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De la începutul anului și până acum, 
Casa Județeană de Pensii (CJP) a înregis
trat un număr de aproape 3.500 de pensio
nari care sunt executați silit, adică mai 
mult cu un sfert decât anul trecut.
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Șefii Poliției își abandonează birou
rile și ies în lume pentru ca să ne spună 
cum să ne ferim de hoți și de pirați, cât de 
departe ajung cei care își bagă prea adânc 
piciorul în pedala de accelerație și cum să 
ne lăsăm de băut, de droguri și de tutun.
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Donații de carte
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în limba engleză
„Cred că tinerii vor fi cei atrași să studieze 

în limba engleză, iar începând de "anul viitor spe
răm ca toate bibliotecile incluse în programul Bi- 
*',ionet să aibă intemetul instalat”.
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Se modifică termenul 
de eliberare a pașapoartelor

România a retrogradat 
din grupă mondială la tenis
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Războiul Sănătate - 
Laboratoare continuă
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Incendiu devastator Ia Deva

Editorial de Bogdan Barbu

Birocrația, scribii și banul public
Nu e sigur dacă munca l-a creat pe om, 

cum suna un slogan pe vremea prea-Ciuruitului, 
dar e foarte sigur că ea - munca - a creat ceea 
ce mai întâi i-a fost un umil ajutor, apoi i-a de
venit un partener cu drepturi egale, iar în cele 
din urmă s-a erijat în diriguitor și stăpân al ei: 
birocrația.

Birocrația nu a apărut în timpurile mo
deme, cum ar fi tentați să creadă mulți, ci în în7 
depărtații zori ai civilizației omului. Alături de 
constructorii piramidelor, fie ei umili cărători 
cu cârca ai blocurilor de piatră, decoratori de 
interior ai mormântului ori supraveghetori cu

harapnicul, s-a insinuat și un 
personaj având atribuții îngro
zitor de precise: scribul. Acest 
slujbaș al faraonului nu tăia pia
tră, nu căra, nu cioplea, nu des

ena, ci doar însemna pe papirusul său plățile 
pentru lucrările efectuate, câte legume a mâncat 
la prânz echipa de salahori a lui Hapi, câtă frân
ghie au folosit oamenii lui Seti, dalta stricată de 
cioplitorul Sinuhe și câți bușteni a folosit șeful 
de echipă Ramses la urcarea blocurilor până în 
vârful piramidei. Încet-încet, toată lumea care 
muncea s-a prins cum stă treaba - inteligența 
individuală umană nu s-a modificat substanțial 
de la apariția lui Homo Sapiens, ci doar s-a ma
nifestat în domenii din ce în ce mai diverse - 
astfel încât omul cu papirusul a ajuns un perso
naj atotputernic și, în consecință, din ce în ce

Un incendiu de proporții a 
avut loc ieri, în jurul orei 11 și jumă
tate, la scara 2 a blocului E 6, de pe 
Aleea Viitorului din municipiul Deva. 
Un apartament în care se afla și se
diul unei societăți comerciale a luat 
foc. „ Soția mea a aprins o lumânare 
în cameră și a venit până în-bucătă
rie. Nu a stat mult. Este un dezastru 
ce s-a întâmplat. Noi am reușit să 
fugim afară ”, a spus Vasile Papară, 
proprietarul apartamentului.

Văzând flăcările, vecinii au 
chemat porypierii. O femeie în vârstă 
de 83 de ani, Maria M, care se afla 
într-un apartament de la un etaj su
perior, a fost în pericol să se asfixieze 
din cauza fumului gros provenit de la 
incendiu. Echipajul SMURD i-a 
acordat primul ajutor la fața locului, 
deoarece femeia nu a •putut ieși din 
casă, fiind imobilizată.

Pagubele materiale care s-au 
produs în urma incendiului sunt im
ense: o cameră a ars în întregime, iar 
celelalte trei au fost grav afectate din 
cauza fumului. „S-a intervenit cu 
două autospeciale și un echipaj 
SMURD, în urma unui apel telefonic 
al vecinilor care ne anunțau că a luat 
foc salonul de înfrumusețare. De
ocamdată cauzele incendiului sunt în 
curs de stabilire. Se pare că proprie
tarii au aprins o lumânare pe care au 
lăsat-o nesupravegheată. Incendiul 
nu a provocat victime omenești", a 
declarat locotenentul George Coza- 
riuc, comandantul detașamentului de 
pompieri Deva.

Din cauza incendiului, locui
torii apartamentelor din blocul afec
tat au fost nevoiți să stea în stradă 
până la evacuarea fumului.

Maria Florescu

mai respectat și solicitat: de el depindea dacă la 
plată primeai ceea ce ți se cuvine sau nu, dacă 
un bloc - două de la piramida faraonului se ră
tăceau la mormântul altcuiva, dacă un trunchi 
mai falnic de copac nu ajungea pe șantier, ci era 
folosit la o altă construcție, particulară... Acest 
slujbaș public, lucrând cu bani publici - denu
mirile nu sunt improprii, scribul de care vor
beam fiind în slujba faraonului, iar în epocă 
faraonul ERA însuși Statul - era supus astfel 
unor tentații mari. Cum și dacă le rezista, nu s- 
au păstrat papirusuri...

Ceea ce s-a păstrat este modul în care e 
privit și în prezent cel ce mânuiește banul pu
blic: cu un amestec de respect, teamă, umilință 
și speranță că poate te ajută și pe tine, măcar cu 
un capăt de frânghie...
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

R Cinat filei
•I

Musaca cu dovlecei 
și vinete

Ingrediente:
1 kg cartofi, dovlecei sau vi

nete; 400 g came tocată; 1 ceapă 
mare; 2-3 ouă; 200 ml bulion sau 
2 roșii mari; 1/2 legătură pătrunjel; 
2 linguri de ulei; sare, piper, cim
bru; smântână pentru servit

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulețe mici și 

se călește în ulei și apă. Când este 
aproape translucidă se pune carnea 
tocată și se mai lasă 5 minute. Se 
adaugă bulionul și condimentele și 
se mai lasă să fiarbă alte 5 minute. 
Se lasă să se răcească. Când e rece 
se amestecă cu 3 ouă bătute bine și 
pătrunjelul.

între timp se curăță cartofii de 
coajă și se taie felii de 1 cm gro
sime. Dacă folosiți dovlecei sau vi
nete se presară sare pe felii și se 
lasă 20 de minute pe un șervet care 
să absoarbă zeama formată.

într-o tavă de 22x33 cm se 
pune un strat de cartofi, apoi se 
pune carnea și al doilea strat de 
cartofi. Se acoperă cu apă sau 
supă. Se dă la cuptor la foc mediu 
450°F cam o oră. Se verifică dacă 
s-au fiert cartofii. Se servește caldă 
cu smântână.

Amplasarea 
radarelor

► DN 68 Hațeg - Totești
► DN 68 Păclișa - Sarmizegetusa
► DN 68 și DN 66 Hațeg
► DN 66 Sântămărie Orlea - Baru 
Mare
► DN 66 Călan - Băcia
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân- 
tuhalm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câine
lui de jos, Fomădia.
► Deva - Calea Zarandului, B.dul
22 Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc,. 
Zam
► DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș
► Lupeni pe DN 66A și B-dul Ni- 
colae Titulescu

Infe&tile
Se sistează furnizarea apei 

potabile în data de 22 septembrie, 
între orele 8 - 14, în Deva pe Strada 
Mihai Eminescu - de la Vulcan 
până la Libertății (în zona Restau
rantului Bachus), împăratul Traian, 
Augustin Sever, Horea - până la 
Baia Sărată, 1 Decembrie, Cetății, 
Privighetorilor, Ștefan Octavian 
Iosif, Gheorghe Lazăr, Aurel Vlaicu 
- parțial, Sabin Drăgoi, Cloșca, 
Piața Victoriei, Strada Spitalului, 
General Averescu, Ion Creangă, la 
Spitalul Județean, Hotel Sarmis, 
Grădiniță de lângă cinematograful 
Patria, BCR, la Punctele termice 16 
și 17. Motivul sistării este de cu
plare la rețea nouă de alimentare cu 
apă.

