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administraţie

Cu o aromă și un parfum inconfundabil, caisele
au strâns în ele toată căldura și auriul soarelui de
vară. Dar, pe lângă savoare și parfum, caisele
posedă o mulțime de calități nutritive, care 
contribuie la revigorarea organismului./pag.8

Fondat de Cornel POENAR

Pag.4
Autorităţile locale continuă
investiţiile începute în
reţelele de infrastructură
comunitară. Multe 
proiecte sunt finanţate 
prin fonduri europene 
sau guvernamentale. 

eConomiePag. 5

Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, prin
ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Sindicatul Muntele a dat
în judecată Complexul 
Energetic Hunedoara 
pentru plata drepturilor
băneşti, ce nu au fost 
achitate de patru luni.
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Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare locale şi centrale

GRATUIT

locuitorii din 18 zone
ale judeţului se pot
pensiona mai devreme 

locuitorii din 18 zone
ale judeţului se pot
pensiona mai devreme 

Ajutoare de urgenţă pentru 270 de familii
din judeţ ce au fost afectate de inundaţiile

din luna iunie. /pag.2

Caisele – ”Cel mai 
dulCe mediCament”
Caisele – ”Cel mai 
dulCe mediCament”

sPiritualitatePag.9
Sărbătorit în fiecare an la
data de 20 iulie, Sfântul Ilie
este perceput de creștinii
ortodocși drept făcător de
minuni și aducător de ploi
în perioada de secetă. 
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– Ați preluat conducerea
Sindicatului „Siderurgistul”.
Cum vi se pare acest ,,fo-
toliu”?

– Am devenit președinte
al Sindicatului „Siderurgis-
tul” Hunedoara începând cu
luna ianuarie 2020, fiind vi-
cepreședinte din anul 2000.
Nu cred că putem vorbi de
,,fotoliu” la Hunedoara, încă
din 1990 de la înființare,
acțiunile au fost multe și
destul de dure, închideri de
capacități, ordonanțe, ne-
gocieri de contracte la
diferite nivele, mitinguri,
pichetări etc. deci o activitate
laborioasă și diversificată.
Cred cu tărie că ,,fotoliile” au
fost la alți lideri: Miron
Mitrea, Victor Ciorbea, Liviu
Pop ș.a.

– Este grea activitatea
sindicală în această pe-
rioadă sensibilă de muncă
în siderurgie?

– Nicio activitate nu este
grea dacă o faci din plăcere și
rodul muncii tale duce la un
rezultat benefic pentru
membrii de sindicat. Cred că
activitatea este cu mult mai
laborioasă dacât pare, poate
și de aici pentru unii activi-
tatea pare grea, mai ales
când partenerul de dialog nu
este pe aceeași lungime de
undă cu tine.

– Cum vă înțelegeți cu pa-
tronatul și care este relația
cu acesta?

- Avem o relație destul de
bună cu cei din ArcelorMittal
Hunedoara, întotdeauna
răspund la solicitările noas-
tre. Totul este în regulă până
la bani. Avem probleme
legate de salarizare în sensul
că suntem foarte aproape de
salariul minim și din această

cauză angajările sunt în
deficit.

–  Prezentați-ne aspecte
din agenda de lucru a Sindi-
catului „Siderurgistul”.

– Principalul aspect al
Sindicatului „Siderurgistul”
Hunedoara îl constituie
atenta supraveghere a activ-
ității din societate legată de
virusul CORONA 19, de acor-
dare de materiale igienico
sanitare. Un alt aspect îl con-
stituie programul de formare
în cadrul Centrului de Recon-
versie Profesională par ti -
cipând la creșterea măsu rilor
active pe piața muncii. Efec-
tuăm cursuri de stivuitoriști,
macaragiști, mașinist mașini
terasamente, mașinist pod
rulant.

O mare importanță acor -
dăm legii 263/2010 - legea
pensiei. Aici, datorită închi -
derii operaționale a fluxului
primar, cei care au lucrat la

cocserie, furnale, aglomera-
tor nu sunt prinși ca făcând
parte din grupa specială de
muncă, de această grupă
beneficiind doar oțelarii,
laminatorii și mecanicii de
locomotivă. Facem demersu -
rile necesare la toate forurile
competente pentru ca și cei
ce și-au desfășurat activi-
tatea în sectoarele oprite 
operațional să beneficieze de
grupa specială.

