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Asocia]ii

E clar. Nici criza nu o avem
ca restul lumii. E doar a
noastr`, unic`, diferit`,
mioritic`... Ce vedem c` se
\nt=mpl` \n Europa sau peste
Ocean este pur` fic]iune,
f`r` nicio leg`tur` cu
realitatea noastr`. 
Televizat` sau nu. S` lu`m,
spre exemplu, b`ncile. 
C=nd prive[ti \n restul lumii,
singurul cuv=nt care 
\]i vine \n minte este „jale“. 
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Casa Na]ional` de 

Asigur`ri de S`n`tate 

ascunde o serie de servicii

medicale care se 

deconteaz` par]ial sau 

total � ZIUA v` prezint` 

c=teva dintre acestea, 

pentru ca atunci c=nd 

merge]i la medicul 

de familie s` cere]i 

trimitere pentru ele 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul 3   num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

www.ziua.ro DA: 63,67 %
NU: 36,33 %3,4035 lei

4,2785 lei

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4479 20 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`       Director general: Mihai P=l[u

MOL virusat
de r`u-platnici

De ceva vreme, b`ncile se
pl=ng c` a crescut num`rul
rom=nilor care nu mai achit`
la termene ratele la \mprumuturi.
Dar, dac` la b`nci aceast`
stare de fapt s-a manifestat ca
o boal̀  contagioas ,̀ la benzin r̀iile
de la noi virusul s-a integrat
perfect doar la MOL Rom=nia.
Dac` o societate dore[te s`
contracteze o anumit` cantitate
de combustibil prin intermediul
sistemului cu carduri, reprezentan]ii
MOL solicit̀  garan]ii duble. Dac`
o firm` are un consum lunar de
20.000 RON, MOL cere garan]ii
de 40.000 RON. Aceast` garan]ie
supraponderal` a fost justificat`
astfel: „Prea mul]i clien]i au
\nceput s` nu ne mai pl`teasc`
la timp facturile.“ Dac` vrei s`
cumperi benzin` de la MOL,
trebuie s` pl̀ te[ti \n avans. Dublu.
Practic, clientul finan]eaz` MOL
Rom=nia. (A.E.)

ACTUALITATE 5

Printre tratamentele nepromovate
de stat, din cauza costurilor mari,
se num`r`: scleroz` multipl`,
testul Babe[-Papanicolau,
mamografiile, psoriazisul,
infertilitatea, obezitatea,
hemofilia, talasemia, osteoporoza,
gu[a cauzat` de caren]a iodului 
� Statul este obligat s` suporte

asigura]ilor plata par]ial` pentru
servicii de stomatologie, pentru
acupunctur` sau s` pl`teasc`
terapii medicale sau opera]iile
efectuate \n UE care nu se pot
face \n Rom=nia � Practica a
dovedit c` astfel de tratamente
sunt ascunse rom=nului de r=nd,
dar sunt accesibile celor cu rela]ii

\n sistem � Asiguratul trebuie s`
mai [tie c` are dreptul la analize
medicale gratuite pe alese, cum
ar fi tomografii, ecografii,
radiografii, EKG, EEG, RMN,
scintigrafii etc. � Tratamentul 
\n orice problem` de s`n`tate
\ncepe \ns` cu vizita 
la medicul de familie

Miza pe
H`nescu
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Sfintii 42 Mucenici 

din Amoreea; 

Sf. Mc. Eufrosin
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CarlosLabs din Australia
(www.carloslabs.com) a realizat
o hart` interactiv` care indic`
efectele termice pro duse de un
posibil atac nuclear sau de
impactul cu un asteroid asupra
Bucure[tiului sau a oric`rui
punct de pe glob. Centrul

cercului repre zint` locul din
apropierea im pactului, unde cei
mai mul]i oa meni ar muri \n
primele 24 de ore. Cercul violet
este zona unde victimele vor
suferi ar suri de gradul trei, iar
rozul \i indic` pe cei cu arsuri
de gradul doi. (D.M.)
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Boli tratate la secret

V-a]i mai depune economiile 
la b`ncile rom=ne[ti?

Lege pentru
regii asfaltului
Licita]iile lucr`rilor 
de drumuri [i autostr`zi 
nu mai pot fi contestate

De]inu]ii
politici 
nu mor
Octav Bjoza este
noul pre[edinte 
al AFDPR

Tr`d`torul Floricel
pasionat de armat`
Acesta este cercetat, 
al`turi de bulgarul Zikolov,
pentru tr`dare [i spionaj
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{tirea subcutanat`

„Vom asista \n urm`toarele c=teva luni la cel mai agresiv [i ambi]ios program de descentralizare 
pe care l-a avut statul rom=n modern de la unificarea administrativ` din 1923“ - Mircea GEOANå

Cum s-au furat
armele?
Anchetatorii au descoperit
elemente \n favoarea furtului
de la UM 01916, precum „lipsa
unor pl`ci de azbociment din
gardul de protec]ie“, „santine -
l` f`r` vizibilitate“ [i „un bec
ars“ . Mai pu]in unde sunt ar -
mele, cum [i de ce au fost fu -
rate [i unde au fost duse. 

Educa]ie
mincinoas`
FEN cere demiterea
secretarului de stat din
Ministerul Educa]iei, Augustin
Mitu, pentru c` „a s`v=r[it fals
\n acte [i a min]it Guvernul,
trimi]=nd o adres` c`tre
Ministerul Muncii, prin care
spune c` a analizat cu
partenerii sociali proiectul de
ordonan]` privind reducerea
cheltuielilor, iar ace[tia au
exclus negocierea“. 

Strânge]i
cureaua!
Analiza transmis` autorit`]ilor
rom=ne de Banca Mondial`
con]ine o serie de recoman -
d`ri referitoare la politicile
salariale, sociale, fiscale, bu -
getare, precum [i la siste mul
de pensii, sectorul energetic,
transporturi [i s`n`tate. 

Savan]ii
Parlamentului 
Deputa]ii [i senatorii au
aprobat majorarea indem -
niza]iilor pentru capii Acade -
miei Oamenilor de {tiin]` din
Rom=nia, for \n conducerea
c`ruia figureaz` mai mul]i
parlamentari. |ntre ace[tia,
Eca terina Andro nescu (PSD),
Anghel Stan ciu (PSD) 
[i Eugen B`d`lan (PDL) . 

Cotlet de
mânzat cu sos
Avem o m=ncare destul de
dificil de f`cut, dar spectacu -
loas` din punct de vedere al
aromelor [i gustului. Re]eta 
a fost preparat` de c`tre
buc`tarul Andreas Raines, de
la restaurantul Viena din Cluj,
pentru website-ul gastronomic
www.eBucataria.ro. 
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