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Incendiu în gara Simeria

ANUL 1 - NR. 15 - VINERI. 2 OCTOMBRIE 2009 - 12 PAGINI - 70 BANI

■

. *

Bucuria de a oferi

PAGINA 3

Un brădean face legea pe dumul care trece prin fața 
casei sale. Bărbatul a impus propriile legi de circulație 
ji a blocat drumul. Surse din Primărie spun că pro
blema blocării drumului a suscitat discuții aprinse, îm- 
bărțindu-i pe consilierii brădeni în două tabere.

Stăpân peste drumuri
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Geoană a ajuns 
în Playboy

Deva e orașul cu zece 
universități
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Sfântul Mucenic Ciprian vrăjitorul 
și Sfânta Muceniță Iustina fecioara

în vremea împăratului Deciu trăia în Antiohia 
Siriei un filozof și vrăjitor vestit, pe numele său Ci
prian, de neam din cetatea Cartaginei, care a fost 
crescut din pruncie în necredință și dat spre a învăța 
vrăjitoria. Și tot atunci era în Antiohia o fecioară cu 
numele de Iustina, care s-a născut din părinți pă
gâni
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Odată cu demisia miniștrilor PSD și ieșirea 
acestui partid de la guvernare, liderii politici din 
județ apreciază situația politică actuală și întrevăd 
consecințele unei astfel de hotărâri.

Pesediștii vor fi eliminați din funcții și în Hunedoara

Dorin Gligor este noul
prefect al județului

Demisiile miniștrilor PSD vor provoca reacții și în 
teritoriu, în instituțiile controlate de directori pesediști. Surse 
bine informate din anturajul portocaliilor dau ca sigură eli
minarea pesediștilor din aparatul administrativ local. Primii 
care își vor pierde funcțiile vor fi prefecții instalați pe post 
de PSD. Prefectul Ioan Gabriel Samoilescu a fost înlocuit 
cu Dorin Gligor, fostul subprefect pus pe funcție de PD-L.

Decizia a fost luată în ședința de Guvern de aseară. 
Prefectul Dorin Gligor spune că este firesc ca Guvernul să 
fie reprezentat în teritoriu de un înalt funcționar public fidel 
acutalilor guvernanți. „Guvernul vrea să acelereze procesul 
de reformă și are nevoie de oameni care să pună în practică 
politica guvernamentală, să aplice programul anticriză al 
Guvernului. încă nu 3m primit o decizie oficială dar dacă 
voi fi numit prefect vreau să fac o echipă performantă care 
să fie realmente în folosul cetățeanului.”, a declarat prefectul 
Dorin Gligor.

Samoilescu respectă ierarhiile

Fostul prefect Ioan Gabriel Samoilescu nu are infor
mații despre o eventuală epurare a pesediștilor din județul 
Hunedoara și nici nu știe nimic despre demiterea sa. „Pro
babil că e o strategie a Partidului Social Democrat, eu sunt 
apolitic și nu am cunoștință despre ce se întâmplă. Doar ceea 
ce aud și eu din presă. Nu știu dacă voi fi demis, dar sper ca 
Guvernul să respecte legile în vigoare. E adevărat că în urmă 
cu șase luni am făcut parte din PSD, dar mi se pare mult de 
atunci... Am și uitat de perioada aceea... Funcția de Prefect 
a fost negociată de PSD, asta toată lumea o știe. Eu îmi ofer 
disponibilitatea de a-mi face datoria dacă Guvernul mi-o 
cere și încerc să mă achit de sarcini, neutru, ca și până acum. 
Dacă de la Guvern se decide că sunt soluții mai bune, eu ce 
pot să fac decât să respect hotărârile superiorilor... Sunt un 
tip cu educație mai veche și am învățat că trebuie să respecți 
ierarhiile”. Fostul prefect Ioan Gabriel Samoilescu refuză să 
discute despre o eventuală revenire a sa în viața politică. Fos
tului prefect i se pare că această ipoteză este absurdă și că 
este prematur să se gândească la asta. „Nu vreau să discut 
pe ipoteze. Prefer să mai treacă o noapte, să mă odihnesc și 
voi vedea ce decizie voi lua. Când va fi un lucru cert mă voi 
gândi și vă voi spune ce decizie am luat”, a declarat Samoi
lescu.

Alexandru Avram

Editorial de Bogdan Barbu

De ce nu se mai citește
„De ce nu-i putem învăța pe copiii noștri 

să citească și să scrie? Raportul de sinteză al stu
diului citat (n.red.: e vorba de un studiu finalizat 
lalnceputul anului 1990) menționează trei cauze: 

prea multă televiziune;
prea puține materiale de lectură - cărți, re

viste, ziare - în casă;
prea puține teme școlare pentru acasă.
Sună perfect rațional, dar ce putem face ca 

să remediem situația? Raportul sugerează ca pă
rinții să se implice mai mult în activitatea copiilor

și în evoluția lor intelectuală.
Aici devin un pic cam 

sceptic. Mă tem că părinții unor 
copii care au rămas în urmă cu ci
titul și scrisul e foarte probabil să 
aibă și ei același grad de rămânere 
în urmă, deci și dacă ar vrea, n-ar 

putea să le fie de prea mare ajutor.
Eu cred că problema este mai profundă, 

punându-se la un nivel fundamental. Societatea 
americană știe foarte bine ce își dorește și ce ad
miră. (...). Americanii își doresc să aibă bani, o 
mulțime de bani, preferabil fără a fi trebuit să mun
cească prea mult pentru ei. Așadar, îi admirăm pe 
„inginerii financiari” care manipulează obligațiuni 
foarte riscante și tot felul de investiții dubioase, ca 
să câștige sume imense de bani. (...). învățătura nu

reprezintă nici pe departe o cale spre îmbogățire - 
și bogăția e criteriul după care se judecă valoarea 
cuiva, deși indubitabil că acest mod de a valoriza 
activitatea umană e mai degrabă sordid.”

Rândurile de mai sus aparțin unuia care a 
fost considerat printre cei mai inteligenți oameni 
din secolul douăzeci: Isaac Asimov. Cred însă că 
ceea ce el conștientiza referitor la societatea ame
ricană a devenit mai mult decât definitoriu și pen
tru România. Faceți un exercițiu mental extrem de 
simplu: înlocuiri în textul citat „americani” cu „ro
mâni” și „1990” cu „2009”. Există ceva care nu se 
potrivește, care nu corespunde realității? Nu? 
Atunci, problema Amricii despre care vorbea 
atunci Asimov e valabilă acum și pentru România.
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Retetw-zilei$
Mâncare
de vinete
și fasole
cu iaurt

Ingrediente:
450 g carne, 1 ceapă medie, 1 

vânătă medie, 225 g suc de roșii 
sau roșii tăiate cubulețe, fasole 
(conservă-400g), 1 linguriță boia 
dulce, 1,5 pahare de iaurt, 2 lin
guri de ulei (de măsline), 1/2 lin
guriță de nucșoară, 1 liguriță rasă 
cimbru, sare, piper.

Mod de preparare:
Se spală vânătă și se curăță de 

coajă. Se taie în felii subțiri de 
aproximativ 0,5 cm. Se.sărează și 
se pun pe un șervet care să ab
soarbă zeama formată. Se lasă 30 
de minute. Se încălzește cupto
rul.

într-o tigaie (teflon) cu ulei și 
se pun vinetele să se frig pe am
bele fețe până devin ușor maro
nii.

Se pune restul de ulei în tigaie 
și se prăjește carnea (puiul). 
Când s-a prăjit, se adaugă fasolea 
scursă, sosul de roșii, cimbrul și 
boiaua și se amestecă.

într-un castronel se amestecă 
iaurtul cu nucșoara.

într-o tava puțin mai înaltă 
sau o cratiță se pune primul strat 
de vinete prăjite, un strat de fa
sole, vinete, fasole, vinete și de
asupra se toarnă amestecul din 
iaurt. Se dă la cuptor aproximativ 
o oră până se rumenește.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hu
nedoara

► DN 66 Băcia; DN 7 Simeria
Veche - Spini - Orăștie

► DJ687D Teliuc-Toplița

► DJ687A Hășdat-Hațeg

► DN7 Deva (Izv. Decebal), 
Sântuhalm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câi
nelui de Jos, Fornădia

► Deva - Calea Zarandului,
B.dul 22 Decembrie

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

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș

► Uricani pe DN 66A

z

PROGNOZA METEO

ZIUA

lv Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

MIN MAX

Deva: • 13 22

Petroșani: 13 21

Hunedoara: 13 22

Hațeg: 13 22

Brad: 13 23

Orăștie: 13 22

► HOROSCOP

Ai o discuție cu unul dintre părinți, privind posibilitatea de a 
face o schimbare majoră în familie. Dacă ai de gând să pleci din 
țară o lungă perioadă de timp sau să te muți de acasă, este bine să 
comunici cu toți membri familiei și să le ceri sprijinul.

* NOAPTEA

Discuți cu un amic despre o posibilă, colaborare. Ai câteva pla
nuri, însă nu vrei să le exprimi încă cu voce tare, pentru că simți 
nevoia să fii stăpân pe informații înainte de a face vreo prezentare. 
S-ar putea să găsești puncte comune de interes cu această per
soană, astfel încât să reușiți să faceți ceva împreună.

Azi s-ar putea să ai vești de la persoane pe care nu le-ai văzut de 
foarte mult timp. Ai putea chiar plănui o călătorie pentru a le 
vedea. Mare atenție la documentele oficiale pentru că s-ar putea 
întâmpla unele lucruri mai puțin plăcute.

încerci să împaci și capra și varza, dar nu este atât de ușor pre
cum pare. Trebuie să te gândești bine înainte de a lua o hotărâre și 
să te consulți eventual cu o persoană apropiată, pentru a fi bine in
format.

Te așteaptă o zi destul de încărcată la locul de muncă. Unele ne
înțelegeri din trecut cu un coleg vechi te nemulțumesc și acum. 
Dacă devine un stres prea mare, poate ar fi cazul să aveți o discu
ție serioasă.

