembrie.

"Va trebui să îi vedem de 
asemenea pe disidenți, cred că 
acest lucru va fi corect, pentru că
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Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, inzos trată cu capacități vocale do invidiat. S- 
a născut la 10 martie 1976, In Beirut, Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mai tot 
timpul jazz și R&B.

La 16 ani s-a înscris la mai multe concursuri de 
modelling, fiind desemnată Miss Libanul de Sud. 
Următoarea distincție avea să o primească in anul 
1995, când a câștigat titlul de cea mai frumoasă 
libaneză.

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică, 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman". Muzica 
el a avut un succes foarte mare in Liban, câștigând 
intr-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un loc in parlamentul li- 
banez
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«=> Telefon 0771,677.031

Agenția Casa Betania INFO CASA
Garsoniere

Vând garsonieră, cu geamuri termopan, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet, balcon. Zona 
Gării. Preț 21.000 curo. Telefon 0254-223400, 
0724-169303 sau 0740-914688

Vând apartament 2 camcfe decomandat, 2 bal
coane, centrală termică proprie, aer condiționat, 
geamuri termopan. Dccebal. Preț 43.000 euro 
neg. Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 
0751-573684

Vănd garsonieră decomandată, etaj 3, geamuri 
termopan, repartitoare, parțial mobilată. Aleea 
Romanilor. Preț 89.000 lei neg. Telefon 0254- 
2234010, 0723-876207 sau 0742-005228

Vând apartament 2 camere, balcon, beci, cana
lizare separată. Bine întreținut. Gojdu. Preț 
130.000 lei neg. Telefon 0254-223400, 0723- 
876207 sau 0742-005228

Terenuri

Ofer urgent spre vânzare ap 2 cam. semideco
mandat, zona Gojdu, etaj inetermediar, ocupa
bil imediat, s: 46mp Preț fără concurență 
28000 curo. Tel: 0744497183
---------------------------------- 1------------------------
Ofer spre închiriat pe termen lung apartament 
2 cam, mobilat și utilat, confort occidental, 
zonă ultracentrală. Preț negociabil. Tel: 
07222308248.

Vând teren poziție superbă în Săcărâmb, 2800 
mp cu 3 curo mp. Tel: 0722765725.

Cumpăr urgent ap 2 cam Deva, 22 Decembrie, 
Bălccscu, Emincscu, et intermediar. Ofer 
40000 euro. Tel: 0723320945

Agenția 
MIMASON

* Vând garsonieră decomandată, amenajată, 
hol, baie, bucătărie, mobilată, utilată, etaj 3, 
zona Zamfircscu. Preț: 24000 curo. 
0254.230.324

Apartamente
cu 2 camere

Vând apartament 2 camere decomandat, vedere 
la stradă, ușă metalică, gresie si faianță mo
deme, mobilă de bucătărie la comandă, balcon 
marc, bloc de cărămidă, parchet. Minerului. 
Preț 107.000 lei neg. Telefon 0723-876207 sau 
0740-2350053

Vând apartament 2 camere, etaj 1, decomandat, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
baie amenajată, mobilă de bucătărie, vedere la 
stradă. Emincscu. Astoria. Preț 175.000 lei neg. 
Telefon 0254-223400, 0724-169303 sau 0740- 
914688

Vând teren sL 12.000 mp., deschidere mare, pei
saj superb, acces ușor, situat la 13 km de Deva. 
Ideal pentru investiții, parcelare, loc de agre
ment. Preț 0, 9 euro / mp., neg. Telefon 0254- 
223400,0723-876207 sau 0751-573684

Vând teren pentru agrement situat la 13 km de 
Deva, st. 1.560 mp cu drum de acces ușor, pei
saj superb. Preț 3.200 euro / parcela. Telefon 
0254-223400, 0723-876207 sau 0751-573684

Vând parcele de teren pentru construcție lo
cuințe cu suprafețe dc 400 - 700 mp., apă cu
rentă, curent electric, canalizare. La ieșirea din 
Simcria spre Șăulcști. Preț 21 euro / mp., neg. 
Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 0751- 
573684

OCAZIE!! Vând ap 3 cam. Decomandat, 
s=80 mp si boxă 10 mp, fără amenajări, str. 
Carpați, preț 46000 curo. Tel: 0744754900; 
0765553922.