– Cum vedeți viitorul
siderurgiei la Hunedoara?

– Greu de răspuns….de-
pinde în mod special de
economia mondială… pot
apărea crize financiare și se
poate nărui totul. Sper să nu
se întâmple așa ceva și in-
vestițiile la ArcelorMittal
Hunedoara să continue.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Predare de ştafetă la sindicatul 
de la ArcelorMittal Hunedoara 

Dialog cu Mircea BORDEAN- președintele  Sindicatului „Siderurgistul” Hunedoara

Deva -  A început distribu -
i rea ajutoarelor de urgență
acordate de Guvernul Româ -
niei pentru sprijinirea famili-
ilor afectate de inundații în
cursul anului 2020, din ju -
dețul Hunedoara.

Gradul de afectare a
locuinței a fost stabilit pe baza
constatărilor Comisiei de
evaluare estimativă a pagube-
lor, constituită prin Ordin al
prefectului județului Hune-
doara, Vasilică Potecă. 

Potrivit informațiilor prim-
ite de la Octavian Băgescu, di-
rector executiv al Agenției
Județene pentru Plăți și In-
specție Socială, 276 de familii
din 15 localități vor primi, în
total, 348.000 lei. Sumele
pentru fiecare familie afectată

de inundații sunt cuprinse
între 1000 și 2500 lei. 

Ajutoarele pot fi primite fie
într-un cont bancar al benefi-
ciarului, fie prin mandat poş-
tal. În urma unui protocol
semnat între Ministerul Mun -
cii și Protecției Sociale și
Poșta-Română, pentru su me -
le primite prin mandat poștal,
beneficiarii nu vor plăti taxe
poștale. 

În județul Hunedoara, lo-
calitățile afectate de inundați-
ile din luna iunie sunt:
Aninoasa, Orăștie, Călan, Lu-
peni, Vulcan, Geoagiu, Brăniș -
ca, Bretea Română, Baru,
Bo șorod, Beriu, Mărtinești,
Sălașu de Sus, Vața de Jos și
Uricani.

FORŢA NAŢIONALĂ
consideră că singura
soluţie pentru ieşirea

din criza generată de coro-
navirus şi din grava criză
de încredere generată de
multitudinea de situaţii de
restrângere a drepturilor
şi libertăţilor cetăţeneşti,
este REÎNTOARCEREA LA
NORMALITATE.

FORŢA NAŢIONALĂ pro -
pune tuturor partidelor să re-
nunţe la ideea prelungirii stării
de urgenţă, să lase deoparte
interesele de grup şi calculele
electorale (care oricum nu au
nicio valoare pentru că nimic
nu va mai fi ca înainte de de-
clanşarea epidemiei) şi să re-
setăm întregul mod de
abor dare a problemelor cu
care se confruntă societatea.

Să ne oprim puţin din vârte-
jul vieţii, să tragem aer în piept
şi să ne aşezăm cu toţii la masă
împreună, politicieni, antre-
prenori, reprezentanţi ai aso-
ciaţiilor profesionale, patro nale
şi sindicale, oameni de cultură
şi din sport, jurnalişti şi per-
soane din mass-media, repre -
zentanţi ai cultelor şi ai
so cietăţii civile, şi cu răbdare şi
înţelepciune, punând pe primul
loc interesul cetăţenilor şi al
ţării şi cu respectarea strictă a
Constituţiei, să găsim cele mai

bune soluţii de rezolvare a
problemelor şi disfuncţional-
ităţilor existente.