Gândește-te mai mult la tine și mai puțin la ceea ce își doresc 
alții. Nu poți mulțumi chiar pe toată lumea, deși ai vrea acest lucru 
cu adevarat. Eforturile trebuie făcute atunci când exista șanse de 
reușită. Spre seară, te bucuri de câteva ore de liniște, ascultând 
muzica ta preferată, în compania persoanei iubite.

Bancurile zilei
© © ©

Un om mergea seara pe câmp. De
odată vede o groapă mare. Curios, se uită 
în ea, dar nu vede fundul gropii. Ia o pia
tră și o aruncă în groapă, în speranța că 
va afla adâncimea. Nimic. Mai aruncă 
una, și mai mare. Nimic.

- Băi, ce dracu, groapa asta n-are 
fund??!!??

Tot căutând pietre dă peste o șină de 
cale ferată. O ia nervos și o aruncă în 
groapă. După câteva secunde apare în

fugă o capră care sare în groapă.
- lo-te, vere, ce capră nebună, zice 

omul și dă să plece. Face câțiva pași și se 
întâlnește cu un tip care-l întreabă:

- Nene, n-ai văzut capra mea?
- Păi am văzut o capră care fugea ca 

nebuna și s-a aruncat într-o groapă.
- Cum dracu a scăpat, că doar o lega

sem de ditamai șina de tren ...

© © ©

Moritz la doctor. Doctorul îl întreabă
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Plănuiești o ieșire scurtă la munte, împreună cu niște prieteni. 
Concentrează-te asupra sarcinilor de serviciu și lasă pe mai târziu 
discuțiile personale. Unii dintre colegi nu sunt tocmai de încredere, 
astfel încât este indicat să fii cât mai prudent.

MIN MAX

Deva: 10 15

Petroșani: 10 14

Hunedoara: 10 15

Hațeg: 10 15

Brad: 10 15

Orăștie: 11 16

»
Aștepți cu nerăbdare weekendul deși abia a început săptămâr. 

dar vrei să faci câteva lucruri de care nu ai avut vreme înainte. 
Este cazul să-ți faci și tu niște mofturi, să te bucuri de o seară ro
mantică cu partenerul sau să-ți cumperi ceva frumos. Ai muncit 
mult în această perioada și te resimți.

Ți se ivește inainte o posibilitate de a începe o nouă relație, sau 
\ de a-ți îmbogăți viața sentimentală. Ești romantic și te bucuri de 
j compania unei persoane speciale, cu care te simți minunat. Acest 
* început este destul de promițător, așa că trebuie doar să savurezi 

momentul și să vezi cum evoluează lucrurile.

Se anunță o zi destul de încărcată la locul de muncă. Activitățile 
tale par să se dezvolte pe zi ce trece, așa că ar fi bine să-ți planifici 
sarcinile, pentru a nu fi necesar să stai peste program.

întâlnești câteva persoane noi ți chiar se poate să legi prietenii 
trainice. Strălucești prin aptitudinile tale sociale, iar acest lucru 
este foarte apreciat de cei din jur. în cazul în care ai anumite reți
neri, este preferabil să te gândești care este cauza și să o înlături 
cât mai repede.

Chiar dacă ai destul de multe de făcut, nu trebuie să te lași dobo
rât de stres. Vezi în jurul tău cum toți se mișcă cu o viteză fulger ' 
toare, te enervează gălăgia, ești grăbit și ai vrea să poți face ma. 
multe deodată. Liniștește-te și ia-lepe rând. Atenție la detalii este 
acum mai importantă decât să termini o treabă care nu este fini
sată bine.

amabil care este problema.
- Don' doctor, io munca teren. Luni 

dimineața plecam vineri seara întoarcem. 
Un miercuri vin acas surpriză și ce văd la 
mine:

Itic, cel mai bun prieten meu, nevasta 
meu pat!

Supărat tare la Itic:
. - Tu cel mai bun prieten nevasta-meu 

pat?
Și Itig rugat la mine iertam, fost un 

greșeală, făcut la mine cinste un cafe. Alt 
miercuri vin teren, Itic, cel mai bun prie

ten meu, nevasta-meu pat! Supărat și ma 
tare la el, dar el rugat iertare, greșit înc: 
un dat și făcu la mine cinste un cafe.

Alt miercuri vin teren...
Doctorul își pierde răbdarea și în 

treabă:
- Dar de ce îmi povestiți mie toat< 

acestea?
- Venit la dumneavoastră cu un între 

bare:
- Nu face reu atât cafe?

© © ©
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i=î> “Trecerea oprită”
■=> Rezolvarea e la ntâna Consiliului Local Brad

O sută de brădeni au accesul la domicilii restricționat
9

Locuitorii de pe cinci străzi din 
Brad au accesul blocat spre 
propriile domicilii. Trecerea cu 
autoturismele dinspre centru 
spre străzile George Coșbuc, 
Teilor, Decebal, Luncii și Eroi
lor este oprită de patru stâlpi 
din metal, puși acolo de un 
simplu particular: Viorel Măr- 
cuș.

Ca să ajungă acasă, oamenii din 
această zonă sunt obligați să meargă pe 
Strada Liceului, adică pe un drum mai 
lung cu mai bine de un kilometru și 
aflat în stare mai proastă.

După desființarea liniei de cale

ferată Brad - Deva și dezafectarea te- 
rasamentului s-au amenajat treceri, 
pentru ca locuitorii din această zonă a 
orașului să beneficieze de acces ușor, în 
timp scurt și cu costuri reduse spre im
obilele proprii.

Stradă
ca pe moșia lu’ tata

Nu a fost de aceeași părere și 
Viorel Mărcuș, proprietarul unui imobil 
pe strada Spitalului. După ce a terminat 
reabilitarea propriei locuințe, Mărcuș a 
hotărât că acel drum nu mai are nici o 
funcționalitate sau, și mai bine, că poate 
avea una personală. în luna iulie a. c., 
omul a „plantat” în beton patru stâlpi

din țeavă, pe care i-a și marcat, pentru 
a interzice accesul autovehiculelor. în

Brad, în data de 6 august, o petiție în 
care este expusă situația și în care oa-

Dumitru Buzatu, ofițer în retragere și 
unul dintre locuitorii afectați de bloca-

menii cer deblocarea drumului. Docu
mentul este însoțit cu o listă de 106 
semnături ale celor afectați și conține 
argumente de ordin legal, umanitar și 
de bun simț. Petiționarii au primit o 
adresă prin care li se aducea la cunoș
tință că cererea lor va fi soluționată în 
ședința de Consiliu Local din data de 
29.09.2009. Ședința a avut loc marți și 
a debutat printr-un incident neplăcut:

rea drumului, a fost împiedicat să par
ticipe la ședința publică din acea zi.

Singura hotărâre pe care Consi
liul a luat-o a fost să se adreseze Poli
ției, pentru a reglementa traficul rutier 
în zonă și a rezolva problema semnelor 
de circulație de pe strada Spitalului.

dreptul casei sale, pe ambele sensuri ale 
drumului, au apărut indicatoare cu „Ac
cesul interzis”. Oamenii spun că ele au 
fost amplasate odată cu țevile care blo
cau drumul, dar nu de către reprezen
tanții instituțiilor abilitate să 
reglementeze circulația rutieră. în spa
țiul rămas liber, Mărcuș și-a parcat ma
șina, ba chiar în luna august erau 
depozitate și niște lemne pe terenul 
aparținând încă C.F.R., pentru a fi clar 
pentru toată lumea că „pe acolo nu se 
trece”.

Acțiunile lui Viorel Mărcuș au. 
stârnit reacția imediată a locuitorilor 
din zonă. Aceștia au adresat Primăriei

Ședință de consiliu 
cu cântec

Iulian Radu

Surse din Primărie spun că problema blocării drumului a suscitat dis
cuții aprinse, împărțindu-ipe consilierii brădeni în două tabere. A rămas sta
bilit că circulația din zonă va fi reglementată de către serviciul de specialitate 
din cadrul poliției, iar în ceea ce privește înlăturarea stâlpilor plasați ilegal 
problema este la mâna primarului Florin Cazacu. Tergiversarea rezolvării 
cererii lor îi face însă pe petiționari să creadă că nu trebuie să se aștepte la 
nimic bun din partea oficialităților locale.

Societate comercială 
angajează ospătar și paznic

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 

și la telefon 0254.234.448

-^Sfântul Zilei
Sfântul Mucenic Ciprian vrăjitorul 
și Sfânta Muceniță Iustina fecioara 

în vremea împăratului Deciu 
trăia în Antiohia Siriei un filozof și 
vrăjitor vestit, pe numele său Ciprian, 
de neam din cetatea Cartaginei, care 
a fost crescut din pruncie în necre
dință și dat spre a învăța vrăjitoria. Și 
tot atunci era în Antiohia o fecioară cu 
numele de Iustina, care s-a născut din 
părinți păgâni. Dar Iustina mergea 
adeseori, în taină, la biserica lui Hris
tos, ascultând cuvintele lui Dumnezeu 
și lucrând în inima ei Duhul Sfânt, a 
crezut în Hristos. Tot acolo era și un 
tânăr elin pe nume Aglaid, coborâtor 
din părinți îndestulați și măriți, care se 
desfăta întru deșertăciunea acestei 
vieți. Și văzând-o, într-o vreme oare-

care, pe Iustina fecioara mergând la 
biserică s-a aprins de dorul ei. Dar fe
cioara cea evlavioasă nu sta să audă 
vorbele lui meșteșugite cu care cerca 
s-o ducă în necurăție. Atunci Aglaid a 
purces la Ciprian vrăjitorul, făgă- 
duindu-i multe bogății dacă-1 ajută să- 
și ostoiască dorința. Iar Ciprian 
trimise de trei ori asupra fecioarei 
vrăji diavolești, dar aceasta înar- 
mându-se cu fierbinți rugi către Hris- 
tos, rezistă la toate caznele trupești. 
Atunci văzând Ciprian că semnul cru
cii și numele lui Hristos nu pot fi de 
nimic biruite s-a întors spre dreapta 
credință și a fost botezat de episcopul 
Antim, iar după o vreme trăind în har

a ajuns episcop și în acea dregătorie a 
arătat o viață asemănătoare cu cea a 
multor sfinți mari și bine a păstorit 
turma lui Hristos. Iar pe sfânta Iustina 
fecioara a făcut-o diaconiță și i-a în
credințat ei o mănăstire de fecioare, 
făcând-o pe ea stareță asupra acelor 
fecioare creștine. Și văzând acestea 
diavolul i-a îndemnat pe necredincioși 
care au mers la Evtolmie ighemonul 
și asupra lui Ciprian și Iustina au 
aruncat multe minciuni. Ighemonul a 
poruncit atunci ca ei să fie legați și 
aruncați în temniță, iar apoi la Da
masc i-a dus unde i-a chinuit multă 
vreme, dar ei neîncetat îl mărturiseau 
pe Hristos și răbdau toate chinurile cu 
mulțumire. Văzând acestea ighemo
nul spăimântat i-a trimis împăratului 
Claudius să-i judece, iar acesta îi 
osândi la moarte de sabie. Și așa fiind 
omorâți ei, și-au dat sufletele lor în 
mâinile lui Dumnezeu.