► PROGNOZA METEO
/

ZIUA
MIN MAX

Deva: 16 28

Petroșani: 12 23

Hunedoara: 16 27

Hațeg: 15 26

Brad: 16 27

Orăștie: 16 27

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 10 18
•

Petroșani: 8 14

Hunedoara: 10 17

Hațeg: 9 16

Brad: 9 18

Orăștie: 10 17
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► HOROSCOP

Vă veți preocupa îndeosebi de relațiile voastre personale sau 
afective. S-ar putea să treceți prin evenimente neașteptate sau să 
fiți nevoiți să traversați momente ciudate, neștiind cum să reacțio
nați sau care vă lovesc în puncte mai sensibile. Va fi afectată sigu

Sunteți mai individualiști, mai rebeli sau poate chiar aveți ten
dința de a vă răzvrăti împotriva tuturor. Astfel că s-ar putea să vă 
creați probleme singuri, doar prin atitudinea pe care o abordați 
sau prin comportamentul pe care-l afișați. Cei nemulțumiți sunt pă
rinții voștri sau persoanele ce au o oarecare autoritate asupra 
voastră.

Chiar dacă încă nu v-ați rezolvat problemele sentimentale, apar 
și alte posibilități de acest gen, insă legate de planul prieteniilor. 
Aici ar fi indicat să fiți în permanență atenți, pentru că s-ar putea 
ca la un moment dat să fiți dezamăgiți de cineva care în mod nor
mal ar fi trebuit să vă sprijine.

Aveți în continuare tot felul de planuri, de idei, pe care doriți să 
le puneți în aplicare. Le-ați tot măcinat, le-ați tot analizat, însă 
acum a sosit momentul să le și puneți în aplicare. Veți munci mult 
pentru a pune la punct toate detalii și veți acorda acestor planuri și 
timp din cel programat oarecum pentru a fi petrecut cu cei dragi.

Ați fost destul de confuzi în ultima perioadă, s-ar putea ca lucru
rile să devină din ce în ce mai greu de înțeles. Vă confruntați cu tot 
felul de situații ciudate, luați decizii ciudate, determinate fiind de 
egoism, posesivitate, gelozie sau impulsivitate. în plus, astrele vă 
îndeamnă să fiți ceva mai introvertiți sau chiar mai reținuți în a vă 
spune ofurile.

ranța voastră în ceea ce privește relația de cuplu.

Mari schimbări pentru, majoritatea dintre voi, așa că se poate 
spune că veți avea parte de situații mai dificile. Unii dintre voi vor 
fi puși în fața unor situații neașteptate, care se leagă de locuință, 
dar și de familie sau de căsătorie. Se poate anticipa faptul că unii 
vor divorța, iar alții își vor stabiliza relația printr-o căsătorie.

Bancurile zilei
© © ©

Un cerșetor se așeza mereu lângă 
o biserică pentru a cerși, cu o pălărie 
în mână. într-o zi vine cu două pălă
rii. Un enoriaș se apropie de el și-l în
treabă:

- Domnule dragă, de ce aveți două 
pălării?

Cerșetorul răspunde:
- Adevărul este că mi-a mers atât

de bine încât m-am hotărât să-mi des
chid o sucursală.

© © ©

Un copil plângea pe holul școlii, 
învățătoarea îl întreabă:

- De ce plângi?
- Un copil mi-a dat jos plăcinta!
- Dar a fost cu intenție?
- Nu, a fost cu brânză.

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI
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Tindeți să deveniți mai rebeli, mai neascultători, iresponsabili 
sau pur și simplu nu veți mai vrea să vă supuneți unor reguli sau li
mite impuse de persoane ce au autoritate asupra voastră. De acest 
aspect trebuie sa vă preocupați mai mult azi, pentru că veți fi ne- 
voiți să vă schimbați modul de abordare a celor cu care intrați în
contact.

Va trebui să fiți foarte atenți la bani în perioada ce urmează.
Apar și vești bune, și mai puțin pe placul vostru. Puteți obține veni- 

■ ' turi suplimentare datorită unor colaborări, însă în același timp se
anunță tot felul de cheltuieli masive, care vor fi oarecum nejustifi
cate, dar care au legătură cu orgoliul sau vanitatea personală.

Există aspecte care vă pun în situații mai puțin plăcute legate de 
domiciliu, locuință sau legate de familie. S-ar putea să faceți 
schimbări majore, cum ar fio mutare, un transfer, o investiție im
obiliară, însă fiți foarte atenți pentru că apar piedici de tot felul, 
menite să vă îngreuneze puțin proiectele.

Un plan ce vă cere să fiți mai grijulii este cel al sănătății. Ar tre
bui să urmați un regim alimentar sau ar fi mult mai bine dacă ați 
evita excesele de orice fel. Stresul poate fi și el un factor ce poate 
apărea, astfel că ați face bine să nu vă supărați din orice nimicuri. 
Va fi cam greu, pentru că apar aspecte care complică puțin relația
cu prietenii.

în această perioadă vă confruntați cu consecințele propriilor 
voastre greșeli. Sau poate că aceste greșeli le veți face chiar acum 
In primul rând, trebuie să fiți atenți în cine vă încredeți.cu cine vă 
doriți să colaborați. Puteți fi exploatați datorită generozității voas
tre, astfel că ar fi mai bine să gândiți de două ori înainte să ajutați 
persoane care vă promit marea cu sarea.

Aveți aspecte bune care vă sprijină în aflarea de tot felul de in
formații care sunt ascunse în mod intenționat sau puteți face tot 
felul de șmecherii pentru a obține secrete și alte lucruri utile pentru 
voi. Se poate spune chiar că veți căuta persoane influente care să 
vă sprijine în vederea obținerii unei avansări.

© © ©

Un fost student la Politehnică s-a 
transferat la Institutul Teologic. Pre
legere. Ațipește. Părintele se apropie 
și-l întreabă:

- Ce este forța Dumnezeiască?
Studentul, trezit brusc, răspunde 

repezit:
- Masa Dumnezeiască ori accele

rația Dumnezeiască!!

© © ©

Un nebun scria o scrisoare. Un tip 
vine și îl întreabă cui îi scrie scrisoa
rea. Nebunul zice:

- Mie.
- Și ce scrie în ea?
- Nu știu, că încă nu am primit-o!

© © ©
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Pensionarii scoși la mezat
Numărul propririlor pe pensii 
a crescut cu 25 la sută față de 
anul trecut, iar cel al pensio
narilor care nu mai pot face 
față datoriilor acumulate și 
sunt executați silit de către 
bănci sau de asociațiile de pro
prietari este în creștere. De la 
începutul anului și până acum, 
Casa Județeană de Pensii 
(CJP) a înregistrat un număr 
de aproape 3.500 de pensionari 
care sunt executați silit, adică 
mai mult cu un sfert decît anul 
trecut

Executarea silită 
costă în plus

Pensionarii înregistrați cu de
bite la bănci sau la Asociațiile de 
Proprietari constată că aproximativ 

30 la sută din pensia lor este reținută 
și redirecționată de Casa Județeană 
de Pensii către cei care acum în
cearcă să își recupereze debitele. 
Mai mult, pe lângă faptul că sunt 
obligați să plătească penalizările da
torate întârzierilor la plata datorii
lor, CJP le percepe la rândul ei 
pensionarilor un comision de trei la 
sută din valoarea ratei pentru servi
ciul prestat. „Pentru faptul că sun
tem nevoiți să administrăm debitul 
către bancă, persoana care are un 
astfel de debit va trebui să achite și 
un comision de trei la sută din va
loarea debitului Casei de Pensii. 
Practic, cel care este executat silit 
plătește totul, ceea ce face ca dato
ria pe care o avea inițial la bancă să 
crească datorită diferitelor comi
sioane care îi sunt percepute celui în 
cauză”, declară Ioan Nistor (foto 
medalion), director adjunct la CJP.

