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Notarii și avocații 
sunt cei mai mari datornici la CJAS

Cele mai mari datorii la plata contribuției pentru 
asigurările de sănătate în județul Hunedoara le au 
notarii și avocații. Conducerea Casei Județene de 
Sănătate (CJAS) face eforturi să-i determine pe 
aceștia să-și plătească datoriile.
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Primăria ia măsuri timide 
pentru fluidizarea traficului

Calvarul continuă 
pe străzile Devei

Sfântul Apostol Anania a trăit în Damasc și 
era unul din cei șaptezeci de ucenici ai Domnului, 
iar după învierea și înălțarea Mântuitorului a fost 
rânduit episcop creștinilor din acel oraș. Și el l-a bo
tezat pe Sfântul Apostol Pavel, făcând multe vinde
cări în Damasc și Elevteropole și îndemnând pe 
mulți spre calea credinței adevărate.

\Hr.
1  —‘***~^

Sindicatele au dat drumul 
la proteste

SOCIAL

Obiectiv atins: Centru 
de Resurse la Orăștie

Fundația Betany și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara (DGASPC) 
au prezentat rezultatele unui proiect cu finanțare 
PHARE, care s-a derulat pe parcursul a zece luni.
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Taxa pe Valoare
Adăugată - precizări

MONDEN ^^pagin^

O fi Megan sexy, 
da' e prea ciudată!
REPORTAJ ^^pÂgin^

Site-urile matrimoniale 
luate cu asalt de hunedoreni
Sex și inocență
în lumea virtuală

Ieri s-a consumat primul 
episod din calendarul  protestelor 
pe care le pregătesc sindicatele 
guvernanților în această toamnă. 
Aproximativ două sute de sindi
caliști, împărțiți în două grupuri, 
au pichetat începând cu ora 11 
sediile județene ale celor două 
partide aflate (încă împreună) la 
guvernare, PD-L și PSD.

Protestul a fost organizat 
la nivel național de către sindica
tele din Învățământ, Sănătate, 
Administrație Publică și Finanțe, 
grupate în Alianța Bugetarilor. 
Participanții au afișat banere pe 
care erau-rnotate scurt și concis 
revendicările, precum și o serie 
de caricaturi la adresa Guvernu
lui. Lista revendicărilor generale 
cuprinde trei puncte: renegocie- 
rea în regim de urgență a Legii 
cadru privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri 
publice, stoparea disponibilizări
lor din sectorul bugetar, renunța
rea la acordarea concediului fără 
plată forțat.

Pe termen scurt, calenda
rul acțiunilor sindicale mai cu
prinde greva generală de luni, 5 

, octombrie, și mitingul organizat 
în fața Guvernului și la Palatul 
Parlamentului, miercuri, 7 oc
tombrie, de Ziua Mondială a 
Muncii Decente.

Editorial de Bogdan Barbu această idee deloc nouă. Din pe
rioada Convenției, când Constan- 
tinescu amenința din opoziție

Tehnocrații „noștri” 
și tehnocrații „lor”

Nu este prima oară când am auzit, în poli
tica românească, sintagma „e nevoie de un guvern 
de tehnocrați”. Soluția miraculoasă, cea care re
zolvă totul, leacul-minune, Mesia care va scoate la 
liman dacă nu România, măcar șifonată ca imagine 
clasă politică românească, Guvernul de Tehnocrați 
este propunerea pe care, invariabil, Opoziția o flu
tură ca momeală în fața electoratului și ca ciomag 
în spatele Puterii. Asta, nota bene, indiferent cine 
e Puterea și cine e Opoziția...

L-am auzit și pe Crin Antonescu enunțând

Partidul-Stat al lui Iliescu cu cei 
jde’mii de specialiști ai CD, reu
șind chiar să convingă lumea că 
aceștia există, nu a ființat în Ro
mânia partid sau grupare mai de 

dai-Doamne neaflată la putere care să nu invoce 
„tehnocrații” ca mijloc de a contracara „incompe
tența actualei guvernări”.

Este însă doar un exercițiu de imagine. 
Nici un politician dintre cei care au invocat Guver
nul de Tehnocrați nu își dorește cu adevărat ca un 
asemenea Executiv să ajungă realmente să con
ducă țara. Dacă s-ar fi dorit acest lucru, ajungea 
doar ca tehnocrații să fie pur și simplu numiți în 
funcții, atunci când acești politicieni erau la guver
nare. Din păcate, lupta pentru Putere a devenit în

România un sport în sine, nu doar mijlocul de a 
ajunge să se pună în aplicare un program de gu
vernare, cum ar fi mult mai firesc.

Hai să privim însă lucrurile și altfel. Să 
presupunem că există și politicieni de bună cre
dință, care au intenționat măcar să coopteze la gu
vernare asemenea tehnocrați, dacă nu să le 
încredințeze frâiele puterii. Dacă nu au facut-o, în
seamnă că a existat ceva care i-a împiedicat: fie 
împotrivirea colegilor de partid, fie lipsa unor teh
nocrați veritabili. Nu știu, sincer, care din aceste 
variante e mai tristă pentru România...

Rămâne din toată această vorbărie seacă o 
morală îndoielnică: nu am folosit Soluția Salva
toare (Guvernul Tehnocrat) atunci când am fost la 
guvernare, dar o cer „celorlalți” să o facă acum, 
când sunt în opoziție. Adică, să nu mai fie la putere 
tehnocrații „lor”, ci să ajungă tehnocrații „noștri”...
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Burritos
“Chipotle”

Ingrediente:
200 g came de vită (antricot), 1 

cană de orez fiert, 1 ceapă mică, 1 
ardei gras mic, 1 conservă mică de fa
sole (opțional), 50 g cașcaval, 2 lin
guri de smântână, 2 tortilla din făină, 
2-3 linguri de pico de gallo, ulei, con
dimente pentru friptură, sare, sos Ta
basco.

Mod de preparare:
Se curăță ardeiul și ceapa și se 

taie julienne. Se călesc în puțin ulei 
cu apă până se înmoaie și ceapa de
vine translucidă. între timp se taie 
carnea felii subțiri de 2-3 mm gro
sime și 2-3 cm lungime. Se freacă 
carnea cu puțină sare, Tabasco și con
dimente. Se încing 2-3 linguri de ulei 
și se prăjește până se rumenește fru
mos, la foc mare.

Se încălzește orezul și fasolea. Se 
întinde tortilla și se pune jumătate de 
orez, ceapă și ardei călit, o lingură de 
smântână, cașcaval, fasole, roșii (pico 
de gallo), sos Tabasco. Se rulează și 
se mănâncă cât este încă cald.

Sugestii
Camea se poate face în mai multe 

feluri. Poate fi friptură la grătar, frip
tură cu sos în care se adaugă Tabasco 
sau alt sos de ardei iuți, „Iparbacoa”. 
Puteți folosi came de pui sau came de 
porc. Se mai poate pune și guaca
mole, salsa cu porumb și/sau salată 
verde.

Amplasarea 
radarelor

► DN7 Deva-Mintia
► DN7Mintia-Vețel
► DN7 Vețel - Leșnic
► DJ705 Geoagiu-Gelmar
► DJ107A Geoagiu - Rapoltul
Mare - Hărău
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam
► DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș
► Petrila

InfWtile
Primăria municipiului Deva în co

laborare cu SC Salubritate SA Deva, 
organizează sâmbătă, 3 octombrie, 
între orele 08-16, o nouă campanie de 
colectare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice de la gospodă
riile particulare.

Pentru buna desfășurare a acestei 
campanii, locuitorii municipiului Deva 
sunt rugați să sune până vineri, 2 oc
tombrie, ora 13.00, la Primăria Deva, 
tel. 0254/213435, 0254/218325,
0254/218579 int.138 sau int. 136, iar 
în data de 3 octombrie până la ora 
10.00 la tel. nr. 0254/211550 .

Pentru colectarea acestor deșeuri 
nu se percep taxe.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 18 25

Petroșani: 13 21

Hunedoara: 17 25

Hațeg: 16 24

Brad: 17 25

Orăștie: 17 25

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 11 14

Petroșani: 10 11

Hunedoara: 11 14

Hațeg: 11 13

Brad: 13 14

Orăștie: 11 14
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► HOROSCOP
Profiți de timpul liber pentru a sta mai mult cu familia. Copiii îți 

solicită atenția, mai ales din cauză că au început școala. Un prie
ten apropiat te poate ajuta prin cunoștințele pe care le are și care 
îți pot oferi informații prețioase.

4

Te simți cam singur în ultimul timp, iar acest sentiment pare să 
fie tot mai acut, pe măsură ce trec zilele. Iti vine greu să ieși din 
casă și ai cumva tendința de a te izola. Toată lumea are probleme, 
însă disțanțarea de prieteni nu te va ajuta să le rezolvi. încearcă să 
acorzi din nou credit cuiva, ai încredere în cei foarte apropiați și 
petrece-ți câteva ore cu ei.