Fondatorul acestei curse cu torță aprinsă, filozoful, scriitorul și entuziastul sportiv
Sri Chinmoy (1931-2007), avea convingerea că ideea necesității de a contribui
la buna înțelegere între oameni și popoare va găsi susținere în multe țări.
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Deva e orașul cu zece universități...
Universitățile neacreditate 
existente în județ practică 
taxe mai mici decât institu
țiile de învățământ superior 
care funcționează legal. Ele 
atrag astfel mult mai multi 
tineriproveniți din învăță
mântul preuniversitar, potri
vit celor declarate de 
Sigismund Duma, rectorul 
universității Ecologice „ Tra
ian ” din Deva.

Din cele zece instituții de în
vățământ superior existente în muni
cipiul Deva, doar patru sunt înființate 
legal și acreditate de Ministerul Edu
cației și învățământului: „Vasile Gol- 
diș”, A.S.E. București, Universitatea 
de Vest și Universitatea Ecologică 
„Traian”. în municipiul Hunedoara, 

singura instituție de învățământ supe
rior acreditată este Facultatea de In
ginerie.

„De asta ați venit 
aici, ca să fiți 
mai deștepți”

Anul universitar a început ieri 
în instituțiile de învățământ superior. 
La Universitatea Ecologică „Traian” 
din Deva, șaptezeci de „boboci” au 
ascultat „Gaudeamus” și „Oda bucu
riei” la festivitatea de deschidere a 

anului universitar. „Iată că din 1990 
până acum, în Deva se cântă la fie
care 1 octombrie cele două imnuri 
care ne îndeamnă să ne deșteptăm, 
pentru că de asta ați venit aici, ca să 
fiți mai deștepți. Ați venit să luați lu
mina cunoașterii”, a declarat în dis
cursul rostit în fața studenților

Sigismund Duma, rectorul Universi
tății Ecologice „Traian”.

în loc de diplomă, 
o hârtie fără valoare

Universitatea Ecologică „Tra
ian” are în prezent 200 de studenți. 
Numărul tinerilor care se înscriu la 
facultate este însă din ce în ce mai 
mic. „Anul trecut la noi a fost o tra
gedie. La alte universități, care nu 
plătesc taxe la stat, studenții stăteau

Făclia „Armoniei Mondiale” 
ajunge azi la Deva
Ieri, Ștafeta „ World Harmony 
Run ” a ajuns la Petroșani Por
nind de la Craiova, cei 15 alergă
tori, dintre care 6 din Republica 
Moldova și 9 din România, au 
fost întâmpinați de oficialitățile 
județului Hunedoara în Ani- 
noasa.

Potrivit inspectorului de speciali
tate „Educație fizică și sport”, Sorina 
Popa, alături de sportivi au alergat, pe dis
tanțe mai mari sau mai mici, și elevi de la 
Colegiul Economic „Hermes” din Petro
șani, elevi de la Clubul Sportiv, dar și 
elevi de la Școala Generală „I.G. Duca”. 

la coadă pentru a se înscrie la facul
tate, în timp ce la noi abia venea câte 
unul. Motivul este foarte lesne de în
țeles: cele neacreditate nu plătesc taxe 
la stat și își permit să aibă taxe mai 
mici. La finalul anilor de studiu, stu
denții se trezesc însă cu un carton și

„ Suntem al doilea oraș din țară, după București, ca număr de 
universități. Consider că practicarea învățământului neacreditat este 
prostituție intelectuală, un atentat pe termen lung la siguranța națio
nală. în primul rând ar trebui să începem reforma în învățământ cu 
formarea dascălilor, a formatorilor’’, a declarat Sigismund Duma, 
rectorul Universității Ecologice „ Traian ” din Deva

Carl Lewis și Tegla Laroupe au 
fost vedetele Armoniei Mondiale

Caravana „World Harmony Run” 
este un eveniment internațional care și-a 
propus să strângă la un loc sportivi pro
fesioniști și amatori din întreaga lume și 
a tuturor celor dispuși a se pune în slujba 
Armoniei Mondiale. Fondată cu două de
cenii în urmă, această alergare pentru 
pace și armonie a devenit cea mai lungă 
ștafetă din istorie. Fondatorul acestei 
curse cu torță aprinsă, filozoful, scriitorul 
și entuziastul sportiv Sri Chinmoy (1931- 
2007), avea convingerea că ideea necesi
tății de a contribui la buna înțelegere între 
oameni și popoare va găsi susținere în 
multe țări. Organizată ca o ștafetă cu 

nu cu o diplomă recunoscută”, spune 
Sigismund Duma. Tarifele pentru îi 
scrierea la universități din județul Hu
nedoara pornesc de la 1.200 de lei și 
pot ajunge la 2.000 de lei pe an.

Maria Florescu

torță, în stil olim
pic, alergarea de
butează, la fiecare 
ediție, din fața se
diului Națiunib 
Unite din New 
York, beneficiind

de prezența a numeroși reprezentanți ai 
misiunilor permanente ONU din întreaga 
lume. Anul trecut, alături de organizatori, 
la deschiderea evenimentului au luat 
parte și doi sportivi de nivel mondial, res
pectiv Carl Lewis și Tegla Laroupe.

După ce au mâncat de prânz, aler
gătorii au plecat spre Hațeg, de unde s-au 
întors, pentru odihnă, la Petroșani. în cur
sul zilei de azi urmează o altă deplasare, 
de la Petroșani spre Hunedoara. Sportivii 
vor alerga de la ieșirea din Hațeg până la 
Hunedoara, urmând să se îndrepte apoi 
spre Casa de Cultură din Deva.

Alexandru Avram

Incendiu în gara Simeria
Un incendiu puternic a izbucnit în gara 
din Simeria ieri, în jurul orei 13,40. Un 
vagon de călători, care avea aprobare 
pentru casare, a ars în întregime. Din fe

r
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ricire, incendiul nu a făcut victime ome
nești, iar circulația trenurilor nu a fost 
perturbată.

Focul s-a extins la încă trei va
goane, situate pe o linie apropiată și care 
erau folosite ca magazii, de către perso
nalul Regionalei de Căi Ferate Timișoara. 
Din aceeași garnitură de tren, alte cinci 
vagoane au fost retrase la izbucnirea in
cendiului. Pentru stingerea incendiului a 
fost necesară intervenția a cinci autospe
ciale. O echipă de la centrul de electrifi
care din Deva a întrerupt linia de curent 

electric pentru ca 
pompierii să poată 
interveni.

„Exista ris
cul să se extindă 

focul și mai mult, deoarece în vagoanele respective 
se află vopsea. Am identificat personalul CFR care 
a fost în apropierea producerii incendiului, urmând 
să desfășurăm o anchetă în paralel cu cea a autori
tăților”, a declarat Vasile Hrițac, comisar șef în ca
drul Poliției Transporturi CFR Timișoara.

Vonovatii riscă
9

amenzi drastice

La locul incendiului au sosit și reprezentan
ții Gărzii de Mediu Hunedoara, pentru a desfășura 
o anchetă cu privire la cantitățile de pulbere și mo- 

noxid de carbon emanate în timpul incendiului. „în 
baza buletinelor de încercare emise de laboratorul 
Agenției de Protecție a Mediului, care are montate 
pompe de aspirare a aerului, vom desfășura o an
chetă. Astfel se va determina impactul incendiului 
asupra locului și asupra cetățenilor care locuiesc în 
spatele gării Simeria. Din câte am aflat până acum, 
se pare că vagoanele au fost căptușite cu vată mi
nerală, motiv pentru care stingerea incendiului va 
dura mai mult. Va trebui să avem o discuție cu re
prezentanții CFR, să Vedem ale cui sunt vagoanele 
”, a menționat Cristian Moldovan, comisar al Gărzii 
de Mediu Hunedoara. Conform legislației, repre
zentanții Gărzii de Mediu pot aplica amenzi cu
prinse între treizeci de mii de lei și o sută de mii de 
lei, în funcție de încadrarea legislativă.

Maria Florescu
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“Gestul PSD de a se retrage de la guvernare denotă faptul că PSD nu este și nu a 
fost niciodată interesat de soarta României și a românilor”

Viorel Arion

Declarații „la cald”
Odată cu demisia miniștrilor 
PSD și ieșirea acestui partid de 
la guvernare, liderii politici din 
județ apreciază situația politică 
actuală și întrevăd consecin
țele unei astfel de hotărâri.

Iată câteva dintre ele:

„Președintele a epuizat toate 
căile pentru a debloca situația: a 
cerut liderilor celor două partide să 
judece situația cu calm (să-și pună 
picioarele în apă rece), a chemat li- 
ierii celor două partide la consultări 
și i-a invitat să reia dialogul, l-a che
mat pe domnul Nica și l-a rugat să 
își prezinte demisia pentru a nu 
pune în pericol stabilitatea coaliției.

PSD a pus orgoliile înaintea 

rațiunii și a refuzat să mai discute 
cu PD-L.