Și-au ajutat copiii, 
iar acum plătesc

în majoritatea cazurilor, pen
sionarii care sunt în această situație 
au calitatea de girant. Practic, ei și- 
au girat cu pensia copiii sau alte 
rude, iar aceștia, în imposibiliate de 
a-și mai achita creditul, lasă povara 
datoriilor pe umerii lor. „în cazul în 
care cei care au de recuperat un 
debit nu pot face acest lucru de la ti
tularul creditului, atunci se în
dreaptă către giranți. Astfel, mulți 

dintre pensionarii care au propriri 
pe pensii sunt giranții creditului res
pectiv și sunt nevoiți să plătească”, 
spune cu regret Ioan Nistor.

Recalcularea 
pensiilor i-a băgat 
în datorii

Foarte mulți pensionari din 
Petroșani s-au trezit datori la Stat și 
cu propriri pe pensii, deoarece s-a 
constatat că atunci când le-a fost re
calculată pensia... s-a greșit. în 

acest caz, pentru a-și repara gre
șeala, Statul pune propriri pe pensii 
pentru a-și recupera banii. „Când s- 
au recalculat pensiile s-a lucrat cu 
personal care nu a avut pregătirea 
necesară, iar în Valea Jiului s-a gre
șit foarte mult. Acum, pensionarii 
din aceea zonă sunt puși în fața unei 
situații pentru care ei nu au nici o 
vină, dar sunt obligați să plătească11, 
spune loan Nistor.

Iulian Stroia

Biblioteca își modifică programul

Donații de carte .
5

în limba engleză
Bibliotecile din județul Hunedoara cuprinse în programul „Bi- 

blionet” își măresc fondul de carte: o fundație americană a donat mii 
de căiți în limba engleză Ministerului de Cultură și Culte din Româ
nia.

Prin intermediul Bibliotecii Județene Hunedoara, aceste cărțile 
vor fi distribuite în nouăsprezece biblioteci sătești și comunale, precum 
și în cele din șase orașe ale județului. Cărțile în limba engleză vor aco
peri domenii ca literatură, geografie, informatică și matematică.

Coordonatorul proiectului, bibliotecarul Mariana Marian, a de
clarat: „Cred că tinerii vor fi cei atrași să studieze în limba engleză, 
iar începând de anul viitor sperăm ca toate bibliotecile incluse în pro
gramul Biblionet să aibă intemetul instalat”.

Biblioteca Județeană din municipiul Deva își re
organizează o parte dintre filialele la sfârșitul aceste 
luni. în funcție de numărul de cititori sau de volume, 
fondul de carte dintr-o filiala va fi transferat la o alta: 
”Un exemplu este filiala de la școala „Octavian Goga”, 
care este deja închisă din cauza numărului mic de cărți. 
Tot fondul de carte al acesteia a fost transferat la filiala 
de lângă Liceul Auto. Pe de altă parte, o nouă bibliotecă 
se va deschide la școala maghiară „Teglâs Gâbor”, de
clară Sebastian Bara, directorul interimar al Bibliotecii 
Județene.

Și programul instituției va fi modificat începând 
de luna viitoare. Publicul hunedorean va putea avea 
acces și sâmbăta între orele 9 - 14 la cărțile pentru copii, 
la sala de lectură.și artă, dar și la Biblionet.

Maria Florescu

Maria Florescu
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“...am considerat că este oportun să mergem în această localitate (Râu de Mori, n.n.) pentru a
informa cetățenii cu privire la măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea infracțiunilor”

izj> Liviu Gabriel Dumitru

Salvat
de bariera
de cale ferată

Un șofer cu identitate încă ne- 
cuonscută a intrat cu mașina în 
bariera de cale ferată. Din feri
cire, bariera a rezistat impactului 
și l-a oprit pe șoferul imprudent 
să ajungă sub roțile trenului. Pos
tul de Poliție Transporturi Brad a 
fost sesizat, prin Centrul Opera
țional și Apeluri de Urgență 112, 
despre faptul că un autoturism a 
provocat avarii barierelor. Poliți
știi au stabilit că, pe D.N.76, la 
pasajul pentru trecerea la nivel cu 
cale ferată, în timp ce erau cobo
râte barierele pentru trecerea tre
nului personal care circula pe 
relația Arad - Brad, un autotu
rism a intrat în coliziune cu aces
tea, provocând avarierea 
barierelor, după care și-a conti
nuat deplasarea fără să oprească, 
în urma incidentului nu a fost 
pusă în pericol siguranța circula
ției și nu au existat întârzieri de 
trenuri. Cercetările continuă pen
tru identificarea autorului distru
gerii și luarea măsurilor legale.

Și-a 
amenințat 
vecinul 
cu pușca

Un bărbat din municipiul 
Brad și-a amenințat cu moartea 
vecinul folosind o pușcă cu aer 
comprimat. Speriat de amenință
rile vecinului, bărbatul în vârstă 
de 61 de ani, a sunat de urgență 
la 112. Polițiști de la Poliția mu
nicipiului Brad s-au deplasat la 
fața locului și au constatat că 
Ioan G., în vârstă de 49 de ani, cu 
antecedente penale, deținea ille
gal o armă cu aer comprimat cu 
care și-a amenințat vecinul. Arma 
a fost ridicată pentru verificări, 
iar cercetările continuă în vede
rea stabilirii împrejurărilor pro
ducerii evenimentului, în cauză 
fiind întocmit dosar de cercetare 
penală pentru comiterea infrac
țiunii de amenințare și deținere 
ilegală de armă neletală supusă 
autorizării.

A plonjat 
cu mașina 
în râu

Polițiștii din cadrul IPJ Hu
nedoara se află astăzi la Râu de 
Mori pentru a-i instrui pe localnici

O tânără în vârstă de 19 ani, 
din localitatea Uricani, a pierdut 
controlul mașini pe care cocon- 
ducea și a ajuns cu mașina într- 
un râu de la marginea drumului. 
Polițiști au stabilit că șoferița a 
întrat cu viză foarte mare într-o 
curbă la stânga și a piedut contro
lul volanului, după care a ieșit în 
decor. Din fericire nu s-au înre
gistrat victime.

Săptămâna Prevenirii Criminalității aduce

Polițiștii printre noi
Șefii Poliției își abandonează 
birourile și ies în lume pentru 
ca să ne spună cum să ne 
ferim de hoți și de pirați, cât de 
departe ajung cei își bagă pra 
adânc piciorul în pedala de ac
celerație și cum să ne lăsăm de 
băut, de droguri și de tutun.

Inspectoratul de Poliție Jude
țean Hunedoara (IPJ), în parteneriat 
cu organizația non-guvemamentală 
„Centrul de Promovare a Culturii de 
Securitate” și reprezentanți ai 
ȘMURD Deva, organizează în 
aceste zile campania „Săptămâna 
Prevenirii Criminalității” în mai 
multe localități din județ.

Adevărul e
că se fură...

Maria Florescu
Andrea Fieraru

Consumul de alcool la volan 
și „boala vitezei” fac cele mai multe

cum să se păzească de hoți. Polițiștii 
s-au orientat spre acestă comună 
pentru că aici s-a înregistrat o creș
tere a infFacționalității, deși - potri

„ Campania este deja o ac
țiune de tradiție a instituției noas
tre și are ca scop aducerea în 
prim plan a priorităților poliției 
hunedorene. Parteneriatul dintre 
poliție și societatea civilă, trebuie 
consolidat prin astfel de activități 
de impact pentru comunitate. De
zideratul nostru este să realizăm 
o bună pregătire anti-victimală a 
populației, dar și o revigorare a 
reacției civice 

Se modifică termenul de eliberare
a pașapoartelor

vit celor declarate de șeful Poliției, 
Liviu Gabriel Dumitru - cazuistica 
nu a ajuns la cote alarmante.

„Deoarece în ultima perioadă 
în localitate au fost înregistrate creș
teri la furturile din locuințe și gos
podării, am considerat că este 
oportun să mergem în această loca
litate pentru a informa cetățenii cu 
privire la măsurile ce se impun a fi 
luate pentru prevenirea infracțiuni
lor”, a declarat șeful IJP Hunedoara.