încerci să te odihnești cât mai mult, pentru că în ultima vreme 
nu ai mai apucat să dormi prea mult. Dacă totuși ai și de lucru, cel 
mai bine este să-ți organizezi timpul, ca să nu începi săptămâna cu 
sarcini restante.

încerci să te descurci fără ajutorul nimănui, însă simți nevoia sr 
fii iubit. Când există cineva care se gândește la tine, viața nu mai 
pare așa de anostă. Este cazul totuși, să nu te joci cu sentimentele 
celorlalți și să-i iluzionezi, dacă nu ești pregătit să oferi la fel de 
mult în schimb.

Iți descoperi o nouă pasiune, legată de gospodărie. Poate fi 
vorba despre niște rețete care iți ies din prima încercare, sau de 
designul interior. Consultă-te cu partenerul de viața și petreceți cât 
mai mult timp împreună.

Poți face rost de un material de la o cunoștință, dacă știi cum să 
ceri. Odată obținut lucrul de care ai nevoie, vei putea duce la 
capăt un proiect personal de care te ocupi cu entuziasm. Partene
rul de viață îți reproșează răceala de care dai dovadă. Nu lăsa ca 
treburile zilnice și oboseala să intervină între voi.

Fă tot ce-ți stă în putință pentru a rezolva o situație tensionată în 
familie. Tactul tău și diplomația te vor ajuta să rezolvi lucrurile 
într-o manieră cât mai plăcută, mai ales că te bucuri de încrederea 
familiei și cuvântul tău atârnă greu de fiecare dată.

Te distrezi împreună cu grupul de prieteni. Dacă vremea este fru
moasă, ieși cu ei în afara orașului, pentru a te relaxa și a uita de 
grijile zilnice. Ai putea să faci niște cumpărături azi, pentru că ai 
noroc în afaceri și găsești exact produsul pe care-l dorești, la pre
țuri accesibile.

Iți petreci ziua în compania unei persoane dragi, pe care nu ai 
mai văzut-o de ceva vreme. Vă puneți la curent cu noutățile și aflați 
tot felul de lucruri despre viața celuilalt. Dacă simți că sunteți pe 
aceeași lungime de undă, poate ar fi bine să găsești un mijloc prin 
care să țineți legătura mai strâns.

Bancurile zilei
© © ©

- Cum se face întreruperea de sar
cină la o găina?

- Se ridică de pe ouă!

© © ©

Ambasadorul irakian la Națiunile 
Unite tocmai a terminat un discurs și iese 
pe hol, unde se întâlnește cu președintele 
Bush. își strâng mâinile și irakianul zice:

- Stijai, am și eu o întrebare apropo

de cultura Americii.
- Excelență, dacă pot să vă ajut o 

să o fac cu mare plăcere, răspunde Bush.
- Fiul meu se uită la filmul ăsta, 

Star Trek, și acolo sunt și ruși, și negri, și 
asiatici, dar niciodată arabi.

La care președintele Bush râde, se 
apleacă la urechea irakianului și-i șoptește:

- Păi asta e din cauză că acțiunea 
se petrece în viitor...

© ©- ©

într-o zi, îl cheamă Dumnezeu pe
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Ca să reușești în ceea ce ți-ai propus, este nevoie să fii dispus să 
faci un efort considerabil. S-ar putea să și se ceară din partea fa
miliei niște lucruri pe care ți-e imposibil acum să le realizezi. Ia-le 
pe rând și evită discuțiile aprinse.

Revino cu picioarele pe pământ și încearcă să reduci lucrurile l 
ceva cât mai simplu. Dacă este nevoie să-ți exprimi părerea în pu
blic, fii clar și exact, astfel încât să elimini posibilele interpretări.

Dacă ți-au rămas informații necunoscute la un proiect personal, 
fă tot posibilul să te pui la punct cu detaliile. In cazul în care (i-ai 
neglijat relațiile profesionale, fă ceva în privința corespondenței cu 
persoanele de care ai nevoie.

Adam la el și-i spune :
- Am să-ți dau două vești: una 

bună și una rea. Cu care să încep?
- Păi, spune-o p-aia bună, zice 

Adam.
- Am două organe noi pentru tine, 

spune Dumnezeu. Unul este cel numit 
"creier". Te va face inteligent, vei putea 
crea lucruri noi și vei putea întreține o con
versație cu Eva. Cel de-al doilea organ, 
numit "penis" îți va permite să reproduci 
forme inteligente de viață și să populezi 
planeta. Eva va fi foarte fericită că tu ai

acum acest organ ce o va face să aibă 
copii.

Adâm, foarte incintat, exclamă:
- Darurile pe care mi le faci sunt 

fantastice. Ce veste rea ai putea să-mi dai?
Dumnezeu se uită la Adam cu pă

rere de rău și spune :
- Problema este că, atunci când te

am creat, ți-am dat sânge doar cât să utili
zezi unul dintre aceste noi organe odată.

© © ©
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„Luni, toate școlile din județ vor fi închise, iar sindicaliștii din învățământ 
& se vor alătura celorlalți protestatari. ”

Paul Rusu

Sindicatele au dat drumul la proteste
brie, iar despre medi
camente și materiale 
sanitare nici nu mai 
poate fi vorba”, 
spune Lucia Vintilă, 
liderul sindicaliștilor 
de la Sanitas.

Luni se închid 
școlile

Chiar dacă 
parte a revendicărilor 
personalului didactic 
și-au găsit rezolvarea 
prin modificarea arti
colului 49 din Legea 
salarizării, articol 
care suprima o serie

de sporuri ale dascălilor, aceștia 
vor participa în continuare la

o

proteste până la soluționarea tu
turor cererilor. „Luni, toate șco
lile din județ vor fi închise, iar 
sindicaliștii din învățământ,se 
vor alătura celorlalți protesta
tari”, afirmă Paul Rusu, preșe
dintele Sindicatului din 
învățământul Preuniversitar 
(SIP) Hunedoara.

Pe termen scurt, calenda
rul acțiunilor sindicale mai cu
prinde greva generală de luni, 5 
octombrie, și mitingul organizat 
în fața Guvernului și la Palatul 
Parlamentului, miercuri, 7 oc
tombrie, de Ziua Mondială a 
Muncii Decente.

Ieri s-a consumat primul 
episod din calendarul pro- 

stelor pe care le pregă
tesc sindicatele 
guvernanților în această 
toamnă. Aproximativ două 
sute de sindicaliști, împăr
țiri în două grupuri, au pi-

chetat începând cu ora 11 
sediile județene ale celor 
două partide aflate (încă 
împreună) la guvernare, 
PD-L și PSD.

Protestul a fost organizat la 
nivel național de către sindica-

tele din învățământ, Sănătate, 
Administrație Publică și Finanțe, 
grupate în Alianța Bugetarilor. 
Participanții au afișat banere pe 
care erau notate scurt și concis 
revendicările, precum și o serie 
de caricaturi la adresa Guvernu
lui. Lista revendicărilor generale 
cuprinde trei puncte: renegocie- 
rea în regim de urgență a Legii 
cadru privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri 
publice, stoparea disponibilizări
lor din sectorul bugetar, renunța
rea la acordarea concediului fără 
plată forțat.

Cătălin Rișcuța

Sănătatea cere bani

Alături de nemulțumirile 
generale, unele sindicate formu
lează și o serie de cereri specifice 
fiecărui domeniu. Reprezentanții 
Federației Sanitas protestează 
față de subfinanțarea sistemului 
de Sănătate Publică. „Protestăm 
față de modul de creditare al sis
temului sanitar. Casa Județeană 
de Asigurări de Sănătate (CJAS) 
nu mai are bani să ne asigure sa
lariile începând din luna octom-

t Sfântul Zilei
Pomenirea Sfântului Apostol Anania

Sfântul Apostol Anania a trăit în 
Damasc și era unul din cei șaptezeci de 
ucgnici ai Domnului, iar după învierea 
și înălțarea Mântuitorului a fost rânduit 
episcop creștinilor din acel oraș. Și el. 
l-a botezat pe Sfântul Apostol Pavel, 
făcând multe vindecări în Damasc și 
Elevteropole și îndemnând pe mulți 
spre calea credinței adevărate. în zilele 
acelea era în Elevteropol ighemonul 
Lucian, care se închina la idoli și nu la

Dumnezeu, iară Sfântul Anania străba
tea acea țară cu propoveduirea Evan
gheliei, o lumina și tămăduia toate 
bolile popoarelor, pentru că Domnul 
era cu dânsul, făcând prin mâinile lui 
multe minuni. Nelegiuiții închinători la 
idoli l-au prins pe Sfântul Anania și 1- 
au dus înaintea ighemonului Lucian, 
care îl silea pe sfânt în multe feluri să 
jertfească idolilor. Dar Sfântul Anania 
s-a împotrivit, iar Lucian, nesuferind

comunicat de presa

UNIUNEA EUROPEANĂ OFERĂ SPRIJIN PENTRU 
FORMAREA PROFESIONALĂ A ȘOMERILOR ,

SC Intertog Corn SRL anunță încheierea proiectului .OPTIM - 
Ocupare și Performanță prin Training și Inițiere Antreprenorială*. 
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul 
PHARE 2006 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă.

in cadrul proiectului s-au desfășurat activități de formare profesională 
și de inițiere antreprenorială.
Proiectul a fost implementat de SC INTERLOG COM SRL din Brad în 
parteneriat cu CENTRUL DE AFACERI MASTER din Deva

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni și a obținut rezultate 
privind reconversia profesională a șomerilor de lungă durată:

- 150 persoane instruite sau calificate în management, contabilitate, 
resurse umane, construcții, calculatoare și turism.