PD-L a încercat în ultimile 
zile să reia dialogul, dar PSD a re
fuzat sistematic să se prezinte la în
tâlnirile coaliției.

în aceste condiții, Președin
tele nu mai avea altă soluție decât 
să semneze decretul de revocare.

Ministerul nu putea rămâne 
fără conducere, astfel încât preșe
dintele a acceptat interimatul dom
nului Vasile Blaga.

Gestul PSD de a se retrage de 
la guvernare denotă faptul că PSD 
nu este și nu a fost niciodată intere
sat de soarta României și a români
lor, ci doar de propriile interese. 
Pentru PSD e mai important ca 
Geoană să se afle în opoziție, cu 

speranța că doar-doar va ajunge să 
aibă în sondaje măcar cât are pro
priul partid, iar faptul că România

și românii sunt în criză și că Româ
nia avea nevoie în aceste momente 
de stabilitate contează mai puțin 
pentru PSD.

Retragerea PSD de la guver
nare este un gest iresponsabil, și ro
mânii vor taxa PSD pentru acest 
gest.”

a declarat Viorel Arion, de
putat PD-L.

„Este o decizie greu de luat 
pentru viitorul prim-ministru și era 
ceva preconizat de multă vreme 
pentru că era o alianță împotriva 
firii, împotriva docțrinelor. O 
alianță care nu a funcționat nicio
dată, deși proveneau din aceeași 
structură a FSN-ului, nu s-au înțeles 
și s-au despărțit ca în 1992. S-au

unit că în 1990 , împotriva procla 
mației de la Timișoara, și s-au dez
binat în 2010, să zicem că mai avem 
două luni.”

a declarat președintele PNL, 
Mircia Muntean

Andreea Demian

Protecția minorităților e în atentia FUEN
9 9 9

Parlamentul European trebuie 
să-și asume responsabilități în 
ceea ce privește protecția minori
tăților naționale, a declarat depu
tatul european Iuliu Winkler la 
Bruxelles, în cadrul lucrărilor 
prilejuite de Forumul pentru Dia
log European, eveniment organi
zat în preambulul Congresului 
Uniunii Federale a Naționalități
lor Europene (FUEN).

"Dintre toate instituțiile Uni

„Băsescu a destrămat trei Guverne 
și două Coaliții într-un mandat”

Senatorul Cosmin Nicula a reac
ționat la ruptura Guvernului printr-un co
municat de presă în care îl critică pe 
Traian Băsescu și face apel către societa
tea civilă să’se implice în buna desfășu
rare a alegerilor prezidențiale. Redăm mai 
jos integral comunicatul de presă semnat 
de senatorul PSD Cosmin Nicula.

„Traian Băsescu a aruncat Româ
nia într-o criză politică majoră, pe care o 
suprapune cu inconștiență peste criza 
economică.

Prin semnarea decretului de rema
niere a ministrului Dan Nica, Traian Bă
sescu a scos practic PSD de la guvernare 
și a rupt Coaliția.

Actualul președinte trebuie să își 
asume toate consecințele acțiunilor sale. 
România este acum într-o criză majoră, 
•iar acest lucru se întâmplă numai din 
cauza lui Traian Băsescu.

Traian Băsescu i-a ordonat lui 
Emil Boc să îl dea afară pe Dan Nica din 
Guvern și implicit să scoată PSD din Exe
cutiv.

Ministrul Dan Nica a fost rema
niat fără motiv. Argumentele invocate de 
către Emil Boc sunt puerile.

Singura vină a lui Dan Nica este 
că a propus măsuri ferme de sancționare 
a fraudelor electorale.

Dan Nica a întocmit 3000 de do
sare privind fraudele de la alegerile euro- 

unii Europene (UE), Parlamentul 
European este cel care trebuie să-și 
asume responsabilități privind pro
tecția minorităților naționale. Parla
mentul European este constituit din 
deputați aleși direct de cetățenii 
Uniunii, printre aceștia numărându- 
se și cei care aparțin minorităților 
naționale.

Tocmai de aceea, Parlamen
tul European trebuie să ia inițiativa 
în ceea ce privește protecția mino- 
rităților-în UE.

parlamentare.
Tot Dan Nica a propus instalarea 

de camere video în secțiile de votare, a 
propus folosirea ștampilelor personalizate 
și a propus confiscarea autobuzelor folo
site pentru turism electoral.

La o zi după ce a propus confis
carea autobuzelor, ministrul Dan Nica a 
fost propus spre remaniere de către Emil 
Boc.

Adevăratul motiv pentru remanie
rea lui Dan Nica este fraudarea alegerilor 
de către președintele Traian Băsescu.

Intenția lui Traian Băsescu a de
venit astăzi extrem de clară: l-a instalat la 
Ministerul de Interne pe șeful campaniei 
sale electorale, Vasile Blaga.

în acest moment, Traian Băsescu 
are cale liberă pentru a pune în practică o 
fraudă majoră la alegeri.

Traian Băsescu a jucat teatru în 
momentul în care a mimat dialogul și me
dierea. în realitate, nu a abandonat nicio 
secundă planul de a scoate PSD de la gu
vernare și de a pune mâna pe toate insti
tuțiile statului.

în realitate nu exista altă variantă 
pentru Ministerul de Interne decât Vasile 
Blaga.

PSD respectă decizia anunțată în 
urmă cu 3 zile: miniștrii PSD demisio
nează din Guvern.

Traian Băsescu a rupt Coaliția de 
guvernare. PSD a fost scos din Guvern de

Este necesar să-i convingem 
pe colegii noștri deputați că Parla
mentul trebuie să pună pe ordinea 
de zi proiectul referitor la crearea 
unui cadru juridic european privind 
minoritățile naționale", a afirmat 
Iuliu Winkler.

FUEN a împlinit
60 de ani

Deputatul european a mai 
arătat că în România, la recentele 

către Traian Băsescu și PD-L.
Facem un apel către societatea ci

vilă și către toți cei implicați în buna des
fășurare a alegerilor să fim extrem de 
vigilenți, pentru a preveni un furt electo
ral de proporții.

Traian Băsescu a destrămat al 
treilea Guvern și a doua Coaliție într-un 
singur mandat.

Actualul președinte a blocat insti
tuțiile statului și nu le-a lăsat să lucreze. 
Este vinovat de agravarea puternică a cri
zei economice.

După ce a aruncat țara în haos și 
în criză majoră, Traian Băsescu a mers la 
Cluj și s-a prins în horă.

Traian Băsescu și-a început man
datul prin scandal și prin haos și îl încheie 
printr-o criză majoră. A fost declanșatorul 
tuturor crizelor majore pe care le-a traver
sat societatea românească în ultimii ani.

în acest moment este mai evident 
decât oricând că Traian Băsescu trebuie 
să plece”.

Vasile Cosmin NICULA
Senator PSD Hunedoara 

alegeri pentru Parlamentul Euro
pean, UDMR a obținut 9 la sută din 
voturile exprimate, rezultat care a 
depășit ponderea demografică a co
munității maghiare, de aproximativ 
7 la sută din totalul populației țării.

„Ca urmare a acestui rezultat, 
UDMR are, azi, trei deputați în Par
lamentul European, care reprezintă 
comunitatea maghiară din Româ
nia”, a adăugat Iuliu Winkler.

, FUEN sărbătorește 60 de ani 
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de la înființarea sa, ocazie cu care la 
Bruxelles au loc lucrările Congre
sului acestei organizații pan-euro- 
pene.

La lucrările Congresului, 
UDMR este reprezentată de parla
mentarii europeni: Iuliu Winkler și 
Sogor Csaba, precum și de vicepre
ședintele executiv al UDMR, Ko
vacs Peter.

Alexandru Avram
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"2039 ar trebui sa fie anul iutei noi generații politice românești. I or fi trecut
50 de ani de la Revoluție, deci un întreg ciclu de viața. Comunismul va fi 
o amintire a străbunicilor. "

Mircea (icoană

Geoană a ajuns in
Liderul PSD Mircea Geoană 
vorbește într-un interviu publi- ■ 
cat în numărul din octombrie 
al revistei Playboy despre fami
lia sa, despre Revoluția din 
1989 și despre cum va arăta 
România peste 30 de ani, lide
rul PSD dând totodată asigu
rări că va intra în turul al 
doilea pentru alegerile prezi
dențiale.

în interviu, Mircea Geoană, care 
va candida la Președinție, spune că va 
intra "sută la sută" în turul al doilea. 
"Unde, deși voi fi foarte obosit, voi 
continua să îl susțin pe Mircea 
Geoană!", spune liderul PSD.

întrebat dacă va accepta postul 
de premier, în condițiile în care Crin 
Antonescu ar fi ales președinte, Mircea 
Geoană spune că "postul de prim-mi- 
nistru nu este o femeie sau o mașină, ca 
să îl dorești".

"Implică o mare responsabilitate 
și presupune anumite condiții politice, 
în 2008 nu mi-am dorit postul, ci am 
acceptat mandatul pe care mi l-a încre
dințat partidul. Nu domnul Băsescu mi- 
a refuzat acest post, ci condițiile 

politice care au impus o altă formulă", 
afirmă liderul PSD.

Totodată, vorbește despre des
pre familia sa și despre cum și-a cunos
cut soția, pe Mihaela Geoană.

"Pe Mihaela, am cucerit-o la... 
înălțime. Mai exact la Predeal, la coada 
pe pârtia de schi de la Clăbucet. Era în 
1983. De-abia învățam să schiez. Eram, 
însă, foarte hotărât să reușesc. Am ni
merit în același telescaun cu Mihaela 
și... s-a întâmplat! Iată că sunt deja 26 
de ani. în 1985 ne-am căsătorit. Mi
haela m-a ajutat foarte mult. în pe
rioada petrecută în SUA, am văzut cât 
de important este rolul soțiilor pentru 
un diplomat, pentru o persoană publică. 
Ușor, ușor, chiar dacă suntem o socie
tate încă destul de misogină, vom de
păși spectrul Elenei Ceaușescu și al 
altor Elene a căror influență a fost ne
fastă", spune Mircea Geoană.