Realitatea e 
că se bea...

Cererile se soluționează de 
autoritățile competente, în termene 
care curg de la data depunerii aces
tora și care nu pot depăși:

- trei zile lucrătoare, în cazul 
cererilor privind eliberarea pașa
poartelor simple, în regim de ur
gență, depuse în țară, și în cazul 
cererilor privind eliberarea pașa
poartelor simple temporare;

- 20 de zile lucrătoare, în 
cazul cererilor privind eliberarea 
pașapoartelor simple depuse în țară;

- 30 de zile lucrătoare, în 
cazul cererilor privind eliberarea 
pașapoartelor simple electronice de
puse în țară;

- 90 de zile lucrătoare, în 
cazul cererilor privind eliberarea 
pașapoartelor simple și a pașapoar
telor simple electronice depuse în 
străinătate.

victime pe șoselele județului. în 
parteneriat cu reprezentanții 
SMURD, agenții de poliție vor ac
ționa în trafic pentru a informa par-
ticipanții la trafic despre 
consecințele grave ale nerepspectă- 
rii limitelor de viteză pe drumurile 
din județ. De asemenea, un dome
niu prioritar pentru polițiști este 
legat de pirații șoselelor. Campania 
de descurajare a taximetriei clan
destine stă sub sloganul: „Pirații îți 
pun în pericol viața!”. Locuitorii 
Văii Jiului vor fi prelucrați de po. 
țiști să renunțe la droguri, alcool și 
tutun.

„întrucât libera circulație a 
cetățenilor români în țările Uniunii 
Europene se poate face și în baza 
actului de identitate, respectiv a căr
ții de identitate, modificarea terme
nelor de eliberare a pașapoartelor nu 
va afecta în mod negativ cetățenii, 
ci va avea ca efect direct o decon- 
gestionare a serviciului”, se arată 
într-un comunicat transmis de Can
celaria Instituției Prefectului.

. Programul de lucru cu publi
cul rănjâne același. Luni, Marți, Joi 
se primesc cereri între 08.30 - 16.30 
și se elberază pașapoarte între orele 
08.30 - 16.30; Miercuri se primesc 
cereri între orele 08.30 - 18.30 și se 
eliberază pașapoarte între orele 
08.30 - 18.30; Vineri se orimesc ce
reri între orele 08.30 - 14.30 și se 
eliberează pașapoarte între orele 
08.30- 16.30.
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>=t> „ Trebuie să învățăm să oferim servicii de calitate” 
„Acreditarea nu e obligatorie, e doar o opțiune”

Războiul Sănătate - Laboratoare continuă
Direcția de Sănătate Publică 
din județ a reacționat, prin 
vocea doctorului loan Deme
ter, la afirmațiile publice ale li
derilor Asociației 
Laboratoarelor. Aceștia recla
mau, între altele, impunerea de 
către Ministerul Sănătății a 
unor normative noi, cu stan
darde de calitate imposibil de 
atins, în opinia lor, în timpul 
scurt preconizat de Minister.

Pe lângă chestiunea normative
lor, reprezentanții Asociației Laboratoa
relor din județ aduseseră în discuție 
săptămâna trecută și diminuarea la ju
mătate față de anii precedenți a bugetu- 

ii pentru efectuarea de analize 
gratuite, și — în noua legislație aflată în 
proiect - obligativitatea prezenței unui 

medic în fiecare laborator pe toată du
rata desfășurării activității, în condițiile 
în care România are doar 1.400 de me
dici specialiști la 4.000 de laboratoare.

Dispar majoritatea 
laboratoarelor 
private?

Laboranții se tem în primul rând 
că insuficiența fondurilor alocate în 
acest an de Casa Națională a Asigură
rilor de Sănătate pentru analizele gra

tuite va aduce laboratoarele private în 
imposibilitatea de a mai funcționa. Im
punerea imediată a noilor normative și 
standarde de calitate va avea ca efect 
excluderea a 20 dintre cele 22 de labo
ratoare private din județ de la încheie
rea contractelor cu Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate (CJAS) Hune

doara. în prezent, numai două labora
toare din județ au acreditare, mult sub 
media pe țară; în România există 289 
de laboratoare acreditate în cele 41 de 
județe plus municipiul București.

„Trebuie să învățăm 
să oferim servicii 
de calitate!”

Doctorul loan Demeter, directo
rul Direcției de Sănătate Publică a ju
dețului Hunedoara (DSP), afirmă că 
acțiunea reprezentanților asociației este 
menită să prezinte populației o situație 
neconformă cu realitatea. Directorul 
DSP arată că nu toate laboratoarele pri
vate din județ se află în această situație 
precară. în privința nivelului de calitate 
cerut de Minister, opinia doctorului De
meter este fermă: „Trebuie să învățăm 
să oferim servicii de calitate. Trebuie să 
tindem spre îmbunătățirea actului me
dical, indiferent de criza economică sau 
de ce se întâmplă în alte părți ale Euro
pei”.

„Acreditarea 
este doar opțiunea 
noastră”

„Nu știam de existența Asocia
ției Laboratoarelor și nu am primit nici 
o invitație de a face parte din aceasta”. 
Afirmația aparține dr. Mihaela Stoian, 
proprietara Laboratorului de analize 
BACTRO SRL, unul dintre cele mai 
mari din județ. Laboratorul a primit la 
începutul anului acreditare din partea 
RENAR (Organismul Național de 
Acreditare), astfel încât în momentul 
evaluării de către CJAS a obținut un 
punctaj superior la criteriul calitate; im
plicit, și valoarea contractului pentru 
efectuarea de analize a fost mai mare.

B/OCLINICA
laboratoarelf

Prin eșalonarea sumelor pe care le-a 
primit, laboratorul poate acoperi 75% 
din solicitările lunare de analize gra
tuite, până la sfârșitul anului. Problema 
asigurării standardelor de calitate s-a 
pus pentru prima dată în 2005, iar din 
2006 cei care îndeplineau criteriile au 
primit punctaje suplimentare. „Acredi
tarea nu este obligatorie, ea reprezintă 
doar opțiunea noastră. Aceasta implică 

vestiți i financiare și un efort deosebit, 
dar nu este nevoie de trei ani. Respec
tarea noilor normative și îndeplinirea 
standardelor de calitate nu sunt obiec
tive de neatins. Vom încerca să ne adap
tăm tuturor cerințelor”, spune dr. 
Stoian.

Cătălin Rișcuța

Sfaturi medicale
la vreme de toamnă
Medicii, în general, sunt re
zervați atunci când intră în 
discuție un gen terapeutic 
diferit de cel pe care l-au în
vățat ei în facultate. Homeo
patia și medicina naturistă 
își găsesc cu dificultate un 
loc în cabinetele medicale 
clasice, de medicină alopată. 
Dr. Nicolae Mihalache este 
medic de peste douăzeci de 
ani și se ocupă cu medicina 
de familie. Medicul Nicolae 
Mihalache face parte dintre 
doctorii care acceptă orice 
gen terapeutic cu condiția să 
nu se facă “după ureche’'.

Primul sfat"al doctorului Mi
halache este acela de a apela la 
medic indiferent de medicina pe 
care o practică: alopată, homeopată, 

naturistă. “Cele trei ramuri ale me- 
dicinei pot face minuni împreună 
sau separat dacă sunt aplicate în cu
noștință de cauză”, afirmă dr. Nico
lae Mihalache.

Practicate cu precizie, cele 
trei ramuri medicale pot avea rezul
tate mult mai bune și mai benefice 
în cazul unor tratamente de lungă 
durată, evitând astfel intoxicațiile 
medicamentoase și apariția unor 
reacții alergice la anumite produse 
farmaceutice. De asemenea, simto- 
mele alergiilor deja existente pot fi 
reduse la minim sau chiar vinde
cate.