- 70 persoane instruite și testate privind spiritul antreprenorial

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel. 0254606040.
0254612013. fax 0254606005, e-mail: office@interloq.ro.

Vizitați pagina de internet a proiectului, la adresa www.interloq.ro/cursuri

PHARE a foet pnmul program de cooperare tehnică și financiar â al Uniunii Europene cu țâr de Europei 
Centrale și de Eat, ianaat m 19S9. Programul este un initrument de pre-aderere, avănd ca scop sprijinirea 
țărilor candidate în vedere» aderăm la Uniunea Europeană. România primește anual circa 250 M Eiao prin 
programul Phare.

asemenea împotri
vire a poruncit să 
fie întins la pă
mânt și să fie bătut 
și să-i fie strunjite

coastele cu cârlige de fier și cu lumâ
nări aprinse să-i fie arse rănile. Și sfân
tul, răbdând, își ridica ochii spre cer și 
se ruga cu stăruință. Judecătorul, um- 
plându-se de mânie, a poruncit popo
rului să-l ia pe Sfântul Anania și, 
scoțându-1 din cetate, să-l ucidă cu pie
tre. Și luându-1 acel norod fărădelege, 
l-a dus la locul uciderii și l-a ucis cu 
pietre. Și așa, plinindu-și slujirea, s-a 
dus către cereștile locașuri.

mailto:office@interloq.ro
http://www.interloq.ro/cursuri
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“Pe viitor dorim să implicăm mediul de afaceri, pentru că fără susținere fi- 
& nanciară serviciile nu vor fi de calitate"

Geanina Ianc

C X
Scandal 
în Petroșani

Un grup de tineri a per
turbat liniștea în în urmă cu 
două zile în municipiul Petro
șani. Scandalul a început în par
carea unui bar din Cartierul 
Aeroport. între doi tineri, Bog
dan C. de 22 de ani, fără ante
cedente penale, fără ocupație și 
prietenul său George E., în vâr
stă de 24 de ani, cu antecedente, 
din Petrila, a izbucnit un scan
dal. Poliția a stabilit în urma 
cercetărilor, cei doi s-au lovit 
reciproc, după ce au consumat 
alcool. în luptă au intervenit și 
alți prieteni ai celor doi. Agenții 
de poliție au intervenit pentru 
aplanarea scandalului. Toți par
ticipând i la scandal au fost duși 
la sediul poliției din municipiul 
Petroșani, unde au fost identifi
cați. Scandalagiilor li s-au în
tocmit dosare de cercetare 
penale sub acuzația că au săvâr
șit infracțiuni de încăierare și 
loviri sau alte violențe.

La furat 
de arbori

Un caz care figura în 
evidențele poliției din munici
piul Petroșani cu autor necu
noscut a fost rezolvat. în urma 
cercetărilor, polițiștii au stabilit 
că Florin S, în vârstă de 22 de 
ani, cu antecedente penale, îm
preună cu alte persoane, a furat 
arbori din pădurea Ocolului Sil
vic din Petroșani, zona Stoinița. 
Paguba a fost în valoare de do
uăzeci și două de mii de lei și a 
fost recuperată în proporție de 
75 la sută. Autorul furtului este 
cercetat de polițiști în stare de 
libertate.

Telefonul... 
fără fir

în. urmă cu două zile a 
fost furat cablul telefonic de pe 
tronsonul Silvașul de Jos și Sil- 
vașul de Sus, la ieșirea din ora
șul Hațeg. Cablul a fost tăiat de 
hoți pe o distanță de aproxima
tiv opt sute de metri.- Poliția nu 
a descoperit încă făptașii și 
efectuează în continuare cerce
tări.

Rănit 
la volan

Pasagerul unui autotu
rism, Alexandru A., de 23 de 
ani, din municipiul Hunedoara, 
a fost rănit ușor. Șoferul mași
nii, Robert L., în vârstă de 18 
ani, nu a adaptat viteza într-o 
curbă și a pierdut controlul vo
lanului. El a ieșit de pe carosa
bil și a intrat într-un pom, fiind 
rănit ușor.

J

Obiectiv atins: Centru de Resurse la Orăștie
Fundația Bethany și Direcția 
Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hune
doara (DGASPC) au prezentat 
rezultatele unui proiect cu fi
nanțare PHARE, care s-a de
rulat pe parcursul a zece luni. 
Beneficiarii proiectului au fost 
douăzeci de voluntari, membrii 
ai ONG-urilor din județul Hu
nedoara, care au beneficiat de 
instruire în domeniul servicii
lor sociale.

Ieri, de la ora 11, la Hotel 
Deva, inițiatorii proiectului au 
susținut conferința tematică „Im
portanța dezvoltării de partene- 
riate între ONG-urile din 
domeniul serviciilor sociale, ad
ministrația publică și sectorul de 
afaceri” și au făcut bilanțul a ceea 
ce s-a realizat de la începerea pro
iectului până la finalizarea sa. 
„Este o încununare a îndeplinirii 
obiectivelor noastre pe acest pro
iect, denumit Consolidarea Cen
trului de Resurse pentru 
ONG-urile din domeniul servicii
lor sociale care activează în jude
țul Hunedoara, care a avut ca scop 
consolidarea și extinderea servi
ciilor sociale furnizate beneficia-

1

Codruța Stoian, 
director zonal al Fundației Bethany

rilor și anume per
soane cu handicap, 
persoane vârstnice”, a 
declarat Codruța Sto- 
ian, directorul zonal 
al Fundației Bethany. 
La eveniment au par
ticipat șaptesprezece 
fundații și asociații 
din întreg județul, 
precum și reprezen
tanți ai Inspectoratu
lui Județean de Poliție.

în decursul celor zece luni, 
a fost înființat la Orăștie Centrul

gram de instruire în vederea acce
sării de fonduri nerambursabile. 
„20 de voluntari au fost recrutați 
și instruiți în cadrul unui curs 
formare de voluntari, 15 ONG-. . 
au fost instruite în managementul 
voluntarilor. Ei au fost învățați 
cum să scrie proiecte pentru a 
atrage fonduri nerambursabile”, a 
mai adăugat Codruța Stoian.

Fără bani 
nu se poate

Incendiu din neglijență
Ieri, în jurul orei 12:50, pe str. 

Mihai Eminescu din Deva (zona Servi
ciul de Medicina Legală) a avut loc un 
incendiu, în urma căruia au ars mai 
multe crengi uscate, depozitate pe zona 
verde.

Focul a fost stins în câteva mi
nute de două autospeciale ale ISU și nu 
s-au înregistrat victime sau pagube ma
teriale. Potrivit pompierilor, focul este 
posibil să fi fost provocat de o țigară 
aprinsă, aruncată la întâmplare.

de Resurse pentru ONG-urile care 
prestează servicii sociale. El va fi 
preluat de fundația „Renaître” din 
localitate. De asemenea, a fost 
constituită o bază de date cu infor
mații complete despre organiza
țiile neguvemamentale care 
funcționează în județ și a fost ela
borat „Ghidul ONG” în variantă 
electronică.

„Vom sprijini 
în continuare 
organizațiile 
din județ”

în cadrul proiectului, volun
tarii au beneficiat de sesiuni de in
formare și consultanță pe cinci 
domenii de activitate, de un pro-

DGASPC Hunedoara a pus 
la dispoziția voluntarilor sediul 
Direcției, unde au avut loc sesiu
nile de informare și consiliere, am 
avut întâlniri periodice cu repre
zentanții ONG-urilor. „Vom spri
jini în continuare organizațiile < 
județ. îi vom ține la curent cu mo
dificările legislative. De aseme
nea, pe parcursul derulării 
proiectului am monitorizat cele 27 
de organizații participante. Pe vii
tor dorim să implicăm mediul de 
afaceri, pentru că fără susținere fi
nanciară serviciile nu vor fi de ca
litate”, a menționat Geanina Ianc, 
directorul general adjunct al 
DGASPC Hunedoara.

Maria Florescu

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

Vă oferim;
• PERSONAL

Deva, Calea Zarandulri 15(1 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria,lângă Volvol

» SPĂLĂTORIE AUTO
Facem coniractc 
pentru firme cu 
REDUCERE

DE 20%

Clicnții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

LA7SPÂ1.ÂRÎ 
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CALIFICAT angajAm personal
■ program de lucru 8 ore
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* persoane fizice
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„Avocatii și notarii își plătesc aceste contribuții doar în momentul în 
& care se face executarea silită sau au probleme de sănătate grave.” 

czj> Silvia Ghenea

► Primăria ia măsuri timide pentru fluidizarea traficului

Calvarul continuă pe străzile Devei
Circulația rutieră a devenit un 
calvar pentru șoferii deveni. 
Sute de mașini parcate ilegal, 
șoferi grăbiți care nu respectă 
indicatoarele rutiere și pietoni 
care traversează strada prin lo
curi nepermise sunt elementele 
unui “puzzle” denumit trafic 
rutier în Deva.