El mai spune că se mândrește cu 
tatăl său, care a fost general, fostul șef 
al comandamentului Apărării Civile în 
anii '80.

"Mă mândresc că sunt fiul unui 
general al Armatei Române și că am 
crescut într-o familie militară, în care 
am învățat buna cuviință și disciplina",

Playboy
afirmă Mircea Geoană.

Liderul PSD mai spune că la re
voluția din 1989 era "adjunct de șef de 
brigadă la Trustul Energomontaj Bucu
rești și student la Drept" și că s-a bucu
rat, "alături de toți cetățenii României, 
că țara are șansa de a reveni acolo unde 
îi era locul și că își va putea pune, de- 
acum încolo, pregătirea și capacitatea 
de muncă în serviciul binelui public".

"Nu a luat cu.asalt clădirea fos
tului CC, dar nici nu a crezut că aici se 
încheie totul, ci a continuat să învețe, să 
se pregătească, pentru că reconstrucția 
României este, din păcate, mai grea 
chiar și decât Revoluția. Cred că mai 
avem multe de făcut până când vom fi 
demni de jertfa celor care au căzut pen
tru libertatea noastră. Libertatea am 
câștigat-o prin sacrificiul lor, demnita
tea trebuie să ne-o câștigăm zi de zi, 
printr-o bătălie nu cu fantomele trecu
tului, ci cu provocările viitorului", 
spune președintele PSD, caracteri- 
zându-1 pe "Mircea Geoană la Revolu
ție".

în plus, Geoană descrie și 
modul în care va arăta România peste 
30 de ani

"2039 ar trebui sa fie anul unei 
noi generații politice românești. Vor fi

trecut 50 de ani de la Revoluție, deci un care le admiră.
întreg ciclu de viață. Comunismul va fi 
o amintire a străbunicilor. Cred că, până 
atunci, vom avea un premiu Nobel, 
vom găzdui Olimpiada și un Campio-
nat Mondial de Fotbal, iar visul lui 
Noica se va adeveri în sfârșit și româna 
se va preda ca limbă străină în liceele 
din Occident, alături de franceză, en- 
gleză, germană, italiană și spaniolă",
mai spune Mircea Geoană.

Pe de altă parte, Mircea Geoană 
vorbește și despre personalitățile pe

"Ca personalități, în afară de 
Bill Clinton și Tony Blair, pe care i-am 
menționat deja, m-a impresionat fostul 
cancelar german Gerhard Schroder, un 
admirabil om de stânga și un consec
vent proeuropean, iar, ca exemplu de 
reușită românească, evoc mereu figura 
lui Mircea Lucescu. Lucescu nu este 
numai un mare antrenor, este un mo 
de conduită, de seriozitate", spune lide
rul PSD.

Nepotul împăratului Japoniei 
„demonstrează” la Botoșani

Nepotul împăratului Japoniei, Soke Keido Ya- 
maue, va participa, în perioada 2-4 octombrie, la un sta
giu de arte marțiale care va avea loc la Sala polivalgntă 
’’Elisabeta Lipă” din Botoșani. Acțiunea, care este or
ganizată de Asociația de Arte Marțiale ’’Nippon”, se va 
finaliza, duminică la prânz, cu o demonstrație de ai
kido.

Senseiul Soke Keido Yamaue este întemeietor și 
președinte al Internațional Bujutsu University, 10 dan 
Yamaue Ryu Aikijutsu și 10 dan Nord Shaolin Kung 
Fu. El a început să deprindă tehnica de judo de la tatăl 
său, Yamaue Motoi, profesor, membru în Comitetul 
Olimpic Japonez. A practicat Nippon Shirinji Kempo, 
o combinație între Kung Fu și Daito-Ryu. Tehnicile 
Dayto-Ryu le-a învățat de la bunicul său, Hisa Takuma, 
o personalitate în domeniu.

Arta practicată de el, Yamaue Aiki Budo, are un 
caracter distinct, mișcări bazate pe spirale și forța cen
tripetă, care îi oferă un loc aparte între artele „aiki”.

Mihai Albu e tătic
Iulia Albu, soția 

celebrului designer de în
călțăminte Mihai Albu. a 
născut, joi dimineața, la 
ora 7.15.0 fetiță de 3,300 
kg și 51 de cm! Micuța 
Mikaela a \enit pe lume 
pe cale naturală și este 
perfect sănătoasă. După 
naștere. Iulia și fetița ei au 
fost duse într-o rezervă, 
unde vor rămâne până la 
externare.

Deși majoritatea femeilor op
tează în ziua de azi să nască prin ce
zariană, soția lui Mihai a dorit să 
nască natural, iar travaliul său a durat 
câteva ore, fiind ajutată și de o anes
tezie epidurală. Mihai nu a asistat la 
naștere, deoarece a avut emoții prea 
mari și nici nu și-a filmat soția în 
timpul nașterii. El a așteptat cu de

cență, pe hol, alături de sora Iuliei.
"Sunt foarte fericit că am o 

fetiță, abia așteptam să se nască. Am 
văzut-o imediat după ce a venit pe 
lume, este foarte frumoasă, seamănă 
cu mama ei. Sunt foarte bucuros să 
fiu tată, este un sentiment pe care îl 
trăiesc pentru prima dată, însă sper să 
mai facem un copil cât de curând!", 
a declarat designerul.

SILVA> 
LEMN rex
DradDceșIcomerclalizeazA 

tâmplărie din lemn triplu stratificai 
uși șl ferestre de cea mal huni editate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin «au frasin. ț ț 

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l21D, comuna Hărău, 
tel/fax: 0354/501021/22, e-mail: silva(â)smart.ro
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„Oamenii aceștia merită tot respectul nostru. Probabil că, din modestie, domniile lor nu au vrut să amintească 
de bunurile materiale pe care le-au adus la Păclișa. Este adevărat că ne-tiu deschis un nou orizont 
privind educația persoanelor aflate iu dificultate, dar ne-au susținut și materia! în decursul timpului. ”

Ti beri u Pasco ni

Patru persoane cu handicap din 
Germania s-au „înfrățit” cu se
meni de-ai lor din România.
Patru tineri asistați de la Păclișa 
au făcut prima excursie din viața

Bucuria de a oferi
lor, prin bunăvoința unor ger
mani de la Diakonia Neuendettel
sau. De 12 ani, Diakonia, 
reprezentată de Ludwig Quernt, 
în calitate de manager de proiect, 
susține Centrul de la Păclișa pe 
plan educațional și material.

Excursia la care au participat per
soanele cu handicap din Germania și din 
România este o premieră națională. Ex

cursia le-a oferit asistaților una dintre 
acele puține bucurii pe care viața lor tristă 
le-o poate îngădui. Nemților le-a plăcut 
România și felul în care știu să se distreze 
românii. Timp de două zile, asistații au vi
zitat Sibiul, Brașovul și Sighișoara.

O idee
care a prins contur

Ideea acestei excursii îi aparține 
lui Ludwig Quernt. „în urmă cu cinci ani 
am făcut un concediu împreună cu câțiva 
asistați - cum le spuneți dumneavoastră 

România persoanelor cu handicap din 
itrele de îngrijire și educare - și inten

ția a fost, încă de atunci, să lărgim con
tactele și la nivel de asistați, nu numai la 
nivel de cadre didactice. Anul acesta am 
reușit să facem o excursie comună cu 
asistați de la noi și cu elevii de la Păclișa.

( ci th o < mirul tic hi Pachșu 
tși/trcțfiifesc înmiiră pcnltți hunii

Au fost câte patru persoane din Germania 
și Păclișa, alături de însoțitorii din ambele 
țări. Noi am dorit ca ei să se cunoască și 
să aibă câteva amintiri și trăiri împreună”, 
spune Ludwig Quernt.

Impresii de călătorie

Elfriede Wildner are 56 de ani și 
lucrează într-un atelier pentru persoane cu 
handicap din Obernzenn. Acum a venit 
pentru prima dată în România și a plecat 
îndrăgostită de un român din Păclișa. Ea 
vrea să1 colecteze și să aducă bunuri de 
care prietenii de aici ar avea nevoie. „în 
privința distracțiilor și a muzicii, românii 
sunt cu mult peste germani. Dumnea
voastră sunteți mai muzicali. Iar peisajele 
din România sunt mult mai frumoase. 
Poate pentru că sunt rustice, mai puțin 
„modernizate”, sau mai puțin afectate de 
civilizație”, spune Elfriede Wildner. Alin 
Aparascăi are 27 de ani, este din Sibiu și 
stă în Centrul de la Păclișa de șapte ani. 
Excursia i-a dat prilejul să își revadă lo
curile natale. Lui Alin îi place să tundă și 
speră să ajungă într-o bună zi frizer pro
fesionist. Prima excursie din viața lui ră
mâne de neuitat. „Sunt niște oameni 
deosebiți, le mulțumim din suflet că au 
făcut în așa fel încât să ne scoată și pe noi 
într-o excursie”, spune Alin vizibil emo
ționat.

Vocația de a fi dascăl
9

pentru persoane 
cu nevoi speciale

Parteneriatul dintre Diakonia din 
Germania și Centrul de la Păclișa a fost 
posibilă datorită profesorului de pedago
gie specială Eleodor Stanca. Dascălul s-a 
stabilit de mult în Germania și a lucrat 
într-o școală destinată persoanelor cu 
nevoi speciale. Sistemul educațional ger
man l-a impresionat și a dorit ca el să fie 
implementat și la noi. Pentru că Doru, 
cum îi spun prietenii, a rămas sufletește 
legat de Țara Hațegului și de oamenii ne
căjiți de la Păclișa. Parteneriatul a început 
în urmă cu 12 ani. Prima vizită a adus la 

Păclișa ajutoare 
umanitare. Ger
manii au înțeles 
atunci că românii 
au nevoie de in
struire pedago
gică, pentru că nu 
știu cum trebuie 
îngrijite persoa
nele cu handicap. 
Diakonia și-a 
propus să înfiin
țeze o instituție 
de învățământ 
care să formeze

r

au ptlrecut impreUHn < hpr dr uruitul

cadre calificate de educatori pentru per
soanele aflate în dificultate. Apoi a înfi
ințat la Sibiu și o facultate („Roger”) în 
care se predă pedagogie socială și mana
gement social.