Caut pentru închiriat casă mobilată și utilată 
standard occidental, 2 dormitoare, curte. Ofer 
600 euro. Contract pe termen lung. Tel: 
0723320945.

* Ofer la chirie garsonieră decomandată, mo
bilată, utilată, etaj 2, zona Dacia, 120 curo; 
0254.230.324.

Ofer spre închiriat ap. 2 cam, mobilat si utilat, 
zonă Astoria, preț 150 euro. Tel: 0744754900; 
0765553922.

Caut pentru închiriat garsonieră mobilată și 
utilată, zonă centrală Deva, pe termen lung. 
Ofer 130 euro. Tel: 0722491986.

* Vând garsonieră decomandată, hol, bucătă
rie, baie, CT, etaj 3, zona Dacia, 73.000 RON, 
0254.230.324.

Cumpăr închiriez casă în Deva. Ofer preț bun. 
Tel: 0722756725

Cumpăr ap 2 sau 3 camere Deva, zonă bună, 
ct intermediar. Ofer 155000 RON. Tel: 
0722491986

* Vând garsonieră cu 2 camere, etaj 2, zona
Dacia, liberă, 79.000 RON negociabil. Tel: 
0254.230.324

* Vând apartament 2 cam, decomandat, S=54 
mp, zona Pieței Centrale. 35.000 euro nego
ciabil. Tel: 0254.230.324.

Alma Consult Trade
Deva, Cepromin. etaj 4, cam.415, Tel.: 0730 601410. Fax: 0354 814740

* Vând apartament 2 camere, zona P-ța Victo
riei, parțial termopan, ct, ocupabil imediat. 
Preț: 37.000 euro, negociabil.

* Vând apartament 4 camere, zona piață, de
comandat, garaj, boxa, mansardă, parțial ame
najat, prcț:l 10.000 euro, negociabil.

* Vând apartament 2 cam, tip vagon, zona 
Dacia, ct 2 , laminat, termopanc. Preț: 89.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230.326

* Vând apartament 2 cam, parter, cu balcon 
mart, construit zona Bălccscu. Preț 110.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230.324

Vând apartament 2 camere, etaj 3, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, lavabil, bine 
inreținut. Aleea Romanilor. Preț 8&.000 lei neg. 
Telefon 0254-223400, 0720-387896 sau 0740- 
914688

* Vând apartamente în vilă, intrări separate, 
P+E+M, S=150mp, zonă liniștită, termopane, 
ct, construcție 2009, bonus garaj.Preț: 100.000 
curo, negociabil.

* Vând apartament, zona Dorobanți, supera- 
menajat, și mobilat, preț negociabil.

* Ofer spre închiriere garaj, zona 1RE, apă cu
rentă, curent, doar pentru auto. Preț: 70 curo. ■

* Vând apartament 2 camere, hol, bucătărie, 
baie, 2 balcoane, parchet, faianță, ap liber, 
zona Plus, 118.000 RON; 0254.230.324

ELITTE
* Vând apartament 3 camere, decomandat, 
etaj 2, zona Avram lancu, multiple îmbunătă
țiri, S=98 mp, liber. Tel: 0745.640.725

Oferim spre vânzare garsonieră decomandată, 
mobilată și utilată, ct 2, zona Zamfircscu Deva.
Preț 95.000 RON. Tel: 0740.317.314