Administrația locală nu a 
reușit încă să găsească soluții pentru 
remedierea situației. Măsurile care 
s-au luat până acum nu se dovedesc 
eficiente. Autoritățile locale nu reu
șesc să fluidizeze traficul rutier din 
Deva și pun vina pe infrastructura 
învechită și pe dotările insuficiente. 
Semnele care reglementează circu
lația rutieră și interzic parcarea sunt 
ignorate de mulți participant la tra
fic.

Poliție, remorcare 
și studiu de trafic

în oraș se vor înmulți plăcu
țele care avertizează că mașinile 
oprite ilegal vor fi ridicate. De ase
menea, se vor dubla echipajele de 
poliție și mașinile de remorcare des
tinate sancționării celor care par- 
cheză neregulamentar. La sfârșitul 
lunii octombrie, viceprimarul Cos- 
min Costa așteaptă rezultatele unui 
studiu de trafic, care să confirme 
încă o dată necesitatea extinderii 
parcărilor. Primăria Deva are în

plan construirea unei noi parcări 
subterane în spatele Casei de Cul

tură. Până când terenul necesar va fi 
pus la dispoziția deținătorilor de au
toturisme, parcările existente vor fi

în continuare supraaglomerate. 
Costa monitorizează îndeaproape 
situația traficului la nivel local și 
este hotărât ca până la finalul anului 
2009 să schimbe situația actuală.

Camere de filmat
pe DN7

Pentru ca fluidizarea traficu
lui să fie un fapt real, Costa a inițiat 
un proiect a cărui prima măsură vi
zibilă a fost amplasarea limitatoare- 
lor de viteză. Urmează instalarea 
unor camere video în punctele „fier
binți” ale orașului. „în premieră în 
municipiul Deva am montat oglinzi

rutiere, iar pentru o mai bună moni
torizare a traficului am decis ca 
până la sfârșitul anului să montam 
camere de filmat pe arterele cele 
mai aglomerate: vom instala patru 
camere pe DN7, în zona McDo
nald's și tot atâtea în zona Sălii 
Sporturilor. La intrarea în oraș dins
pre Simeria și Arad vor fi instalate 
camere și bineînțeles că nu vor 
scăpa nici intersecțiile în care au 
fost înregistrate accidente mortale”, 
declară Cosmin Costa. Edilul de- 
vean speră ca în urma măsurilor ce 
vor fi luate zilele lucrătoare ale săp
tămânii nu mai fie atât de stresante 
din cauza traficului rutier care a de
venit de-a dreptul sufocant.

Georgiana Giurgiu

Problemele sistemului sanitar pleacă de la lipsa banilor

Notarii și avocatii sunt 
cei mai mari datornici la CJAS
Cele mai mari datorii la plata 
contribuției pentru asigurările 
de sănătate în județul Hune
doara le au notarii și avocatii. 
Conducerea Casei Județene de 
Sănătate (CJAS) face eforturi 
să-i determine pe aceștia să-și 
plătească datoriile.

Deși Administrația Financiară 
gestionează activitatea profesiilor libe

rale, printre care se numără și avocatii 
și notarii, aceștia se folosesc de porti

țele ce sunt puse la dispoziție de legea 
românească pentru a întârzia cât mai 
mult plata contribuțiilor către sistemul 
de asigurări de sănătate.

Restantele
se vor recupera

„Avocații și notarii își plătesc 
aceste contribuții doar în momentul în 
care se face executarea silită sau au pro
bleme de sănătate grave. Cotizațiile pe 
care trebuie să le achite anual sunt de 
5,5 la sută din venituri. Ei sunt cei care 
reprezintă legea și ar trebui să fie un 
exemplu pentru ceilalți, dar din păcate 
sunt cei mai rău platnici. Procentului de 
5,5 la sută din venituri i se va adăuga 
penalități aferente fiecărei zile de întâr
ziere și nu cred că vor fi mulțumiți de 
suma care se va aduna la total. Legea 
sistemului de sănătate și a asigurărilor 
obligatorii de sănătate este prea blândă. 
Cu toate astea, într-un târziu datoriile 
tot vor trebui achitate”, spune purtăto
rul de cuvânt al CJĂS Hunedoara, Ovi- 
diu Bâldea. *

Qdată cu numirea în funcția de 
director a Casei Județene de Asigurări 
de Sănătate Hunedoara, Silvia Ghenea 

.este hotărâtă să lichideze listele dator
nicilor, atât persoane fizice, cât și juri
dice. „S-au făcut deja somații publice 
pentru 10.000 de persoane fizice și s-au 
înaintat instanței cazurile persoanelor 
juridice cu restanțe foarte mari la siste
mul de asigurări de sănătate. Vor urma 
și alte avertizări și măsuri pentru a re
cupera aceste datorii”, afirmă directorul 
CJAS Hunedoara. Silvia Ghenea.

Georgiana Giurgiu

PASTREAZA VIU ZÂMBETUL FAMILIEI TAIE
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A CAZULUI METAN, CO Șl GPL

Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577071 Fax: 0354 408887
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“M-am săturat de drumurile de la Izvorani. Fac eel puțin o oră ș/ jumătate dus, 
o oră și jumătate întors. Sunt trei ore pierdute aiurea >/ ajung obosită 
ta întâlniri și ședințe foto. ”

r». Monica Columbeanu

Incredibil: 50 de joburi în 50 de state
Americanul Daniel Seddiqui 
a realizat o performanță 
aproape nebunească: a avut 
50 de locuri de muncă în 50 
de state diferite, timp de 50 
de săptămâni.

Daniel a început pe 30 au
gust 2008 acest program și a 
reușit sâmbăta trecută să-și 
ducă la bun sfârșit misiunea. In 
2005, tânărul a absolvit Univer
sitatea din Carolina de Sud cu o 
diplomă în economie, însă nu 
avea nicio perspectivă de a ob
ține un loc de muncă. După 40 

de interviuri cu planneri finan
ciari, consilieri și investitori 
bancari, a renunțat la a mai 
căuta un job și s-a înscris în 
programul "50 de joburi în 50 
de state".

Seddiqui a fost profesor 
de surf în Maui, a împachetat 
carne în Kansas și a lucrat ca 
nutritionist în Jackson. Printre5

meseriile sale se mai numără in
giner petrolier sau organizator 
de nunți, declarându-se bucuros 
că a încercat cât mai multe pro
fesii. "Acum că am început 
această aventură, oportunitățile 
mele sunt nesfârșite", a declarat 

acesta. "Acum trei ani de zile 
simțeam că nu am nimic de 
făcut".

în afară de scopul obține
rii acelor joburi, Daniel și-a mai 
trasat și o sarcină neoficială. 
Deoarece este singur și-a pro
pus ca în afară de cele 50 de jo
buri în 50 de state, timp de 50 
de săptămâni, să meargă și la 50 
de întâlniri. Pentru cei care încă 
își mai caută un loc de muncă, 
Seddiqui are un sfat: "Ieșiți din 
zona de confort!" Dacă nu aveți

5 

experiență într-un domeniu, de 
ce nu încercați să o obțineți?"

5 5 5

O fi Megan sexy, da’ e prea ciudată!

O fi Megan Fox una dintre 
cele mai sexy actrițe de la Hol
lywood, însă are și multe pro
bleme, ca de exemplu: nu 
suportă să atingă hârtia.

Recent, actrița din Transformers 
a investit într-un dispozitiv electronic 
care proiectează pe perete paginile din 
scenarii, din cauză că nu suportă să 
atingă hârtia. “Unora nu le place sune
tul unghiilor pe tablă. Eu urăsc hârtia. 
Pur și simplu nu suport să ating ziarele 
sau paginile din scenarii - orice nu este 
laminat. De fiecare dată când întorc pa
gina, trebuie să-mi umezesc degetele în 

gură. Uneori folo
sesc un pahar cu apă 
și îmi înmoi degetele 
în el la fiecare pa
gină”.

Crede 
în fantome 
și îi este frică 
de întuneric

Infitată în 
emisiunea lui Jimmy 
Falon, Megan Fox a 
făcut și alte dezvă
luiri incendiare.

"Mi-a fost frică de întuneric toată viața 
mea. Las luminile aprinse toată ziua, iar 
dacă uit una, fug în cealaltă parte a ca
merei să o aprind. îmi este frică de ceea 
ce nu văd", a mărturisit Megan.

își amenință 
partenerul 
cu moartea

Megan Fox se enervează atât de 
tare în timpul conversațiilor contradic
torii cu iubiții săi, încât îi amenință pe 
aceștia cu moartea. Actrița din Jenni
fer's Body recunoaște că îi este foarte 

greu să-și controleze temperamentul 
agresiv. în plus, actrița a dezvăluit că 
prezintă simptome de schizofrenie și că 
ii este foarte teamă că ar putea să sfâr
șească ca idolul ei, Marilyn Monroe.