Mișcarea 
întreține viața

Cum toamna își intră în drep
turi și vremea începe să se răcească, 
o vizită la medic pentru un sfat de 
sezon nu face rău nimănui. “Chiar 

și pentru probleme minore de sănă
tate, nu luați antibiotice, ci mergeți 
la doctor.Luând antibiotice sau 
orice alt tip de medicament, fără 
sfatul medicului, vă puteți înrăutăți 
starea de sănătate!", spune doctorul 
Mihalache.

Medicul ne ajută, acum când 
anotimpul rece ne ține mai mult 
timp în casă sau la birou și uităm de 
micile plăceri care ne-au bucurat 
de-a lungul verii, cum să scăpăm de 
depresii și disconfort.

în opinia sa, cel mai impor
tant lucru care ne ajută să scăpăm de 
stresul cotidian este sportul în aer 
liber. Lumina naturală poate face 
minuni asupra stării de bine a psihi
cului.

Consumul abundent de fructe 
și legume asigură necesarul de vita
mine și înviorează tonusul muscu
lar.

Georgiana Giurgiu
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Pisica se întoarce
Cristina (Kitty) Cepraga 
revine în țară după o ab
sentă de cinci ani.

9

Ea vrea să-și continue ca
riera de actrită, dar des-9 7

părțirea de iubit a făcut-o 
să revină în tară.

9

Blonda a plecat în Italia 
în 2004, cu speranța de a de
veni actriță.

După o relație de doi ani, 
ea s-a despărțit de iubitul ei, 
James, și revine în România.

"Părăsesc Roma dar 
acest lucru nu înseamnă că re
nunț la cariera mea de actriță

în Italia. Am un agent la Roma 
și voi reveni în Italia ori de 
câte ori se va ivi un proiect 
legat de o producție cinemato
grafică sau un serial TV. în 
plus, tocmai am fost cooptată 
de o agenție de impresariat ar
tistic de la Paris, iar perspec
tive sunt și în această direcție", 
a declarat Cristina Cepraga.

Kitty a vândut firma pe 
care o crease împreună cu 
James înainte să revină în Ro
mânia, dar nu a vrut să dea mai 
multe detalii despre acest su
biect.

Valeriu Lazarov David Hasselhoff a fost dus
a fost comemorat la București
Sfârșit de săptămână trist pentru fami
lia lui Valeriu Lazarpv. Augusta și fii 
producătorului TV l-au comemorat pe 
acesta vineri după-amiaza, alături de 
apropiați și oameni care au lucrat cu 
acesta. Printre ei s-au aflat și vedetele 
care au fost lansate de regretatul om de 
televiziune: Dan Negru și Mircea 
Radu.

nească. îmbrăcați în haine negre, alături de fa
milia producătorului stins din viață în urmă 
cu aproape o lună, s-au aflat fiii acestuia, ve- 
niți din Spania pentru acest eveniment.

îndoliată, slăbită și încercănată, Au
gusta Lazarov a plâns întruna în timpul sluj
bei. în vreme ce preotul oficia ceremonia, 
Augusta s-a uitat tot timpul la verigheta de pe 
inelarul stâng, care a reprezentat simbolul 
dragostei dintre ea și Lazarov.

Augusta va mai rămâne 
o vreme în țară

Catedrala Sfântul Iosif din Capitală 
fost vineri locuf în care oamenii care l-au iubit 
pe Valeriu Lazarov s-au întâlnit să îl pome-

Ceremonia de pomenire a fost 
încheiată de Augusta Lazarov, care 
le-a mulțumit celor prezenți pentru 
că au fost alături de ea în toate mo
mentele grele. "Valeriu este aici cu 
noi, prin toți oamenii cărora le-a 
schimbat viața", a rostit Augusta, 
printre lacrimi. Fosta vedeta TVR a . 
spus că nu acceptă ideea de a renunța 
la lucrurile materiale care îi aduc 
aminte de el: "N- o să renunț nicio
dată la verighetă, este un simbol al 
iubirii care ne-a unit pe mine și pe 
Valeriu", a declarat soția lui Lazarov. 
Potrivit apropiaților familiei, ea și 
fiul mijlociu al lui Valeriu Lazarov, 
Roberto, vor mai rămâne o perioadă 
în țară pentru a se ocupa de afacerile 
celebrului producător de televiziune.

în comă alcoolică la spital
Actorul american David Hassel
hoff a fost spitalizat de urgență, 
duminică, fiica sa cea mică decla
rând că acesta a consumat alcool 
în exces. Hayley Hasselhoff, a 
sunat-o pe mama sa, Pamela, spu- 
nându-i că David este foarte beat.

Una dintre prietenele Pamelei a 
sunat apoi la Serviciul de;.Urgență, iar

medicii l-au transportat pe Hasselhoff 
de la reședința sa din Encino la spital.

în octombrie 2007, David Hassel
hoff, în prezent în vârstă de 56 de ani, 
s-a internat într-o clinică de dezintoxi
care pentru a se trata împotriva depen
denței de alcool. Hasselhoff și Pamela 
Bach s-au căsătorit în 1989 și au divor
țat în 2006. Cei doi au custodie comună 
asupra copiilor, Taylor Ann, în vârstă de

18 ani, și Hayley, în vârstă 
de 17 ani. David Hasselhoff 
a devenit cunoscut datorită 
rolului din serialul "The 
Young and the Restless 
(„Tânăr și neliniștit"), rol pe 
care l-a jucat în perioada 
1975 - 1982. în 1990, el și- 
a lansat primul album, 
"Looking for Freedom", 
urmat apoi de "Crazy for 
.You" (1991) și "Miracle of 
Love" (1995). Hasselhoff a 
revenit în lumea cinemato
grafiei ca ^ctor și producă
tor al "Baywatch - Echipa 
de intervenție", care l-a 
făcut celebru în întreaga 
lume.

u-. irw;d apj» z i t u .rv
efTiaj]: tuiosdnaii yahoo,cojii

Doi ani cu o lingură în plămâni
Un american a trăit vreme de doi ani cu 

dureri groaznice în piept și cu senzația de sufo
care. Medicii care au investigat cazul nu au reu
șit să identifice cauza bolii. în cele din urmă, la 
o radiografie a toracelui, un medic a observat 
un obiect bizar în zona pieptului. Doctorii au in
tervenit chirurgical și au descoperit că america
nul avea o lingură .de plastic în unul dintre 
plămânii. Mediciinu au găsit o explicație legată 
de prezența obiectului în plămânul pacientului. 
Greu de imaginat cum poate cineva să inspire 
sau să tragă pe nară o lingură. Americanul a ofe- 
riț o explicație la fel de stupidă ca și accidentul 
în sine: "Ar putea să fi provenit din mâncare, ori 
din băutură”.

X
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„ Trebuie să intervenim direct, pentru că în acest moment PET-urile, care au o durată de viață 
de 800 de ani, și polietilena sunt cele mai mari probleme cu care ne confruntăm

Georgeta Barabaș

Magneții vor câștiga o pâine
de pe urma pet-urilor
„Magneții”, cei care își câștigă 
existența din vânzarea deșeuri
lor rciclabile vor avea o pâine ’ 
de mâncat de pe urma pet-uri
lor. Sticlele și bidoanele din 
material plastic vor putea fi 
vândute la magazine precum 
Real, Metro sau Bila. Ministe
rul Mediului nu a stabilit con
travaloarea pet-ului predat la 
magazin. In occident, clienții 
primesc cam 15 -20 de cenți 
pentru fiecare pet predat la 
magazin.