Toți ar trebui
9

să ne umplem viața 
de conținut

9

De asemenea, Diakonia a înființat 
Asociația „Ajutor pentru România”, aso
ciație menită să colecteze fonduri pentru 
finanțarea proiectelor sociale din Româ
nia. Elevii din Păclișa au primit o mică 
bursă din partea Asociației: 20 de elevii 
de aici au studiat la școala de pedagogie 
specială de la Sibiu. Elevii școlarizați 
nemțește au făcut practică, câteva luni sau 
chiar un an, în Germania. Cu ajutorul noi
lor specialiști s-a înființat și la noi un cen
tru de ergoterapie (terapie ocupațională 
prin activități). „Am vrea să impulsionăm 

mai mult activitatea pedagogică. Princi
piul nostru de bază este ca persoanelor cu 
handicap să li se asigure cât mai multă in
dependență și cât mai mult din timpul lor 
să fie ocupat cu activități practice. Per
soanele cu handicap trebuie să ajungă să 
fie cât mai puțin dependente de persona
lul instituției. Lucrurile se schimbă în 
bine la Păclișa, în special în ce privește 
infrastructura. S-au făcut multe reparații 
și modernizări la imobilele Centrului. Se 
vede că instituția a fost administrată de un 
om gospodar”, spune Ludwig Quernt. 
Domnia sa are un sfat și pentru părinții 
care au copii cu handicap. „Ar fi minunat 
să îi ajutați să învețe să se descurce sin
guri, să își umple viața de conținut. Este 
un punct de vedere care se regăsește în 
credința dumneavoastră ortodoxă și, în 
general, în tot cultul creștin, potrivit că
ruia „cel care ajută va fi răsplătit de Dum
nezeu”. Și aici, dar și în alte părți, am 
băgat de seamă că acest lucru se con
firmă”, ne-a declarat Ludwig Quernt.

Asistatii
9

sunt supravegheați 
și îngrijiți pe viața

în Germania persoanele cu handi
cap nu sunt lăsate pe drumuri după termi
narea programului educațional. La 
maturitate li se asigură o locuință în că
mine special amenajate pentru ei, li se gă
sesc locuri de muncă în centre cu ateliere 
speciale, iar pe perioada timpului liber 
sunt îngrijiți sau supravegheați, în funcție 
de severitatea gradului de handicap. Și în 
Germania, ca și la noi, foarte puține per
soane cu handicap au parte de o familie. 
Rareori se întâmplă ca persoanele cu han
dicap să trăiască în familie și să lucreze 
în atelierele centrelor de îngrijire.

Alexandru Avram

Nemții sunt modești și generoși
Primarul Tîberiu Pasconi a fost ani mulți adminis

trator al Centrului de la Păclișa. Chiar și acum, tinerii 
îi spun „ tati" Pasconi a avut grijă ca parteneriatul să 

funcționeze. „ Oamenii aceștia merită tot respectul nos
tru. Probabil că, din modestie, domniile lor nu au vrut 

să amintească de bunurile materiale pe care le-au adus 
la Păclișa. Este adevărat că ne-au susținut și ne-au des
chis un nou orizont privind educația persoanelor aflate 
în dificultate, dar ne-au susținut și material în decursul 
timpului. Ne-au ajutat să dotăm cu unelte și utilaje ate

lierele în care lucrează asistații, au adus bunuri vesti
mentare pentru cei de aici, ne-au cumpărat o mașină de 
spălat profesională care costă 20.000 de euro și foarte- 

multe alte bunuri. Sunt niște oameni minunați ”, 
spune Tiberiu Pasconi.
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“PSD a premeditat și, mai mult, a luat decizia ieșirii de la guvernare înainte ca președintele
& Traian Băsescu să ia orice decizie, ipocrizia partidului atingând, astfel, limite nebănuite. 

PD-L rămâne, însă, decis să-și asume, în continuare, guvernarea. "
i=!> Adriean Videanu

Coaliția s-a rupt: PSD a ieșit cie la guvernare
Miniștrii PSD și-au depus demisiile 
la cabinetul premierului Emil Boc, a 
anunțat, la Palatul Victoria, fostul 
vicepremier Dan Nica, afirmând că 
responsabilitatea crizei politice re
vine integral PD-L.

Miniștrii PSD au sosit la Palatul 
Victoria, pentru a-și depune demisiile din 
Guvern, ca urmare a revocării lui Dan 
Nica, prin decret prezidențial, din postul 
de vicepremier și ministru al Administra
ției și Internelor.

Primul care a intrat în Guvern ală
turi de miniștrii sosiți pentru a-și depune 
demisia a fost Dan Nica. Liderul PSD, 
Mircea Geoană, a anunțat anterior că toți 
miniștrii PSD demisionează din Guvern, 
fiind solidari cu vicepremierul Dan Nica, 
revocat din funcție de către președintele 
Traian Băsescu, la propunerea primului- 
ministru.

PSD deține în Guvern portofoliile 
Educației, Sănătății, Afacerilor Externe, 
Muncii, Agriculturii, Relației cu Parla
mentul, întreprinderilor Mici și Mijlocii, 
Internelor și Mediului. '

Secretarii de stat 
solidari cu miniștrii

\

Același gest va fi făcut și de secre
tarii de stat PSD din ministerele conduse 
de reprezentanți ai PD-L.

Potrivit Protocolului PD-L - PSD, 
la ministerele conduse de democrat-libe- 
rali există câte un secretar de stat PSD, tot 
așa cum la cele conduse de PSD există și 
un secretar de stat PD-L.

Opinia lui Năstase

Președintele Consiliului Național al 
PSD, Adrian Năstase, a declarat ieri că 

Traian Băsescu este "cel care a orchestrat 
această operațiune" și tot el "i-a pus 
punct" prin semnarea, miercuri seară, a 
decretului de revocare a lui Dan Nica. 
Năstase a spus că Traian Băsescu poartă 
întreaga responsabilitate privind criza po
litică existentă.

Liderul 
PSD a spus că 
încă din decem
brie 2008 a afir
mat că
social-democra- 
ții nu trebuie să 
intre în coaliție 
cu PD-L.

Miniștrii 
PSD au fost 
chemați la 
Senat, după 
semnarea de 
către președin

tele Traian Băsescu a revocării lui Dan 
Nica și a numirii interimare ca vicepre
mier și ministru de Interne a lui Vașile 
Blaga, de președintele formațiunii social- 
democrate, Mircea Geoană.

Păreri parlamentare
Ion Iliescu

Președintele de onoare al PSD, 
Ion Iliescu, a declarat că "lucrurile 
sunt încheiate", adică Traian Băsescu 
a dezvăluit ceea ce toți știau - că a 
vrut să-i dea pe social-democrați 
afară de la guvernare și că Emil Boc 
este interpretul jocului dictat de pre
ședinte.

"Lucrurile sunt încheiate. Pre
ședintele Băsescu astăzi a dezvăluit 
ceea ce știa toată lumea de la început. 
Numai că el a vrut să facă un fel de 
joc din ăsta de mascare a intenției ini
țiale. Nu i-a aparținut lui Boc această 

inițiativă. A fost gândul lui Băsescu 
să dea afară PSD-ul. Acum lucrurile 
sunt clare: răspunderea totală este a 
președintelui țării care a programat 
această chestiune - cu două luni în
ainte de alegeri să-și asigure un Gu
vern pe care să-1 manipuleze cum 
vrea el", a declarat Iliescu.

Adriean Videanu

PSD a premeditat și, mai mult, 
a luat decizia ieșirii de la guvernare 
înainte ca președintele Traian Bă
sescu să ia orice decizie, ipocrizia 
partidului atingând, astfel, limite ne

bănuite. PD-L rămâne, însă, decis să- 
și asume, în continuare, guvernarea, 
a spus, astăzi, Adriean Videanu, vice
președintele PD-L.

"Ipocrizia atinge limite nebă
nuite. PSD a premeditat și a și luat 
decizia ieșirii de la guvernare înainte 
ca președintele să ia orice decizie. 
Drept dovadă, purtătorul de cuvânt al 
PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, îi 
sfătuia, ieri, pe sindicaliști, să meargă 
la PD-L și la Cotroceni, întrucât PSD- 
ul oricum va ieși de la guvernare", a 
explicat Videanu.

Potrivit democrat-liberalului, 
PD-L "a făcut tot ce a fost cu putință 

ca alternativă".
"Dacă PSD crede că cineva 

poate să cenzureze dreptul primului 
ministru de a revoca orice ministru 
din Cabinet, se înșală. Acesta este un 
drept constituțional la care primul mi
nistru nu va renunța, oricum s-ar 
numi ministrul vizat", a completat vi
cepreședintele PD-L.

Ecaterina 
Andronescu

"Este un abuz de putere", a de
clarat ministrul social-democrat al 
Educației, Ecaterina Andronescu, 
adăugând că problema demisiei mi
niștrilor PSD din guvern a fost deja 
tranșată.

"Am anunțat deja acest lucru", 

a răspuns Andronescu, la întrebarea 
dacă își va da demisia din guvern.

Prezentă astăzi la deschiderea 
noului an universitar de la Politeh
nică, Ecaterina Andronescu a ținut un 
discurs scurt, în contextul în care toți 
miniștrii PSD urmau să aibă demisiile 
gate semnate, după cum au anunțat li
derii PSD. "Cea mai mare avere este 
inteligența", "Este calea cea mai lu
minată", "Alegeți libertatea acade
mică", "Feriți-vă de conceptul se 
poate și așa" sau "Trebuie să ne nu
mărăm misiunile îndeplinite", le-a 
transmis în grabă Ecaterina Andro
nescu studenților, imediat după ce 
Dan Nica a anunțat că "în mod cert" 
miniștiri PSD își vor da demisiile 
Guvern și că PD-L trebuie să ga' 
sească o soluție de guvernare, pentru 
că a declanșat criza.