Are cazier
pentru furt

O alta problemă a actriței în vâr
stă de 23 de ani este predilecția de a 
fura. Ea a dezvăluit recent că are cazier, 
după ce a fost prinsă încercând să fure 
produse cosmetice dintr-un supermar
ket. în urma incidentului neplăcut, pe
trecut în- urmă cu opt sau nouă ani, 
Megan Fox a primit interdicția de a mai 
intra în lanțul de magazine Wal-Mart.

Se consideră 
prostituată

■ Actrița americană, care a recu
noscut că a avut o relație cu o dansa
toare de striptease din Rusia, susține că 
se simte ca o prostituată. "Dacă stai să 
te gândești, noi, actorii, suntem un fel 
de prostituate, pentru că primim bani ca 
să mimăm iubirea sau sexul. La rândul 
lor, spectatorii dau bani ca să ne vadă 
pe noi cum facem sex. E ca o afacere 
murdară", a afirmat Megan.

Dă Izvoraniul pe București
Monica Columbeanu se mută în București. Deși își caută apartament în Ca

pitală, soția lui Irinel spune că nu are probleme în căsnicie, ci doar că programul 
nu-i mai permite să piardă timp pe drumuri. Traficul și contractele din ultima vreme 
sunt cei doi factori esențiali care au făcut-o pe Moni să înceapă căutarea unui apar
tament. "M-am săturat de^drumurile de la Izvorani. Fac cel puțin o oră și jumătate 
dus, o oră și jumătate întors. Sunt trei ore pierdute aiurea și ajung obosită la întâlniri 
și ședințe foto. Toate spațiile lui Irinel sunt închiriate, nu mai are decât un birou, 
dar nu poate fi transformat în spațiu de locuit. Vreau un apartament de două camere, 
în centru, unde să dorm și să îmi las câteva haine", a declarat Monica.

Necesitatea unei case în București pentru doamna Columbeanu a fost su
bliniată și de apropiați de-ai lui Moni, dar și de paparazzi. Fotoreporterii au sur
prins-o pe Monica schimbându-și ținutele în mașină, Bentley-ul devenind un 
șifonier ambulant, în care se află mai multe rânduri de haițțe și accesorii, pe care 
proprietara le schimbă în funcție de evenimentul la care merge.

Familia Columbeanu a locuit până acum la Izvorani, acolo unde se află vila 
lui Irinel. Casa acestora are piscină, sală de fitness, o curte imensă și priveliște cu 
lac, însă și dezavantajul că se află la 30 de kilometri de București.

Barbara Streisand revine
După aproape 50 de ani, Barbara Streisand a revenit pe scena unui mic club 

din New York. Vedeta a prezentat cântece de pe noul său album pentru numai o 
sută de spectatori - atât celebrități, cât și fani obișnuiți. Discul va fi pus miercuri 
în vânzare, iar cei care l-au ascultat spun că are un puternic parfum de jazz. Barbra 
Streisand nu mai cântase la clubul Vanguard din tinerețe, când se prezentase la o 
audiție, dar... fusese respinsă. Ea a ales acum micul club din Greenwich Village 
pentru avanpremiera noului său album, "Love is the answer".

Soțul cântăreței, James Brolin, s-a aflat, cum era normal, în primul rând al 
sălii. Alte vedete, ca Nicole Kidman, creatoarea de modă Donna Karan sau fostul 
președinte Bill Clinton, cu familia, au preferat poziții mai retrase. Câțiva fani ai 
artistei au putut fi în sală prin tragere la sorți sau prin diferite concursuri pe Internet.

Recitalul va fi urmat de un turneu în 20 de orașe americane. Laureată cu 
opt premii Grammy, Barbara Streisand nu a mai scos un album nou din 2005.
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Site-urile matrimoniale luate cu asalt de hunedoreni

Sex și inocență în lumea virtuală
Vot mai mulți hunedoreni se 
efugiază în lumea virtuală. 
*este 10.000 de persoane din 
'rincipalele orașe ale județului 
lunedoara, între care 3.985 de 
'ărbați, sunt prezenți în baza 
'e date ale unuia dintre cele 
nai cunoscute web-siteuri de 
latrimoniale și întâlniri din 
'omănia. De cele mai multe 
ri aceștia își ascund adevă- 
ata identitate în spatele unor 
s^udonime, dar specifică ora- 
ul sau județul unde domici- 
ază. Majoritatea bărbaților 
are și-au postat profilul pe 
stfel de site-uri sunt în cău- 
ire de aventuri.

Clientele de genul feminin ale 
estor siteuri au interese diverse, în 
ncție de vârstă. Tinerele caută prie- 
ii, iar femeile cu vârste între 26 și 62 
ani încearcă să-și găsească un parte- 
- ^e viață. Nu același lucru îl urmă- 

oărbații pe site-urile de întâlniri, 
diferent de vârstă, „masculii feroce” 
la 18 la 55 de ani abordează fetele 
ă nici o jenă, cerându-le diverse fa
ruri sexuale directe sau prin interme- 
îl web-cam.

Viața de noapte 
din lumea virtuală

Site-urile de întâlniri și matri
moniale sunt luate cu asalt de tot mai 
mulți hunedoreni. Pe cea mai cunoscută 
pagină web cu acest profil pot fi găsite 
pește 10.980 de persoane care își de
clară domiciliul în județul Hunedoara. 
Dintre acestea, 6.995 sunt femei și - în 
afară de trei excepții - prostituate care 
își oferă serviciile domnilor generoși, 
restul sunt acolo în speranța că își vor 
găsi marea iubire sau o prietenie adevă
rată. De partea opusă însă, bărbații care 
frecventează aceste site-uri sunt 
aproape în totalitate interesați de satis
facerea poftelor animalice. „Glasul Hu
nedoarei” a făcut un experiment și a 
postat pe trei site-uri profilul unei tinere 

fictive de 18 ani. 
Rezultatele‘expe
rimentului au fost 
dezastruoase pen
tru bărbații care 
își petrec timpul 
comunicând pe 
chat prin site-uri- 
lor de întâlniri. 
Puștoaica de 18 
ani a primit în 
doar două pre me
saje de la peste 
700 de bărbați. 
Am selectat dintre 
acestea numai pe 

cei din județul Hunedoara, au fost în 
număr de 260, încurajați de faptul că tâ
năra apărea ca fiind domiciliată în 
Deva. Dintre hunedoreni doar trei au 
postat mesaje decente, fără conotații se
xuale. Restul de 117 nu au dorit altceva 
decât o partidă de sex pe viu sau vir
tuală, cu toate că nici profilul tinerei și 
nici prezentarea pe site nu lăsau să se 
înțeleagă că oferă servicii sexuale. Mai’ 
mult decât atât, 12 dintre amatorii de 
senzații tari nu s-au mulțumit cu o dis-

cuție „hof ’ pe chat, ci au acceptat întâl
niri cu persoana virtuală, programate 
pentru a doua zi.

Băieții nu au trecere

Același experiment făcut cu 
profilul unui bărbat de 25 de ani s-a do
vedit un eșec. Tânărul nu a fost contac
tat timp de o săptămână decât de trei 
fete, dintre care una singură din județul 
Hunedoara. în urma unei discuții de
cente, tânăra în vârstă de 22 de ani din 
Deva i-a destăinuit bărbatului „virtual” 
că este singură și nu are timp să își 
caute un prieten în lumea reală, prefe
rând site-urile matrimoniale pentru a-și 
afla perechea ideală.

Andreea Demian

Psihologii trag un semnal de alarmă

Vânătorii de puicuțe
Profilul unui „ vânător de puicuțe ” în lumea virtuală ar 

fi: bărbat între 38 și 48 de ani, căsătorit, cu copii, studii su
perioare și situație materială peste medie. în general, aceștia 
își ascund adevărata identitate, postând la profilul personal 
poze ale altor persoane, luate de pe Internet. Unul dintre ape- 
lanți, un cunoscut om de afaceri din Hunedoara, s-a deplasat 
la ora două noapte cu mașina la Deva pentru o partidă de 
amor cu tânăra fictivă de pe site, cu toate că aceasta a speci
ficat clar în discuția cu el că nu este dispusă la așa ceva. După 
ce a stat o jumătate de ora la locul de întâlnire, stabilit tot de 
el, a plecat furios.

ț& date.ca-....... ......................
Folosirea în exces a internetului și în spe

cial,tendința a cât mai mulți utilizatori de a se 
refugia în lumea virtuală este considerată dău
nătoare de către psihologi. Specialiștii trag un 
semnal de alarmă, mai ales în ceea ce privește 
tinerii care își petrec mai mult de jumătate din 
zi în fața calculatorului. „Există o tendință cres
cută în rândul tinerilor de a-și multiplica perso
nalitatea în lumea virtuală. Ei se refugiază în 
anonimat și devin ceea ce doresc ei să fie. Este 

deosebit de periculos, pentru că atunci când 
revin la realitate se pot produce șocuri iremedia
bile în psihicul lor”, precizează psihologul Ama
lia Istrate.