Nicolae Nemirschi, Ministrul 
Mediului, a anunțat că va introduce 
taxa pe pet-uri încă de anul acesta. 
, m să curățăm țara de PET-uri!”, a 
declarat ministrul, duminică seara la 
Arad. Potrivit colegilor noștri de la Gla
sul Aradului, ministrul dorește să intro
ducă până la sfârșitul anului măsura

Taxă sau garanție

în prezent, în Ro
mânia nu se colectează re
cipientele din plastic, iar 
oamenii ar putea fi determi
nați doar printr-o recom
pensă să le recicleze. 
Ministrul e nehotărât în

plății garanției la returnarea PET-urilor, 
pentru început proiectul urmând a fi 
pus în aplicare doar în hipermarket-uri.

ceea ce privește denumirea formei de 
cointeresare: taxă sau garanție. în pri
mul caz se înțelege că achiziționând un 
produs la PET vei plăti încă o dată am
balajul; în al doilea, că îți poți recupera 
banii pe care i-ai plătit anterior pentru 
ambalaj. Indiferent cum ar fi denumirea 
ei, măsura nu poate fi decât benefică. 
Acum nici nu ne putem imagina cum ar 
arăta țara, județul, orașul sau o comuna 
fără PET-uri aruncate la voia întâmplă
rii!

Taxe s-au 
strâns, cum 
folosim 
banii?

Cuantumul sumei 
pe care o vor primi cei 
care returnează recipien
tele din plastic și moda
litatea concretă de plată 
nu sunt încă puse la 
punct. Georgeta Barabaș, 
directoarea Agenției de 
Protecție a Mediului Hu
nedoara, spune că banii 
necesari pentru începe
rea acestui proiect vor 
veni de la Administrația 
Fondului pentru Mediu 
(AFM), instituție aflată 
sub coordonarea Minis
terului Mediului. AFM a 
colectat deja, începând 
din octombrie 2007, taxe 
de la agenții economici pentru introdu
cerea ambalajelor pe piață.

PET-ul și polietilena 
sunt inamicii publici 
numărul unu

„Trebuie să intervenim direct, 
pentru că în acest moment PET-urile, 
care au o durată de viață de 800 de ani, 
și polietilena sunt cele mai mari pro
bleme cu care ne confruntăm”, spune 
Georgeta Barabaș. Producția unui

Din păcate, „intervin și me
canisme economice compli
cate”, spune Nemirschi. Una 
din principalele piedici este 
lipsa spațiilor de depozitare, 
motiv pentru care proiectul 
poate fi pus în practică, cel 
puțin pentru început, doar în 
hipermarket-uri, care dispun 
de astfel de spații.

bidon de 2 litri costă 0,5 lei, iar taxa 
care intră în gestiunea AFM reprezintă 
0,3% din valoarea ambalajului. în mod 
firesc, suma plătită ca garanție ar trebui 
să fie inferioară valorii reținute de 
AFM. Garanția ar putea fi variabilă, în 
funcție de starea fizică a recipientelor. 
După colectare, bidoanele în care au 
fost îmbuteliate sucuri și ape minerale 
vor fi compactate și reciclate, iar cele 
care au conținut uleiuri vor fi incine
rate.

Cătălin Rișcuța

SILV
LEMNTEX 

producă și comercializează - 

tâmplărie din lemn tripln stratificat 
uși și ferestre de cea mai bună calitate, 

parchet din lemn de fag,- 
paitin sau frasin.

S.C.S1LVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chitnindia, nr.l21D, comuna Hărău, 
tel/fax: 03S4/S01021/22, e-mail: silva(ă)smart.ro

smart.ro
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"Bineînțeles, eu îl susțin pe Mircea Geoană, candidatul Partidului Social Democrat. 
& Nu contest că are unele slăbiciuni: insuficientă experiență și formare politică, unele 

inabilităti și stângăcii. Dar, cine nu are slăbiciuni?" ra Ion Iliescu

Ordinul se retrage, nu se execută
Ieri, la sfârșitul ședinței coa
liției, premierul Emil Boc a 
anunțat că o va schimbă din 
funcție pe Ecaterina Andro
nescu dacă se va proceda la 
schimbarea directorilor de 
școli prin ordin de ministru, 
menționând că a discutat 
acest lucru cu ministrul 
Educației.

"Punctul meu de vedere este 
același, rămâne constant. Dacă di
rectorii de școli vor fi schimbați 
prin ordin al ministrului Educației 
Naționale, în acel moment voi pro
ceda la remanierea ministrului Edu
cației", a declarat Emil Boc. 

Premierul a spus că ordinul este 
contrar atât legii în vigoare cât și 
contrar principiului descentralizării 
prin care se lasă prerogative la nive
lul comunităților în vederea numirii 
directorilor de școli. întrebat dacă 
va mai discuta în cursul zilei de luni 
cu Andronescu, Boc a răspuns ne
gativ. "Ce să mai discut? Am discu
tat de atâtea ori.", a spus el.

Ședința coaliției PDL-PSD’a 
avut loc, ieri, la Parlament, unul 
dintre subiecte fiind situația minis
trului Educației, liderii PDL susți
nând că ordinul emis de 
Andronescu în legătură cu directorii 
de școli trebuie retras, iar social-de
mocrații afirmând că sunt subiecte 
mai importante pe ordinea de zi.

Iliescu îl susține pe prostănacul loc
După lozica aceea care zice 
că un prost poate fi promo
vat u condiția „să fie de-al 
nostru, Ion Iliescu și-a de
clarat sprijinul pentru can
didatul Mircea Geoană 
pentru funcția de președinte 
al României

Fostul președinte Ion Iliescu 
susține, pe blogul său, că Traian Bă
sescu nu mai trebuie să câștige un 
nou mandat de președinte, fiind de 

preferat oricare din primii trei con
tracandidat ai acestuia, menționând 
că el îl susține pe Mircea Geoană, 
deși acesta are unele "slăbiciuni, in- 
abilități și stângăcii". "în ce privește 
contracandidații, desigur fiecare are 
preferințele sale, inclusiv opțiunile 
sale politice. Eu cred ca oricare din
tre principalii contracandidat (în 
esență primii trei cu șanse reale) 
este de preferat în locul lui Traian 
Băsescu" a scris Ion Iliescu, care a 
adăugat: "Bineînțeles, eu îl susțin pe 
Mircea Geoană, candidatul Partidu

lui Social Democrat. Nu contest că 
are unele slăbiciuni: insuficientă ex
periență și formare politică, unele 
inabilități și stângăcii. Dar, cine nu 
are slăbiciuni? în schimb, spre de
osebire de Traian Băsescu, Mircet 
Geoană are capacitatea intelectuali 
și potențialul necesar să le depă
șească și deține o experiență utilă îr 
domeniul relațiilor internaționale 
(așa cum spuneam, atribut esența 
al șefului statului)", scrie lor 
Iliescu.

For pentru patrimoniu

La Cotroceni s-a constituit co
misia prezidențială menită să 
creeze un "instrument de bază 
pentrujnodificări legislative 
care să încetinească și chiar să 
stopeze procesul de degradare 
a patrimoniului construit și a 
siturilor arheologice și natu
rale". 9

La lansarea Raportului Comisiei 
Prezidențiale pentru patrimoniu, preșe
dintele Traian Băsescu a declarat că 
este convins că va exista receptivitate 
la Guvern și în Parlament pentru a se 
transpune în legislație recomandările 
specialiștilor în domeniu.

Șeful statului a acuzat 
pierderile iremediabile produse 
deja în domeniul patrimoniului, 
dar a apreciat că "încă nu este 
prea târziu" dacă Guvernul va 
prelua Raportul Comisiei Prezi
dențiale pentru patrimoniul con- 
truit, stiturile istorice și naturale 
și va introduce "un set de măsuri 
severe, pentru încălcările de la 
normele europene pe care Ro
mânia le-a adoptat deja, dar nu 
le-a transferat în legi și care vi
zează în primul rând prezervarea 
patrimoniului construit și a pa
trimoniului natural, ca elemente 
de identitate a unei națiuni".

Recomandările 
comisiei, 
prinse în lege

"Am convingerea că va fi recep
tivitate la Guvern pentru a se transpune 
în legislație tot ceea ce înseamnă reco
mandare a acestei Comisii și, în același 
timp, am convingerea că, odată legisla
ția apărută, ea va fi și respectată de 
toate părțile: administrație locală, in
vestitor, dar și arhitect", a conchis șeful 
statului care a invocat modul pozitiv în 
care au decurs lucrurile în cazul rapor
tului comisiei prezidențiale pentru Edu
cație.