PNL dorește țin guvern 
de tehnocrati*

PNL face un nou apel către 
Traian Băsescu pentru a de
mara procedurile de consul
tare cu partidele în vederea 
formării unui Guvern de teh
nocrati, condus de un premier 
independent, a declarat prim- 
vicepreședintele PNL Ludovic 
Orban.

"PNL revine cu solicitarea 
către președinte să constate că în 
momentul de față nu are Guvern 
și să demareze procedurile de 
constituire a unui Guvern de teh- 
nocrați, condus de un premier in
dependent", a afirmat Orban, 
explicând că mandatul unui ast
fel de Executiv ar fi să gestio

neze economia și să organizeze 
alegeri prezidențiale corecte.

"După criza economică, 
haosul administrativ, tensiunile 
sociale și politizarea instituții
lor publice, astăzi Traian Bă
sescu și Mircea Geoană au 
creat și o criză politică și gu
vernamentală", a mai declarat 
Orban, susținând că a devenit 
evidentă "competiția" între 
cele două formațiuni, ceea ce 
pune sub semnul întrebării co
rectitudinea alegerilor prezi
dențiale.

Blaga nu îl ajută pe Băsescu
in campanie

Liderul PD-L Vasile 
Blaga a ajuns ieri la sediul 
MAI, unde se afla și Dan 
Nica, menționând că nu va fi 
șef de campanie pentru Tra
ian Băsescu, dacă acesta va 
candida la președinție, și nici 
nu va face parte din staff-ul 
de campanie al PD-L, pentru 
a nu lăsa loc suspiciunilor.

Blaga a discutat la 
MAI cu Dan Nica și a spus 
că lucrurile, din punct de ve
dere al conducerii Ministeru
lui, vor intra în normal.

El a spus că oamenii 
trebuie să își recâștige încre
derea în minister.

Blaga a menționat că 
decizia în MAI trebuie să își

recâștige autoritatea. El. a referitor la alegeri care a fost 
adăugat că nu va modifica, deja stabilit de fosta condu- 
de la șefia MAI, niciun act cere aXlinisterului.
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‘'La fel cum vorbesc americanii limba engleza, așa și cetățenii Republicii Moldova vorbesc limba ro-
& mână. Acest lucru, cu certitudine, în timp, urmează a fi reglementat și sub aspectul normei juridice." 

Vlad Filat

China sărbătorește 60 de ani de comunism
China a deschis ieri, cu 60 de salve 
de tun în piața Tiananmen din Bei
jing, festivitățile pentru sărbătorirea 
a 60 de ani de la instaurarea regi
mului comunist

Președintele chinez Hu Jintao, îmbră
cat într-un costum de culoare albastru închis, 
i apărut la ora locală 10.00 (05.00, ora Ro- 
nâniei), la începutul ceremoniei pe terasa 
Porții Păcii Celeste unde Mao Zedong a pro
clamat la 1 octombrie 1949 fondarea Repu
blicii Populare China.

înconjurat de oficiali de rang înalt ai 
egimului, dintre care premierul Wen Jiabao, 
;i de predecesorul său, Jiang Zemin, el a 
is»stat la arborarea drapelului, înainte ca 
mjjul național să răsune într-o piață decorată 
n roșu și galben, culorile naționale.

Președintele salută 
trupele

Parada militară, care trebuia să dureze 
în total 66 de minute, a început cu trecerea 
în revistă a trupelor de către Hu Jintao, pre
ședintele Chinei și secretar general al Parti
dului comunist chinez, care s-a deplasat cu 
o decapotabilă "Drapelul roșu".

"Bună ziua, tovarăși, v-ați dat oste
neala!", s-a adresat el militarilor aliniați de- 
a lungul bulevardului Chang'an, care 
traversează Beijingul de la est la vest.

"Bună ziua, tovarășe!", i-au răspuns 
lui Hu Jintao, care trebuie să fie prezent din 
nou pe terasa Porții Păcii Celeste, la sud de 
Orașul Interzis, pentru a rosti un discurs, în
ainte de defilarea trupelor, tancurilor și a 
altor vehicule militare.

Măsurile de securitate
sunt necesare

Centrul Beijingului a fost închis pu
blicului începând de miercuri seară, numai 
invitații, între care diplomați, putând ajunge 
în Piața Tiananmen.

Autoritățile au sfătuit populația să pri
vească festivitățile la postul public de tele
viziune.

Această ceremonie, care a fost pregă
tită de mai multe luni, a fost marcată prin li
mitarea accesului la Internet și a activității 
jurnaliștilor străini, care nu au putut benefi
cia de acreditări pentru a pătunde în Piața 
Tiananmen decât miercuri seară, cu câteva 
ore înainte de începerea festivităților.

Michelle Obama e fan Nadia Comăneci
Prima Doamnă a Statelor 

Unite se declară o mare admira
toare a gimnastei române Nadia 
Comăneci. Prezentă, alături de 
Oprah Winfrey, la o întrunire a 
Comitetului Olimpic Internațio
nal, la Copenhaga, unde face 
lobby pentru organizarea Jocuri
lor Olimpice din 2016 la Chi
cago, Michelle Obama a salutat, 
într-un discurs prezența în sală a 
gimnastei și a povestit cum o ur

mărea când evolua la bârnă și pa
ralele.

Doamna Obama a mai 
spus că, în momentele în care o 
vedea pe Nadia obținând primul 
10 din istoria gimnasticii și ușu
rința cu care își executa exerci
țiile, începea să creadă că și ea 
poate face același lucru.

în competiția pentru găz
duirea Olimpiadei din 2016 
intră, alături de Chicago, Rio de 

Janeiro, Tokio și Madrid. Mem
brii COI vor vota, în trei runde, 
pentru a desemna câștigătorul. în 
cazul în care niciunul dintre 
orașe nu obține majoritatea votu
rilor, după fiecare rundă, ultimul 
clasat este eliminat. Anul acesta, 
se estimează că Rio de Janeiro și 
Chicago vor fi cele două fina
liste. Pentru Olimpiada din 2012, 
Londra a câștigat în fața Parisu
lui, cu 54 de voturi, la 52.

Limba oficială la Chișinău 
va fi limba română

Marea Neagră exploatată 
de statele riverane

Premierul moldovean Vlad 
Filat a declarat în Parlamen
tul European, că noul guvern 
de la Chișinău va efectua în 
viitor modificări constituțio
nale care vor reglementa sta
tutul limbii de stat, sugerând 
că limba oficială ar trebui să 
se numească limba română, 
nu limba moldovenească.

Primul-ministrul al Republi
cii Moldova, Vlad Filat, a fost in
vitat marți la o dezbatare în 
Comisia de Afaceri Externe a Par
lamentului European, unde a asigu

rat că noul guvern de la Chișinău 
va efectua în viitor modificări con
stituționale care vor reglementa 
statutul limbii de stat a Republicii 
Moldova. în plus, el a explicat că 
decizia de a introduce în Constitu
ție sintagma "limba moldove
nească" a fost luată "în anumite 
conjuncturi", importantă fiind însă 
acum comunicarea, nu felul în care 
se numește limba.

Răspunzând unei întrebări 
adresate de europarlarhentarul Tra
ian Ungureanu (PD-L) în acest 
sens, Filat a sugerat că în Repu
blica Moldova ar trebui ca limba 
oficială să fie cea română. "La fel 

cum vorbesc americanii limba en
gleza, așa și cetățenii Republicii 
Moldova vorbesc limba română. 
Acest lucru, cu certitudine, în timp, 
urmează a fi reglementat și sub as
pectul normei juridice", a spus pre
mierul moldovean. Euro- 
parlamentarul Traian Ungureanu a 
evidențiat că în Constituția Repu
blicii Moldova, votată în 1994, se 
face referire la limba moldove
nească ca limbă oficială. "De 
atunci, dispozițiile privitoare la 
așa-zisa 'limba moldovenească' nu 
au mai fost revizuite. Sper că noul 
guvern de la Chișinău să-și asume 
această responsabilitate," a declarat 
Traian Ungureanu.

Problema sintagmei "limba 
moldovenească" se afla în atenția 
autorităților de la București de 
multă vreme, partea română desfă
șurând, de-a lungul anilor, demer
suri susținute la nivelul UE pentru 
eliminarea acestei referiri din do
cumentele comunitare, conside
rând-o "o sintagmă politică", 
folosită "dintr-un impuls pur poli
tic" de autoritățile de la Chișinău, 
cu scopul "inventării unei identi
tăți", după cum spunea Adrian Cio- 
roianu, fost ministru de Interne.

Marea Neagră are rezerve de hidrocarburi, iar statele riverane 
trebuie să se alieze pentru exploatarea zăcămintelor, a declarat, 
miercuri, la București, Richard Morningstar, reprezentantul spe
cial pentru energie al SUA în Eurasia, la deschiderea Black Sea 
Energy and Economic Forum. "Mă voi ocupa personal de asta ", 
a afirmat oficialul american.

El a mai afirmat că securitatea energetică poate fi asigurată cel mai bine 
prin diversificarea rutelor de aprovizionare.

La rândul său, Paolo Scaroni, CEO Eni, a spus că regiunea Mării Negre 
reprezintă o piață cheie pentru grupul italian și UE. El consideră că proiectele de 
construcție a gazoductelor Nabucco - susținut de UE și SUA - și South Stream - 
dezvoltat de Rusia și Italia - sunt complementare și nu concurente. Președintele 
Traian Băsescu l-a primit, miercuri, la Cotroceni, pe Morningstar, căruia i-a spus 
că România a semnat luni un parteneriat strategic cu Azerbaidjanul, important 
prin prisma participării la proiectul Nabucco.

Șeful statului i-a spus oficialului american că este încrezător că Statele 
Unite sunt implicate în proiectele energetice din zona Mării Negre. Morningstar 
a dat asigurări în ceea ce privește implicarea Statelor Unite în problema proiectelor 
energetice și în legătură cu importanța regiunii Mării Negre.
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Dănsele

Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, înzestrată cu capacități vocale de invidiat. S- 
a născut la 10 martie 1976, în Beirut, Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mai toi 
timpul jazz și R&B.