Oferim spre vânzare apartament 2 cam, deco
mandat, amcnajat(faianță, gresie, parchet lami
nat, CT, termopanc), ct 1, zona Eminescu 
Deva. Preț: 41.000 curo negociabil. Tel: 
0254.231.800, 0723.619.177

baia marcțgrcsic, faianță, vană pe colț), baia 
micățgrcsic, faianță, cabină duș), CT, parchet 
laminat, boxă la subsol, ct 2, zona Asirom 
Deva. Preț 62.000 euro. Tel: 0254.231.800, 
0723.619.177

* Vând casă în construcție 2008 2009, P+M, 
Sc=l 10 mp/nivcl, 3 dormitoare, 3 băi, living, 
bucătărie, terasă, curte, garaj. St=500mp, str 
Sadovcanu. 165.000 euro negociabil. Tel: 
0723166125.

Oferim spre vânzare apartament 2 cam, deco
mandat, balcon închis, contorizări, parter, zona 
Eminescu Deva, preț 130000 RON. Tel: 
0723.619.177

Oferim spre vânzare ap 3 camere decomandat, 
2 băi, CT, parțial termopanc, zona Liliacului 
Deva, Preț 50.000 curo negociabil. Tel: 
0723.619.177

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

Cotidianul „Glasul Hunedoarei” 

angajează 

șofer-distribuitor 
pentru difuzarea ziarului

Condiții:
- domiciliul stabil în Deva;
- mașină personală;

Informații la telefon:
0771.677 031; 0723?071 792; 0743.058 798

Vând apartament 2 camere decomandat, ca
mere cu parchet, CT, S=58 mp, balcon e toată 
suprafața apartamentului, et 1, Bd. 22 Decem
brie Deva, Preț 43.000 euro. Tel: 0740.317.314

Vănd apartament 4 cam, decomandat, hol cen
tral, amenajat (gresie, faianță, termopanc, CT), 
zona Pieței Centrale Deva, Preț: 57.000 curo 
negociabil. Tel: 0254.231.800

Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

angajeaza 
vânzători volanti

9

Informații la telefon:
0771 677 031; 0723 071 792; 0743 058 798

__________________________________________

Vănd apartament 3 camere decomandat, ame
najat stil occidentalțgrcsic, faianță, CT, termo
panc), ct 1, zona Gojdu Deva, Preț 56.000 curo 
negociabil. Tel: 0723.619.177

Vând apartament 4 camere decomandat, CT, 2 
băi, termopanc, aer condiționat, ct I, zona Li
liacului Deva, Preț 60.000 curo. Tel: 
0254.231.800, 0723.619.177

Vând apartament 3 camere decomandat, hol 
central, bucătăriațgrcsic, faianță), termopanc,

Oferim spre închiriere apartament 2 cam, de
comandat, contorizări, mobilat și utilat, yona 
Ulpia Deva. Preț dc închiriere 150 curo/lună 
negociabil. Tel: 0723.619.177

o lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

*** ' PROFI SERV GROUP
* "xir*
+ Deva, Sn. luliu Man iu nr. 6, camera 210

Tel/Fax : 025-t<224322;OTWIRIStt;0751517.003 
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DE FINANȚARE EUROPEANĂ

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

o lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 

la alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 
sau 10 anunțuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
sațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de so
licitările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329



l v Plătește sau nu Mutu?
«=£> Cu sau fără Pavel în Cupa Davis Sport

Joi, 17 septembrie 2009

Răspunsul la recursul lui Mutu
va fi anunțat peste șase luni
Fostul impresar Ioan Becali a de
clarat că răspunsul la recursul în
aintat de fotbalistul Adrian Mutu la 
Tribunalul Federal Elvețian pri
vind decizia TAS va fi dat peste 
șase luni și s-a declarat încrezător 
în șansele de reușită.