Pesediștii sar în apărarea 
Ecaterinei Andronescu
Social-democratul Marian 
Vanghelie a calificat, luni, 
drept un "circ " situația 
creată în jurul ordinului mi
nistrului Educației, Ecaterina 
Andronescu, el remarcând că 
aceasta este atacată de "toți 
bărbații viteji" din PDL care 
"merg pe sub masă " atunci 
când îi cheamă președintele 
Traian Băsescu.

"Băieții ăștia, dacă ar fi atât de 
vorbăreți când îi cheamă Traian Bă
sescu și îi calcă în picioare, aș mai 
zice, dar se bat cu o femeie. Ăsta e ni
velul la care pot să facă față", a afir
mat el.

întrebat ce ar trebui să facă 
ministrul Andronescu, Vanghelie a 
răspuns că nu știe, dar că aceasta își 
face treaba și că toți "bărbații viteji 
din PDL au sărit pe ea".

Ordinul se execută 
nu se discută

"Dacă ar fi viteji cu Traian Bă
sescu, zău dacă m-aș supăra, dar eu

știu că atunci când îi cheamă Traian 
Băsescu, merg pe sub masă", a subli
niat Marian Vanghelie. Secretarul ge
neral interimar al PSD, Liviu 
Dragnea, a declarat, la începutul șe
dinței, că, în opinia sa, ordinul nu ar 
trebui să fie retras și nici ministrul 
Ecaterina Andronescu nu ar trebui să 
fie remaniată.

"Nu are de ce să fie schimbată 
pentru că a emis un ordin pentru a re
para numirile politice pe care le-au 
făcut inspectorii școlari ai PDL", a 
arătat el.

Social-democratul Gheorghe 
Nechita a afirmat, la rândul său, că 

democrat-liberalii au schimbat deja 
"de săptămâni bune" directorii de 
școli din localități, el dând ca exem
plu județul Botoșani, unde au fost 
foarte mulți directori schimbați.

Ședința coaliției PDL-PSD a 
început, luni, la Parlament, unul din
tre subiecte fiind situația ministrului 
Educației, liderii PDL susținând că 
ordinul emis de Andronescu în legă
tură cu directorii de școli trebuie re
tras, iar social-democrații afirmând că 
sunt subiecte mai importante pe ordi
nea de zi.
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“Eu vreau să avertizez încă de acum că aderarea la spațiul Schengen va întâmpina niște
& greutăți formidabile și, dincolo de criteriile normale cerute de aderarea la spațiul Schengen, vor 

fi multe alte probleme care vor trebui rezolvate bilateral. ” Leonard Orban

Președintele iranian ține un discurs la ONU
Iranul își continuă programul nuclear

Președintele iranian Mahmoud 
■Ahmadinejad urmează să ia 
cuvântul săptămâna viitoare la 
ONU, la New York, după noile 
manifestații din Iran împotriva 
realegerii sale și a declarațiilor 
legate de Holocaust, declarara- 
ții care care au generat nemul
țumirea comunității 
internaționale.

Liderul ultraconservator își va 
rosti discursul în fața Adunării Gene
rale a ONU, înainte de o întrevedere 
prevăzută la 1 octombrie între Iran și 
cele șase mari puteri pe tema progra
mului nuclear al Teheranului.

Nu renunță 
Ia îmbogățirea 
uraniului

Secretarul american de Stat, 
Hillary Clinton, a declarat vineri că 
Iranul trebuie să se decidă "acum" 
dacă vrea cu adevărat să se angajeze 
într-un dialog serios pe tema dosaru
lui nuclear.

Washingtonul a oferit Tehera
nului un termen limită până la sfârși
tul lunii septembrie pentru a evita o a 
patra serie de sancțiuni din partea 
ONU.

Mahmoud Ahmadinejad își 
păstează poziția. într-un interviu 

acordat joi postului american NBC, el 
a afirmat că Iranul este în continuare 
pregătit să negocieze, dar nu intră în 
discuție întreruperea programului său 
de îmbogățire a uraniului. El a gene
rat în ziua următoare controverse ca
lificând Holocaustul drept un "mit". 
"Ei (occidentalii) au lansat mitul Ho
locaustului. Au mințit (...)", a precizat 
Mahmoud Ahmadinejad la Teheran în 
cadrul unui miting de solidaritate cu 
poporul palestinian.

Casa Albă a condamnat decla
rațiile "lipsite de fundament, igno
rante și pline de ură".

La Moscova, Ministerul de 
Externe a denunțat afirmații "absolut 
inadmisibile". Vizita lui Ahmadinejad 
are loc după realegerea sa la 12 iunie 
care este în continuare contestată în 
Iran.

Președintele 
e contestat 
de iranieni

în pofida avertismentelor regi
mului iranian, opoziția a profitat vi
neri de pe urma organizării unui 
miting oficial propalestinian pentru a 
protesta față de realegerea lui Ahma
dinejad și a-1 susține de adversarul 
său, Mir Hossein Moussavi..

Potrivit site-urilor opoziției 
iraniene, membri ai diasporei iraniene 
din Canada și Statele Unite intențio

nează să protesteze față de Mahmoud 
Ahmadinejad la New York.

Precedentele sale intervenții la 
ONU au fost marcate de declarații 
controversate.

în cadrul intervenției sale de 
săptămâna viitoare, Mahmoud Ahma
dinejad urmează să pledeze în favoa
rea programului nuclear al țării sale, 
dar și pentru o dezarmare nucleară.

Oficialii iranieni au anunțat că 
întrevederea de la 1 octombrie cu re
prezentanții celor șase mari puteri 
(Statele Unite, Rusia, China, Franța, 
Marea Britanie și Germania) se va 
axa pe dezarmarea nucleară interna
țională, un punct-cheie al ultimelor 
propuneri făcute de Iran pentru a ieși 
din criza cu Occidentul.

Rusia cooperează cu Iranul 
doar defensiv

Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat, că armamanetul 
furnizat Iranului este doar defensiv și în conformitate cu angajamentele 
internaționale ruse.

"Cooperarea pe care o avem cu Iranul în domeniul militar trebuie 
să fie conformă cu angajamentele internaționale ruse și iraniene. Poziția 
noastră este că armamentul pe care l-am livrat deja, sau pe care intențio
năm să-l livrăm (Iranului) este doar defensiv. Mă voi ocupa de luarea de
ciziilor în privința tuturor contractelor cu Iranul", a explicat președintele 
rus. "Misiunea noastră nu este consolidarea Iranului sau slăbirea Israelului, 
ci menținerea stabilității în Orientul Mijlociu", a mai spus Medvedev.

Gripa nouă ucide cu „ajutorul” 
operatorilor telefonici

Deocamdată ne luăm gândul 
de la spațiul Schengen

Medicii britanici cred că multi 
jacienți mor din cauza unor 
greșeli comise de angajații call 
•entre-urilor specializate în 
pripa A H1N1, boli grave cum 
ir fi meningita, amigdalita și 
meumonia fiind-confundate 
au trecute cu vederea de per
sonalul neinstruit.

O treime dintre medicii genera- 
liști au cfofirmat, într-un studiu realizat 
de revista Puise, că a fost nevoie să tra
teze pacienți care fuseseră diagnosticați 
în mod eronat cu gripă A H1N1 de către 
operatori telefonici ale căror vârste nu 
depășeau uneori 16 ani. Trei doctori au 
declarat că pacienții lor au murit ca re
zultat al acestor erori. Un medic ce nu 
a dorit să fie identificat a afirmat, potri

vit sondajului, că un pacient a murit de 
meningită, după o diagnosticare inco
rectă de către linia telefonică speciali
zată. Alți doi medici, unul din Sorset și 
altul din Wiltshire, au spus că pacienții 
lor au murit în circumstanțe similare. 
Un alt doctor din Derbyshire a afirmat 
că un copil de trei ani a fost diagnosti
cat cu gripă A H1N1 și i s-a prescris Ta
miflu de către serviciul telefonic, dar a 
fost diagnosticat ulterior cu pneumonie 

bacteriană și spitalizat.