Nu puține au fost cazurile în care fete ama
toare de escapade în lumea virtuală sau doar 
dornice de a cunoaște oameni noi au fost atrase 
în diverse rețele de prostituție de către utilizato
rii site-urilor matrimoniale.

Una dintre “viețimele” experimentului s-a întâlnit cu fata virtuală



8 Interne
Joi, 1 octombrie 2009

“Există un evident blocaj din partea Senatului pentru a face o ședință comună a Birourilor 
& Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. ”

O Roberta Anastase

UDMR își anunță candidatura la Arad
Lansarea oficială a candida
tului UDMR la Președinție, 
Kelemen Hunor, va avea loc 
luni la Arad, în cadrul unui 
spectacol artistic, a declarat 
președintele UDMR Arad, 
Kiraly Andras.

Conform sursei citate, Kele
men Hunor va fi prezent la Arad 
începând de luni, pentru a parti
cipa, în 6 octombrie, la comemo
rările din Parcul Reconcilierii, 
care au loc în memoria celor 13 
generali ai Revoluției de la 1848- 
1849. Lansarea candidaturii va 
avea loc în cadrul spectacolului 
"File din istoria Națiunii" , susți

nut de Teatrul "Rado Vilmos" din 
Kecskemet, Ungaria.

în ceea ce privește alegerile, 
liderul UDMR Arad a spus că aș
teptările organizației sunt "mai 
modeste" decât la alegerile euro- 
parlamentare. "La euroalegeri am 
avut un scor județean de 14 la sută 
din voturi, dar și pe fondul absen
teismului românilor la urne. Acum 
avem așteptări mai modeste, ne 
mulțumim cu un scor de zece la 
sută", a spus Kiraly Andras.

UDMR Arad a pregătit 230 
de voluntari pentru strângerea 
celor 10.000 de semnături alocate 
filialei județene pentru candida
tura lui Kelemen Hunor.

Deputat contra senatori
Președintele Camerei Deputa
ților, Roberta Anastase, i-a 
acuzat miercuri pe președintele 
Senatului, Mircea Geoană, și 
pe secretarul general al acestui 
for legislativ de „blocaj inad

misibil” privind convocarea 
Birourilor Permanente Co
mune pentru discutarea solici
tării șefului statului privind 
referendumul. “Există un evi
dent blocaj din partea Senatu

lui pentru a face o ședință co
mună a Birourilor Permanente 
ale Camerei Deputaților și Se
natului”, a precizat Roberta 
Anastase.

Nu e normală
blocarea 
Legislativului

♦
întrebată cum comentează 

faptul că membrii Biroului Perma- 
net al Senatului nu știau că mier
curi este convocată o ședință 
comună a conducerilor celor două 
Camere legislative, Anastase a 
spus: „Cred că trebuie întrebați pre
ședintele Senatului și secretarul ge
neral al acestui for legislativ. Mi se 
pare un blocaj inadmisibil pentru 

că membrii Biroului Permanent al 
Senatului nici măcar nu știu de de
mersul regulamentar pe care 1-at* 
făcut membrii biroului Senatului. 

Mi se pare un lucru grav”.
Roberta Anastase a spus că 

ședința Birourilor Permanente 
Reunite nu a fost convocată de ea, 
„cum eronat s-a transmis”, ci de 
patru membri ai Biroului Perma
nent al Camerei Deputaților și de 
cinci membri ai Biroului Perma
nent al Senatului. Ea a apreciat că 
această convocare a respectat o 
procedură regulamentară.

Roberta Anastase a explicat 
și procedura în baza căreia a fost 
convocat Biroul Permanent Comun 
al Camerei Deputaților și Senatu
lui. „Există regulamentul comun și 
există articolul 89 din acest regula
ment care prevede că regulamentul 
comun se completează cu preve
deri din cele două regulamente ale 
Camerei Deputaților și Senatului”, 

a explicat Roberta Anastase.

Ședință
pentru Referendum

în urmă cu două zile, preș 
dintele Camerei Deputaților 
anunțat că reprezentanții PD-L 
conducerii Camerei Deputaților 
Senatului au decis să ceară conv 
carea unei ședințe a Birourilor P( 
manente ale celor două Camere, 
care să se discute despre avizul 
care trebuie să-l dea Parlament 
legat de solicitarea președinte 
Traian Băsescu de a organiza un 
ferendum pe tema parlamentu 
unicameral.

Potrivit Robertei Anasta 
reprezentanții PD-L solicitau 
această ședință a Birourilor Pe -• 
nente să aibă loc miercuri, i- , 
13.

Nu cu-tehnocrati
9

Boc și ultimatumul pentru PSD

Secretarul general PD-L, Va- 
sile Blaga, a declarat că democrat-li- 
beralii exclud în acest moment un 
Guvern exclusiv de tehnocrați, că nu 
înțelege de ce PSD „nu îi dau dreptul” 
premierului Boc să remanieze un mi
nistru. Vasile Blaga a afirmat că pre

ședintele PD-L Emil Boc s-a consultat 
cu. Biroul permanent al partidului 
atunci când l-a propus interimar la 
MAI.

In opinia lui Vasile Blaga, 
Coaliția nu este în criză, și deși perso
nal nu a dorit formarea Coaliției, a 
făcut propuneri care să o ajute să gu
verneze pentru patru ani. Numele lui 
Vasile Blaga a fost vehiculat pentru 
poziția de interimar la MAI după ce 
luni, premierul Emil Boc a declarat 
că a informat și consultat Coaliția în 
legătură cu remanierea lui Dan Nica, 
ministru de Interne și vicepremier.

Marți, președintele Traian Bă
sescu le-a recomandat liderilor celor 
două partide să mai discute și le-a dat 
și două variante pentru șefia Interne
lor: ori un reprezentant al Opoziției, 
ori un independent.

PSD a spus că propunerea șe
fului statului nu schimbă decizia par
tidului de a-1 susține pe Dan Nica. La 
ședința Coaliției din această dimi
neață delegația PSD a lipsit.

Premierul Emil Boc ar putea opta 
să înainteze astăzi, în ședința de 
Guvern, un ultimatum miniștrilor 
PSD, urmând a le cere să se decidă 
în privința nominalizării unui inte
rimar la Interne, pentru ieșirea din 
criză, susțin surse democrat-libe- 
rale. Cererea ar putea veni pe fon
dul refuzului la dialog manifestat 
de către PSD, ai cărui reprezentanți 
nu s-au prezentat la ședința coali
ției de astăzi, pentru a discuta pro
blema Ministerului de Interne și 
propunerile președintelui Traian 
Băsescu privind eventuala numire 
a unui independent în fruntea aces
tei instituții

Până atunci democrat-liberalii 
au lansat spre Kiselleff un nou termen 
pentru salvarea Coaliției. PSD ar trebui 
ca până în ora 15, când este programată 
ședința de Guvern, să facă o propunere 
pentru ministerul de Interne, în locul Iui 
Dan Nica, remaniat de premierul Emil 
Boc. Noul termen fixat de PDL vine 
după ce, dimineață, social-democrații 
au boicotat ședința Coaliției.

Se decide 
soarta Coaliției
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în cazul în care PSD nu va răs
punde la noul ultimatum, premierul este 
decis să le ceară explicații miniștrilor 
PSD referitor la refuzul de a mai comu
nica în cadrul coaliției de guvernare și 
să solicite rezolvarea acestui impas po
litic până la sfârșitul zilei de miercuri, 
susțin surse democrat-liberale. „Această 
criză nu se mai poate prelungi mai de
parte de azi (miercuri -n.r.)”, au precizat 
sursele citate, arătând că, într-un fel sau 
altul în cursul zilei se va decide soarta 
Coaliției. Boc va profita de venirea mi
niștrilor PSD în ședința de Guvern, toc
mai pentru a comunica cu partenerii de 
la PSD, care refuză orice altă cale de 
dialog.

Fără șanse 
de a continua
Democrat-liberalii sunt tot mai 

convinși că o posibilitate de împăcare 
este lipsită de șanse, astfel că se aș
teaptă și semnarea de către președintele 

Traian Băsescu a decretului de revocai 
din funcție a lui Dan Nica, chiar dac 
șeful statului ar dori mai degrabă o rt 
zolvare amiabilă a conflictului. „Ai 
făcut tot ceea ce se putea, i-am invit: 
să discutăm, din punctul nostru de vi 
dere această relație nu mai poate cont 
nua”, au mai spus surse 
democrat-liberale, care au invocat afe 
tarea actului guvernamental și stabilit 
tea politică a țării dacă această stare < 
tensiune politică este prelungită.
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Moldova vrea pace cu Transnistria
Ambasadorul Republicii Mol
dova la Națiunile Unite, Ale
xandru Cujba, a pledat, în 
cadrul Adunării Generale a 
ONU, pentru soluționarea paș
nică a conflictului transnis- 
trean prin demilitarizarea și 
democratizarea Transnistriei, 
se arată într-un comunicat 
postat pe site-ul organizației.