"împăcarea dintre noi (n.r. - frații loan 
și Victor Becali) și Mutu ne-a făcut mare plă
cere, el practic s-a întors acasă. îl consider ca 
pe copilul meu și voi avea grijă de el ca orice 
tată. Am fost la Florența și i-am promis că-1 
voi ajuta. Am prezentat un recurs extraordi
nar, dar un răspuns va fi dat în minimum șase 
luni. Dacă nu vom avea un răspuns pozitiv, 
vom merge mai departe, la Curtea Euro

peană. Recursul este foaTrte puternic și sunt 
extrem de încrezător, deoarece am pierdut 
foarte puține bătălii în viața mea", a spus Be
cali.

loan Becali a afirmat că problemele 
lui Mutu nu au fost cu patronul rus Roman 
Abramovici, ci cu alți conducători ai clubului 
Chelsea.

"Sunt foarte mulți bani pe care Mutu 
ar trebui să-i plătească clubului Chelsea, dar 
cred că vom avea câștig de cauză. Cât am 
fost la Florența am văzut un Muțu fericit și 
dacă va juca în meciul cu Lyon sigur va 
marca. între Abramovici și Mutu nu a fost 
nimic concret, cred că problemele jucătorului 
au fost cu alți conducători ai clubului englez. 
Chelsea ar trebui să lupte cu Juventus și nu 
cu Mutu, dar au existat raporturi excelente 
între Peter Kenyon și Luciano Moggi. Nu am

nimic cu Moggi, și el a ajutat la salvarea ju
cătorului. TAS și FIFA ar fi trebuit să vadă că 
Juventus și Livorno nu au procedat corect 
când l-au angajat pe Mutu", a precizat Becali.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
(TAS) a anunțat la 31 iulie că 
a respins memoriul formulat 
de Adrian Mutu la decizia 
Camerei pentru 
Rezolvarea Disputelor 
(DRC) din cadrul FIFA, 
care a hotărât la 7 mai 
2008 că jucătorul 
trebuie să plătească 
clubului Chelsea 
despăgubiri în 
valoare de 
17 milioane de euro.

Andrei Pavel ar putea să joace cu Suedia

*

Căpitanul echipei de Cupa Davis, An
drei Pavel, a declarat marți la Helsingborg, 
într-o conferință de presă, că va decide dacă 
va evolua în partida de dublu a întâlnirii de 
baraj cu Suedia cu doar o oră înainte de tra
gerea la sorți de joi.

"Vom vedea joi, voi decide cu o oră 
înainte de tragerea la sorți dacă voi evolua", 
a declarat Pavel. El a recunoscut faptul că ju
cătorul numărul unu al suedezilor, Robin So- 
derling, va fi greu de învins. "Este 
evident într-o formă foarte bună. 
Sperăm să-l putem învinge pe An
dreas Vinciguerra, însă va fi de ase
menea greu. Este un jucător care nu 
renunță ușor, luptă până la capăt, 
mai ales în meciurile contând pen
tru astfel de competiții", a precizat 
Andrei Pavel.

Căpitanul nejucător al Ro
mâniei a adăugat că speră ca la me
ciuri să asiste și cel mai mare 
jucător din istoria României, llie 
Năstase.

Componenții echipei României’, care 
se pregătesc de luni la Helsingborg, au rămas 
suprinși de faptul că suprafața de joc pe care 
se va desfășura întâlnirea cu Suedia este mai 
lentă decât s-ar fi așteptat. Victor Hănescu, 
jucătorul numărul 1 al României, s-a arătat 
încântat de faptul că suprafața de joc sea
mănă cu cea de la US Open, ultimul turneu 
la care a participat înaintea meciurilor cu 
Suedia.

întâlnirea Suedia-România din cadrul 
barajului pentru rămânerea în Grupa Mon
dială a Cupei Davis va avea loc între 18 și 
20 septembrie la Helsingborg, într-o sală de 
aproximativ 3.000 de locuri.

Echipa României va fi formată din ju
cătorii Victor Hănescu (locul 28 ATP), Victor 
Crivoi (locul 95 ATP), Horia Tecău (locul 55 
ATP la dublu) și Andrei Pavel (locul 121 
ATP la dublu).

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari
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