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

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică, 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman**. Muzica 
el a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un loc în parlamentul li
banez.
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întocmirea și utilizarea documentelor fînanciar-contabile (II)
Direcția Generala a Finanțelor 
Publice a județului Hunedoara 
reamintește contribuabililor 
că, de la 1 ianuarie 2009, regi
mul de întocmire și utilizare a 
formularelor financiar-conta- 
bile și modelele documentelor 
financiar-contabile sunt cele 
stabilite prin Ordinul ministru
lui Finanțelor Publice nr. 
3.512/2008privind documen
tele financiar-contabile, publi
cat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
870/2008. în documentarul de 
•nai jos prezentăm, în sinteză, 
partea a doua referitoare la re
gimul registrelor de contabili
tate.

Potrivit prevederilor Legii nr. 
82/1991, republicată, registrele de con
tabilitate obligatorii pentru persoanele 
—evăzute la art.l: societățile comer- 

Je, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale 
de cercetare-dezvoltare, societățile co
operatiste și celelalte persoane juridice, 
instituțiile publice, asociațiile și cele
lalte persoane juridice cu și fără scop 
patrimonial, precum și persoanele fi
zice care desfășoară activități producă
toare de venituri, subunitățile fără 
personalitate juridică, cu sediul în stră
inătate sau în România, sunt: Registrul- 
jumal, cod 14-1-1, Registrul-inventar, 
cod 14-1-2, și Cartea mare, cod 14-1-3.

sc mAtriby com srl
oferă o gamă largă 

de piese și accesorii auto 
pentru toate tipurile 
de autoturisme și camioane.
ol!

Registrele 
de contabilitate

Registrele de contabilitate se 
utilizează în strictă concordanță cu des
tinația acestora și se prezintă în mod or
donat și astfel completate încât să 
permită în orice moment identificarea 
și controlul operațiunilor contabile 
efectuate.

Registrele de contabilitate se 
pot prezenta sub formă de registru, foi 
volante sau listări informatice, după 
caz. Numerotarea paginilor registrelor 
se va face în ordine crescătoare, iar vo
lumele se vor numerota în ordinea com
pletării lor.

Registrul-jurnal

Registrul-jumal (Cod 14-1-1) 
este un document contabil obligatoriu 
în care se înregistrează cronologic toate 
operațiunile economico-financiare. 
Operațiunile de aceeași natură, realizate 
în același loc de activitate (atelier, sec
ție etc.), pot fi recapitulate într-un do
cument centralizator, denumit jurnal 
auxiliar, care stă la baza înregistrării în 
Registrul-jumal. Orice înregistrare în 
Registrul-jumal trebuie să cuprindă ele
mente cu privire la: felul, numărul și 
data documentului justificativ, explica
ții privind operațiunile respective și 
conturile sintetice debitoare și credi
toare în care s-au înregistrat sumele co
respunzătoare operațiunilor efectuate. 
Unitățile pot utiliza jurnale auxiliare 
pentru: operațiunile de casă și bancă, 
decontările cu furnizorii, situația încă-

Str. Avram lancu nr 14-16 
(langa CEC, vis-â-vis Kaufland), Hunedoara.

Tel/Fax: 0254/716.586

ugran
Luni-Vineri: 8-18.30
Sâmbătă: 8-16 

sării-achitării facturilor etc. Unitățile 
care utilizează jurnale auxiliare pot în
registra în Registrul-jumal sumele cen
tralizate pe conturi, preluate din aceste 
jurnale. Editarea Registrului-jumal se 
efectuează la cererea organelor de con
trol sau în funcție de necesitățile pro
prii. Persoanele fizice care desfășoară 
activități independente și conduc con
tabilitatea în partidă simplă, în confor
mitate cu prevederile legale, întocmesc 
Registrul jurnal de încasări și plăți, cod 
14-1-1/b, precum și alte documente de 
evidență prevăzute de legislația în do
meniu.

Registrul-inventar

Registrul-inventar (Cod 14-1-2) 
este un document contabil obligatoriu 
în care se înregistrează toate elementele 
de activ și de pasiv, grupate în funcție 
de natura lor, inventariate de unitate, 
potrivit legii. Registrul-inventar se în
tocmește la înființarea unității, cel puțin 
o dată pe an pe parcursul funcționării 
unității, cu ocazia fuziunii, divizării sau 
încetării activității, precum și în alte si
tuații prevăzute de lege, pe bază de in
ventar faptic.

în acest registru se înscriu, într- 
o formă recapitulativă, elementele in
ventariate după natura lor, suficient de 
detaliate pentru a putea justifica conți
nutul fiecărui post al bilanțului. Regis
trul-inventar se completează pe baza 
inventarierii faptice a fiecărui cont de 
activ și de pasiv. Elementele de activ și 
de pasiv înscrise în Registrul-inventar 
au la bază listele de inventariere sau 
alte documente care justifică conținutul

acestora la sfârșitul exercițiului finan
ciar. în cazul în care inventarierea are 
loc pe parcursul anului, în Registrul-in
ventar se înregistrează soldurile exis
tente la data inventarierii, la care se 
adaugă rulajele intrărilor și se scad ru
lajele ieșirilor de la data inventarierii 
până la data încheierii exercițiului fi
nanciar. Pe baza

Registrului-inventar 
și a balanței 
de verificare

Registrului-inventar și a balan
ței de verificare de la 31 decembrie se 
întocmește bilanțul care face parte din 
situațiile financiare anuale. Cartea 
mare, cod 14-1-3 este un registru con
tabil obligatoriu în care se înregistrează 
lunar și sistematic, prin regruparea con
turilor, mișcarea și existența tuturor ele
mentelor de activ și de pasiv, la un 
moment dat. Acesta este un document 
contabil de sinteză și sistematizare și 
conține simbolul contului debitor și al 
conturilor creditoare corespondente, ru
lajul debitor și creditor, precum și sol
dul contului. Registrul Cartea mare 
poate conține câte o filă pentru fiecare 
cont sintetic utilizat de unitate. Cartea 
mare stă la baza întocmirii balanței de 
verificare. Registrul Cartea mare poate 
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fi înlocuit cu Fișa de cont pentru ope
rațiuni diverse. Editarea Cărții mari se 
efectuează Ia cererea organelor de con
trol sau în funcție de necesitățile pro
prii.

Registrul-jumal, Registrul-in
ventar și Registrul Cartea mare se păs
trează în unitate timp de 10 ani de la 
data încheierii exercițiului financiar în 
cursul căruia au fost întocmite, iar în 
caz de pierdere, sustragere sau distru
gere, trebuie reconstituite în termen de 
maximum 30 de zile de la constatare. 
Persoanele fizice care utilizează tehnica 
de calcul trebuie să asigure listarea 
acestora.în orice moment pe parcursul 
celor 10 ani de păstrare.

Important!

Persoanele prevăzute la art. 1 
din Legea nr. 82/1991, republicată, care 
utilizează, potrivit legii, registre și for
mulare specifice privind activitatea fi
nanciară și contabilă, reglementate prin 
actele normative în vigoare, procedează 
la înscrierea datelor în aceste registre și 
formulare potrivit normelor specifice, 
prezentate în actele normative respec
tive, precum și prezentelor norme me
todologice privind documentele 
justificative și financiar-contabile.
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cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



cj> Trei pentru Mondial 
c^> Alonso la Ferrari

Sport
I ineri, 2 octombrie 2009

Trei scrimeri români pe tabloul principal la CM
Sportivele Andreea Pelei și 
Elena Munteanu au obținut 
calificarea pe tabloul principal 
al probei de sabie feminin, iar 
Virgil Săliștean s-a clasat și el 
printre primii 64 de concurenți 
la proba de floretă masculin la 
Campionatele Mondiale de 
scrimă care se desfășoară în 
Antalya.

Andreea Pelei a obținut califi
carea după ce s-a impus în toate cele 
șase partide din faza grupelor, infor
mează site-ul oficial al competiției. In 

grupa sa, Elena Munteanu a obținut 
doar două victorii și a fost nevoită să 
mai dispute un tur eliminatoriu împo
triva sportivei Louise Bond-Williams 
din Marea Britanie. Românca a obți
nut calificarea pe tabloul principal 
după ce s-a impus cu scorul de 15-9. 
La proba de sabie feminin au mai par
ticipat Bianca Pascu și Mihaela Bu- 
lică, însă cele două sportive din 
România, după ce au obținut câte trei 
victorii în faza grupelor, au fost elimi
nate de Ozdem Aslan din Turcia (scor 
10-15), respectiv Wendy Saschenbrec- 
ker din Canada (scor 14-15).

La floretă masculin, Virgil Să- 
liștean s-a calificat pe tabloul principal

al competiției în urma celor șase vec
torii din faza grupelor. De grupe au 
mai trecut și Alexandru Daniel Dia- 
conu, după ce a obținut două victorii, 
însă a fost învins în turul eliminatoriu 
de suedezul Filip Hedenskog, cu sco
rul de 15-13. De asemenea, Radu Da
raban a pierdut și el după faza 
grupelor, de care a trecut cu două vic
torii, fiind învins de chinezul Sheng 
Lei, cu scorul de 15-4. Cel de-al pa
trulea sportiv român care a participat 
la proba de floretă masculin, Iulian 
Teacă, a fost eliminat din faza grupe
lor, după ce a obținut o singură victo
rie.

a semnat cu Ferrari
Fernando Alonso

Pilotul spaniol Fernando Alonso, 
28 de ani, în prezent la Renault, a 
semnat pentru trei ani cu echipa 
de Formula 1 Ferrari, începând 
din 2010, a anunțat Scuderia 
miercuri, informează AFP, care 
citează site-ul oficial al Ferrari.

Astfel, piloții pentru sezonul 
viitor vor fi brazilianul Felipe Massa

și Fernando Alonso, în timp ce Gian
carlo Fisichella va fi rezervă, prec 
zează sursa citată, care adaugă că 
finlandezul'Kimi Raikkonen va pă
răsi echipa la finalul sezonului.

Cu Ferrari, Raikkonen a obtinut 
titlul mondial la piloți în 2007 și a 
contribuit la câștigarea Campionatu
lui Mondial la constructori în 2008.
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