Tratamentele greșite 
„călesc” virusul

Cercetarea a arătat că 
91% dintre medicii generaliști 
cred că Tamiflu nu ar trebui să 
mai fie administrat tuturor per
soanelor care prezintă simpto- 
mele gripei A H1N1, din cauză 
că virusul ar putea astfel să dez
volte o rezistență.

Ellen Wright, un medic 
dintr-un cartier din sud-estul 
Londrei, a declarat: "Au existat 
numeroase complicații (...). 
Există noi dovezi că se dezvoltă 
o rezistență (a virusului) în Sta
tele Unite, iar Administrația lor 
pentru Alimentație și Medica
mente își revizuiește politica. 
Este timpul ca și Departamentul 
de Sănătate să o revizeze.”'

Aderarea la spațiul Schengen 
va întâmpina niște greutăți formida
bile și, dincolo de criteriile normale 
de aderare vor fi multe alte pro
bleme care vor trebui rezolvate bi
lateral, a averizat comisarul 
european Leonard Orban.

"Eu vreau să avertizez încă 
de acum că aderarea la spațiul 
Schengen va întâmpina niște greu
tăți formidabile și, dincolo de crite
riile normale cerute de aderarea la 
spațiul Schengen, vor fi multe alte 
probleme care vor trebui rezolvate 
bilateral", a punctat comisarul 
roman, vorbind despre modul în 
care "deficitul de imagine" al Ro
mâniei are efecte negative inclusiv 
la nivel instituțional.

"Decizia privind aderarea 
trebuie luată în unanimitate și orice 
fel de problemă, legată de infracțio- 
nalitate, legată de prezența români
lor în diferite state membre și așa 
mai departe, trebuie să fie rezolvată 
înainte de aderarea la spațiul Schen
gen", a continuat Leonard Orban. •

O serie de state europene, 
. prirttre care și Olanda, au susținut de 

curând ideea că aderarea la spațiul 
Schengen a României să fie legată 
de progresele pe care țara noastră le 
face în domeniul Justiției. Aceste 
state și-au exprimat preocuparea că 
România nu face eforturi suficiente 

pentru a combate criminalitatea și 
pentru a securiza granița de Est.

Securizarea 
frontierelor după 
standarde UE

România și-a fixat, împreună 
cu Bulgaria, obiectivul de a adera în 
2011 la spațiul Schengen.

Calitatea de membru Schen
gen aduce cu sine asigurarea liber
tății depline de circulație a 
cetățenilor români în interiorul 
acestui spațiu prin eliminarea totală 
a frontierelor.

Condițiile pe care România 
trebuie să le îndeplinească pentru 
aderarea la spațiul Schengen au în 
vedere securizarea frontierelor ex
terne conform standardelor Schen
gen, realizarea Sistemului 
Informatic Schengen care asigură 
legătură directă cu bazele de date 
ale Uniunii Europene, crearea con
dițiilor pentru intregrarea în siste
mul european comun de vize - ceea 
ce presupune dotarea ambasadelor 
sau a consulatelor României din 
acest spațiu la standarde Schengen 
- și realizarea condițiilor necesare 
pentru cooperarea polițienească și 
judiciară.
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Vă oferim;
• PERSONAL

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

Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

angajează 
vânzători volanti

9

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

Anunțurile 
de 

mică publicitate 

pentru

GLASUL 
HUNEDOAREI

se colectează

și la magazinul 
COMSER 

din Deva, 
strada 1 Decembrie
(lângă fostul Ceai-Bar)

4^ Li nia ris
PRODUCEM

PARCHET
DIN LEMN MASIV

cireș, stejar, paltin, 
nuc, păr sălbatic

Trei grupe de calitate: 
Prestige. Star.dard și Rustic.

Gresin A5 - 21 mm Lungimi: 300 -1600 mm.

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

Tel J Fax; 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103

office@liniaris.ro 
http://www.li ni a ris.ro

S.C LAVAGIO AUTO S.R.L?

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Deva, Calea Zarandulni ISO
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvn)

SPĂLĂTORIE AUTO

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
Facem comrade 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 205»

Clienlii fideli primesc, 
pe bază de bon, 
I.A7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJAM PERSONAL 
■ program de lucru 8 ore 
«salariu 600 RON net
- carte de munca

Prestam servicl curățenie
* persoane fizice
* persone JurMce

Telefon: 0761 - 973.940

l*mgnm de funcționare:

Zilnic, 07.30-20,50
Duminica.- fW.DIL1j.IHI

a
GOSTIAN OXTDIL - Cabinet Individual de Psihologic

Qadirca CEPROMIN ct, 3 cam. 320 teL 0722,407,223

Avize psihologice

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
auaaaammanamBiaBM^^m
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, dimensiuneăl/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

mailto:office@liniaris.ro
http://www.li
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România a retrogradat 
din Grupa Mondială la tenis
Coincidență sau nu (mai de
grabă a doua variantă), la 
primul sezon fără Andrei 
Pavel în teren echipa de 
Cupa Davis a României a 
retrogradat din elita tenisu
lui mondial. România a fost 
învinsă în meci de baraj 
pentru rămânerea în Grupa 
Mondială, la Helsingborg, 
de către Suedia, mult mai 
clar decât o arată scorul 
final, 3-2pentru suedezi-

Dacă după prima zi scorul la 
general era 1 - 1 și existau speranțe 
(Hănescu îl învinsese pe Vincigu
erra cu 7 - 6,7 - 6, abandon, iar So- 
derling egalase cu un 6 - 2, 6 - 1,7 
- 5 la Crivoi), dublul de sâmbătă a 
însemnat începutul sfârșitului pen
tru ai noștri. Perechea Robin Soder- 
ling - Robert Lindstedt a câștigat în 
fața celei alcătuite din Victor Hă
nescu - Horia Tecău, 6 - 1, 7 - 6 
(7), 7 - 6 (5) și Suedia a preluat ast
fel conducerea în meci. In ultima zi 
a întâlnirii, duminică, Robin Soder- 

ling (nr. 11 mondial și finalist anul 
acesta la Roland Garros) l-a pulve
rizat pe Victor Hănescu cu un 7 - 5, 
6 - 1, 6 - 0 tară comentarii și a adus 
punctul al treilea, cel al victoriei 
gazdelor. Ultimul meci nu a mai 
contat decât pentru palmares, Ma
rius Copil profitând de abandonul 
lui Andreas Vinciguerra, după ce 
cedase primul set cu 4 - 6.

România va trebui să evo
lueze, în primăvara anului viitor, în 
Grupa Euro-Africană a Cupei 
Davis, pentru a putea obține reveni
rea în Grupa Mondială.

Samara și Dodean - aur la Europenele 
de tenis de masă

Perechea Elizabeta Samara - Daniela Do- 
dean a cucerit, duminică, medalia de aur în proba 
de dublu feminin de la Campionatul European 
de tenis de masă de la Stuttgart. Samara și Do- 
dean au învins, în finală, cu scorul de 4 - 0 (11 - 
7, 11 - 7, 13 - 11, 11 - 4), cuplul italian Nikoleta 
Stefanova - Wenling Tan. Aceasta este a doua 
medalie obținută de România la CE, după bron
zul câștigat de echipa masculină.

Complexul
turistic

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantităti foarte mari

Bala

Nisip, c

reț: 18,80 lei/nc 

egalat ți sortat 0 ■ 4 mn 26,00 lei/to

25,00 lei/to

$2,00 lei/to

29,00 lei/to

i fl informații ne puteți conta«a la telefon: 1 
0254/234 448
0723 154 204

saw e-mail: contabilitate@telecernadeva.ro ’

j Sauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totala de peste 
100.000 de metri pătrat» pentru 
pescuit crap, somn M țatau.

Telefoane: 0254.264.03S
ți 0254 264.039

Web: www.steauamuresului.ro. 
E-mail: office^ steauamuresuiui.ro

mailto:contabilitate@telecernadeva.ro
http://www.steauamuresului.ro
steauamuresuiui.ro