"Implementarea reformelor de
mocratice, normalizarea climatului 
economic și social la dreapta Nistrului 
vor facilita accelerarea soluționării 
conflictului transnistrean", a precizat 

Alexandru Cujba, pledând pentru o im
plicare mai accentuată a Statelor Unite 
și a Uniunii Europene pentru încheie
rea disputei.

De asemenea, Republica Mol
dova va "depune eforturi în vederea re
tragerii trupelor străine din țară pentru 
a înlocui actuala operațiune de menți
nere a păcii cu o misiune multinațio
nală mandatată și pentru a obține 
integrarea țării în toate segmentele 
socio-economice prin încurajarea unei 
participări extinse a sectorului negu- 
vemamental".

Cujba a precizat că Republica 
Moldova a înaintat în 2007 inițiative cu 
scopul consolidării nivelului de încre
dere, asigurării liberei mișcări și mo

dernizării infrastructurii. "Din păcate, 
autoritățile transnistrene au boicotat 
mereu aceste inițiative prin introduce
rea de taxe vamale ilegale", cât și prin 
încălcarea drepturilor cetățenilor mol
doveni de studia în limba maternă, a 
explicat el, adăugând că Republica 
Moldova va continua negocierile pen
tru a soluționa conflictul.

Transnistria este o republică se
paratistă situată în estul Republicii 
Moldova, delimitată la vest de râul 
Nistru și la est de Ucraina, teatru al 
conflictelor dintre forțele moldovenești 
și cele separatiste de la începutul anilor 
'90, când țara și-a proclamat indepen
dența.

Coreeni duc altfel de război
Nord-coreenii își îndreaptă 
eforturile spre domenii pre- 

.m războiul cibernetic, dis
pozitive explozibile 
artizanale și rachete, a de
clarat generalul Walter 
Sharp, comandant al forțe
lor americane în Coreea de 
Sud.

„Cred că nord-coreenii țin 
probabil cont de faptul că nu pot 
câștiga o ofensivă convențională în 
toată regula”, a precizat generalul 
Sharp, care a făcut aceste afirmații 
în fața unui grup de jurnaliști spe
cializați în domeniul apărării.

Ținând cont de capacitățile 
.rțelor sud-coreene și americane, 

acestea „se îndreaptă incontestabil” 

către un tip de amenințare necon
vențională sau „asimetrică”, a expli
cat el.

Noi instrumente
de război

în consecință, militarii ame
ricani au încercat să învețe de pe 
urma conflictelor din Irak și din 
Afganistan, unde dispozitivele ex
plozibile artizanale plasate pe dru
muri s-au dovedit a fi arma 
preferată a insurgenților, potrivit 
generalului. Armata americană se 
pregătește de asemenea ca nord- 
coreenii să folosească instrumen
tele războiului cibernetic și s-a 
asigurat, alături de cea sud-co- 
reeană, că securizează rețelele de 

comunicații sensibile, esențiale 
pentru desfășurarea unor astfel de 
operațiuni, susține Sharp. Progra
mul balistic nord-coreean ar putea 
fi considerat de asemenea ca un 
aspect al acestei strategii asime
trice, în măsura în care are ca scop 
permiterea regimului de la Phe
nian să șantajeze și să reacționeze 
la forțele convenționale ale aliați- 
lor.

Generalul Sharp a făcut re
ferire la starea de sănătate a libe
rului nord-coreean Kim Jong-il, 
care ar fi fost victima unui atac ce
rebral în august 2008. Chiar dacă 
este slăbit, el pare să țină în conti
nuare frâiele puterii, se bucură de 
o „sănătate bună” și „deține con
trolul”, a afirmat el.

Infractori români în Norvegia Nas în nas cu bin Laden

Numărul românilor cercetați

Justiției din cele 
două țări au dis- 
cutat despre în
cheierea unui 
acord privind 
combaterea in
fracțiunilor să
vârșite de români 
în Norvegia.

Ministrul Jus
tiției, Cătălin Predoiu, 
a declarat după întâl
nirea cu omologul său 
norvegian, Knut Stor- 
berget, că numărul ro
mânilor cercetați de 
poliție în Norvegia a 
crescut în ultimii ani 
ajungând de la 171 de 
persoane, în 2003, la 
1.400, în anul 2008.

Ministrul Justiției a precizat că

de poliție în Norvegia a cres
cut în ultimii ani, ajungând

majoritatea românilor care intră în 
conflict cu legea în Norvegia au studii 
medii și superioare.

la 1.400 de persoane în 2008, 
motiv pentru care miniștrii

De asemenea, acesta a explicat 
că majoritatea infracțiunilor comise

de români în Norvegia sunt furturi, 
tâlhării și înșelăciuni și, mai nou, in
fracțiuni de natura informatică.

Ministrul norvegian al justi
ției, Knut Storberget, a declarat la rân
dul său că numărul românilor care 
comit infracțiuni în Norvegia a cres
cut, dar că este vorba despre infrac
țiuni minore.

Storberget a precizat că apro
ximativ 77 de romani se află în închi
sorile din Norvegia, din care 55 sunt 
în custodie.

Predoiu a mai afirmat că a mai 
discutat cu omologul său norvegian 
despre semnarea principiilor unui 
acord bilateral privind ajutarea auto
rităților norvegiene să combată mai 
eficient infracțiunile săvârșite de ce
tățenii români aflați pe teritoriul Nor
vegiei.

Pe de alta parte, Storberget a 
declarat că se dorește o cooperare 
între România și Norvegia în dome
niul judiciar și că se așteaptă încheie
rea unui acord pentru transferarea 
persoanelor care au primit o sentință.

Cei care folosesc metroul din Washington riscă să dea nas 
în nas chiar cu inamicul numărul unu al Statelor Unite, Osama 
bin Laden. El le zâmbește călătorilor grăbiți dintr-un poster, 
îmbrăcat cu un tricou pe care scrie „I love Guantanamo”.

Declarația de dragoste nu este întâmplătoare. Afișul, ală
turi de alte două reprezentându-i pe actualul președinte Barack 
Obama și pe fostul vi
cepreședinte Dick 
Cheney, face parte 
dintr-o campanie pen
tru închiderea centru
lui de detenție 
Guantanamo. Iniția-5 
tiva aparține organiza
ției Avaaz, care 
consideră că al-Qaida 
folosește Guantanamo 
pentru a găsi noi re
cruți. Posterele sunt 
însoțite și de un slo
gan care cere înceta
rea torturii și 
anchetarea tuturor re
lelor tratamente.
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t-> Integrante
1 - Rebus

...LA PECICA

FESTIVAL...
ORIZONTAL: 1. Festival de motociclism și muzică din Pecica 
aflat la a V-a ediție. 2. „Bine ați venitl" (pl.) - Specialități la 
grătar. 3. întârziere - Punct pe piele. 4 Râu în Brazilia - La 
ordinea zilei. 5. A lua din nou - Exclamație admirativă. 6. 
Orașul de pe Mureș - Tren (pop.) 7. Participante nelipsite 
de la orice Olimpiadă. 8. Teren amenajat pentru întreceri 
sportive - Mijloc de apărare. 9. Gazda Festivalului 
Motorock - Sportul cu arma. 10. Cămașa leliței - Pune în 
mișcare motocicleta.
VERTICAL: 1. Aigură catrenul unei petreceri - „Pianissimo 
possibile" (abr.) 2. Pecica, devenit din 5 aprilie 2004 - 
Boală parazitară a pielii. 3. Așezare vremelnică în carturi - 
A ști (var.) 4. Ceas - Serie de ăntreceri sportive care se 
repetă periodic (cea de a ? a festivalului are loc în preioa- 
da... 2009). 5. Concurent, adversar - Țesătură orientală. 6. 
Violente - In varăl 7. Centimetru - Bucată de pământ. 8. 
Râu japonez - A scuza. 9. Căldare pentru a se fierbe 
gulașul - Legendă. 10. Trage linii drepte - Timpul concursu
lui nostru.
Dicționar: ISA. TRIN. PPP, SCI, NAK, KINU.

Liviu Novac

11NC, ULI, INFO,

...MOTOROCK... Liviu Novac
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Dicționar: Aci, Trecento. Malac, ilice, îmi, Eben, Etos.

Din nou

Recol

Soi
Janna 
Andrei

Căderi 
la pace

Gaură 
în capi

S-a născut pe 17 februarie 1971, în 
orașul Downers Grove, Illinois, iar la 
15 ani s-a mutat alături de familia sa 
în California. A terminat liceul în 
1989, iar Imediat apoi șl-a început 
cariera de modelling defilând pe 
podiumurile din Paris, New York și 
Tokyo.

în ciuda faptului că se descurca bl- 
no în această meserie șl că se afla pe 
un val ascendent a decis să iși încer
ce norocul și în actorie. Astfel, a parti
cipat la o serie de audiții pentru a 
obține un rol într-un show de televi
ziune sau film pentru marele ecran.

încă din start a obținut roluri, mai 
mult sau mai puțin Importante, în 
seriale ca: "Life Goes On", "Saved by 
the Ball**, "Married with Children", 
"Eerie", "Indiana", "Beverly Hills 
90210" șl Seinfeld".
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Taxa pe Valoarea Adăugată - precizări
Referitor la rectificarea buge
tară pe anul 2009 și reglemen
tarea unor măsuri 
financiar-fiscale, care a fost 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea 1, nr. 
249/14.04.2009., iată câteva 
modificări aduse legislației fis
cale în ceea ce privește taxa pe 
valoarea adăugată, intrate în 
vigoare la 1 mai 2009.

Limitări speciale 
ale dreptului 
de deducere

începând cu data de 1 mai 
2009, TVA aferentă achizițiilor de ve
hicule rutiere motorizate care sunt des
tinate exclusiv pentru transportul rutier 
de persoane, cu greutate maximă auto
rizată de până la 3.500 kg și care nu au 

. ; mult de 9 scaune de pasageri, in-
c. oiv scaunul șoferului nu se deduce. 
De asemenea, nu se deduce nici taxa 
aferentă achizițiilor de combustibil 
destinat utilizării pentru vehiculele 
care au aceleași caracteristici, aflate în 
proprietatea sau în folosința persoane
lor impozabile.

Fac excepție vehiculele utili
zate exclusiv pentru:

- intervenție, reparații, pază și 
protecție, curierat, transport de perso- 
lal la și de la locul de desfășurare a ac- 
.ivități, precum și vehiculele special 

adaptate pentru a fi utilizate drept care 
de reportaj, vehiculele utilizate de 
agenți de vânzări și de agenți de recru
tare a forței de muncă;

- transportul de persoane cu 
plată, inclusiv pentru activitatea de 
taxi;

- prestarea de servicii cu plată, 
inclusiv pentru închirierea către alte 
persoane, instruirea de către școlile de 
șoferi, transmiterea folosinței în cadrul 
unui contract de leasing financiar sau 
operațional;

- scop comercial, respectiv în 
vederea revânzării. .

Important!

Prin achiziție de vehicule se în
țelege cumpărarea unui vehicul din Ro
mânia, importul sau achiziția 
intracomunitară a vehiculului.

Limitarea dreptului de deducere 
a TVA nu se aplică pentru avansurile 
care au fost achitate înainte de data de 
1 mai 2009 pentru valoarea totală sau 
parțială a vehiculelor rutiere motori
zate, dacă livrarea acestora intervine 
după data de 1 mai 2009 inclusiv.

Perioada fiscală

Pentru persoanele impozabile 
care utilizează trimestrul calendaristic 
ca perioadă fiscală și care efectuează o 
achiziție intracomunitară taxabilă în 
România, perioada fiscală devine luna 
calendaristică.

în funcție de exigibilitatea TVA

perioada fiscală se modifică astfel:
- începând cu prima lună a unui 

trimestru calendaristic, dacă exigibili
tatea taxei aferente achiziției intraco- 
munitare intervine în această primă 
lună a respectivului trimestru;

- începând cu a treia lună a tri
mestrului calendaristic, dacă exigibili
tatea taxei aferente achiziției 
intracomunitare intervine în a doua 
lună a respectivului trimestru.

Atenție! Primele două luni ale 
trimestrului respectiv vor constitui o 
perioadă fiscală distinctă, pentru care

persoana impozabilă va avea obligația 
depunerii unui decont trimestrial de

taxă, până la data de 25 inclusiv a luni? 
următoare celei în care se încheie pe
rioada fiscală respectivă. Pentru cea 
de-a treia lună a trimestrului respectiv 
persoana impozabilă va avea obligația 
depunerii unui decont de taxă lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii ur
mătoare celei în care se încheie pe
rioada fiscală;

- începând cu prima lună a tri
mestrului calendaristic următor, dacă 
exigibilitatea taxei aferente achiziției 
intracomunitare intervine în a treia 
lună a unui trimestru caledaristic.

Persoanele impozabile care 
sunt obligate să își schimbe perioada 
fiscală trebuie să depună o declarație 
de mențiuni (formularul 010 sau 070, 
după caz) la organul fiscal competent, 
în termen de maximum 5 zile lucră
toare de la finele lunii în care intervine 
exigibilitatea achiziției intracomunitare 
care generează această obligație, și va 
utiliza ca perioadă fiscală luna calen
daristică, fără a avea posibilitatea de a 
reveni la utilizarea trimestrului calen
daristic ca perioadă fiscală.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează vânzători volanți

sc mntriby com srl
Vă oferă o gamă largă 
de piese și accesorii auto 
pentru toate tipurile 
de autoturisme și camioane.

I IMPORT 
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LOG-U*
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE
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Cele mai bune prețuri
Str. Avram lancu nr 14-16 
(langa CEC, vis-â-vis Kaufland), Hunedoara.

Tel/Fax: 0254/716.586

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 ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit sațiu 
publicitar, dimensiuneal/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 solicitările beneficia
rului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

12 luni -108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

t

! (text maxim 50 de cuvinte)

! Nume...........................................Prenume.........................................
; Strada.................................................Nr.......Bl................ Se...........
î Ap......Localitatea....................................Județul..............................
! C.I. seria............... nr.........................................................................
! Eliberat de..........................................................................................
! DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

! Semnătura

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
l Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l
; și la cutia poștală amplasată Ia primul stand de ziare din
• centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
< lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
■ cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta-
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



cț> Clasamentul FIFA contează la baraj 
i=I> Massa a condus un kart la Sao Paolo

Sport
Joi, l octombrie 2009

Capi de serie la meciurile de baraj 
pentru CM 2010
Președintele FIFA, Joseph Blatter, a anun- . 
țat marți la Rio de Janeiro că vor exista capi 
de serie la tragerea la sorți a meciurilor de 
baraj pentru calificarea la Cupa Mondială 
de fotbal din 2010, ce se va desfășura în 
Africa de Sud.

“Vor exista capi de serie pentru tragerea la sorți 
a meciurilor de baraj. Acest statut va fi atribuit potrivit 
poziției ocupate de fiecare țară în clasamentului FIFA”, 
a declarat Blatter, în cadrul unei conferințe de presă or

ganizate la finalul reuniunii Comitetului Executiv al 
FIFA, ce s-a desfășurat pentru prima dată în Brazilia.

La rândul său, secretarul general al FIFA, fran
cezul Jerome Valcke, a explicat că se va efectua o a 
doua tragere la sorți "pentru a desemna țara care va 
avea avantajul de a juca pe teren propriu în meciul 
retur". Cele mai bune opt echipe de pe locul 2 din cele 
9 grupe ale preliminariilor zonei Europa se califică la 
baraj.

Tragerea la sorți a meciurilor de baraj se va des
fășura pe 19 octombrie, la Zurich.

Massa din nou pe pistă
Pilotul echipei Ferrari Felipe 
Massa a condus un kart pe un 
circuit din Sao Paolo, aceasta 
fiind prima evoluție a brazilia

nului pe o pistă de curse după 
acidentul grav suferit la înce
putul lunii august, la Marele
Premiu de Formula 1 al Un

gariei. Massa a efectuat șase 
tururi, dar a fost nevoit să se 
oprească din cauza ploii.

“A condus 
șase tururi și s-a 
simțit bine”, a 
declarat Thiago 
Camilo, un prie
ten al pilotului 
de la Ferrari.

în paralel, 
Massa și-a con
tinuat progra-

mul de exerciții fizice și este de 
așteptat ca următorul pas al bra
zilianului să fie în simulatorul 
curselor de FI.

Managerul echipei Fer
rari, Stefano Domenicali, a re
fuzat, duminică, să comenteze 
zvonurile privind o eventuală 
revenire a lui Massa la volanul 
monopostului F60 înainte de 
sfârșitul acestui sezon.

Felipe Massa a suferit o 
fractură a craniului deasupra 
ochiului stâng, după ce a fost 
lovit de o piesă desprinsă din 
monopostul Brawn GP, condus 
de Rubens Barrichello, în tim-

pul calificărilor Marelui Premiu 
al Ungariei, din luna august. 
Massa și-a pierdut cunoștința și 
a fost dus la un spital din Buda
pesta, unde a fost operat de o 
fractură craniană și a fost plasat 
în comă artificială timp de două 
zile.

La 5 august, pilotul bra^.- 
lian a fost transferat la un spital 
din Sao Paulo, iar la 7 septem
brie a fost supus cu succes unei 
noi intervenții chirurgicale la 
cap, prin care i s-a refăcut un os 
al craniului, implantându-i-se o 
placă de titan.
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Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari♦

,80 lei/mc 
t si sortat 0 • 4 mm

0723 154 204
sau t-malL contabilitate@tcleccrnadcva.ro

Complexul 
turistic

Saună

r r

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
ți 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești ți internaționale 

Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiector 
țî Internet de mare viteză 

Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală d&peste 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn ți țalău.

Telefoane: 0254.264.038 
ți 0254.264.039

Wcb: www.steauamurcsului.ro, 
E mail: office@stcauamuresului.ro
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