REÎNTOARCEREA LA NOR-
MALITATE este singura soluţie
prin care poate fi evitat un
haos generalizat, cu consecinţe
dezastruoase pentru ţară. Pre-
lungirea stării de alertă nu va
rezolva epidemia de coron-
avirus iar respectarea unor
reguli şi proceduri de con-
vieţuire în astfel de situaţii se
bazează în primul rând pe în-
crederea cetăţenilor în insti-
tuţiile statului. Ori tocmai
perpetuarea la nesfârşit a
stării de alertă şi încălcarea
gravă a drepturilor şi lib-
ertăţilor cetăţeneşti a condus
la această gravă criză de în-
credere. Prelungirea stării de
alertă nu face altceva decât să
adâncească şi mai mult prob-
lemele din societate şi va dis-
truge încrederea, unitatea şi
speranţa românilor.

Cetăţenii nu mai sunt in-
teresaţi de politici de stânga

sau de dreapta. Îi îngrijorează
ziua de mâine şi viitorul copi-
ilor lor. Tinerii, sportivii, artiştii
dar şi marea masă a antre-
prenorilor nu îşi pot face în
momentul de faţă niciun plan
pentru viitor. În prezent nu
contează doctrina politică a
celor care conduc destinele
ţării.

Deviza momentului este:
'Nici stânga, nici dreapta! în
primul rând românii şi Româ-
nia!'.

Prelungirea stării de alertă
nu va face altceva decât să
agraveze problemele din soci-
etate, va conduce la dezbina-
rea cetăţenilor şi la slăbirea
suveranităţii, independenţei şi
unităţii României, iar reveni -
rea la NORMALITATE nu va
putea fi înfăptuită decât prin
revoltă populară, mai exact
prin forţă.

De altfel, Constituţia Româ -
niei prevede la alineatul 1 al
art. 55 că "Cetăţenii au dreptul
şi obligaţia să apere România",
ori atunci când valorile
naţionale, drepturile şi liber -
tăţile cetăţenilor şi constituţia
ţării sunt călcate în picioare, le
revine cetăţenilor obligaţia de
a apăra ţara.

# FORŢA SĂ FIE CU VOI !

STOP DISTRUGERII ROMÂNIEIAjutoare de urgenţă, 
după inundaţii



Deva - 800 de milioane lei
vechi sunt banii pe care ar
trebui să-i plătească  unul
dintre foștii directori gener-
ali ai Minvest Deva, Pompiliu
Crai, potrivit  unui raport al
Curții de Conturi. Prejudiciul
de față rezultă în urma așa-
zisei tranzacții cu un teren de
acces la cariera de la Yara,
din judeţul Cluj,  pentru care
Minvest Deva a plătit cele
800 de milioane de lei, fără
ca tranzacția terenului să fie
realizată .

Potrivit celor relatate de
Pompiliu Crai, în 2007 Min-
vest a fost obligată să achi -
ziționeze mai multe terenuri
din zonă, de la localnici, pen-
tru a avea drum de acces la
cariera de nisipuri cuarțoase,
întrucât Primăria din zonă a
emis o hotărâre de consiliu
local prin care a interzis ac-
cesul în carieră, pe drumul

existent, acesta fiind singurul
loc pe unde se putea ajunge
la exploatare. Astfel, s-a
încheiat un precontract și s-
a achitat un avans de 800 de
milioane de lei, urmând  ca
restul de bani sa fie plătiți la
finalizarea actelor de propri-
etate asupra pământului. 

În anul 2009, Pompiliu
Crai și-a încheiat mandatul
de director la Minvest, iar pe
cei care l-au urmat la con-
ducerea administrativă nu i-
a mai interesat finalizarea
achiziției terenurilor sta-
bilite în 2007.

După câțiva ani, în 2016,
un control al Curții de Con-
turi a stabilit că  responsabil
de situația creată este fostul
director general Pompiliu
Crai, în sarcina căruia s-a
reținut prejudiciul de mai
sus. 

Față de cele semnalate

mai sus, Minvest l-a acționat
pe Pompiliu Crai  în instanță
pentru recuperarea banilor,
cazul aflându-se pe rol.

Legat de faptul ca în pre -
zent, Pompiliu Crai este și
Președintele Consiliului de
Administrație de la Minvest,
unitatea cu care este în pro-
ces, nu vede nicio incompati -
bilitate, deși multe voci
vorbesc de un posibil conflict
de interese.

Asupra acestei situații,
după unii discutabilă și anor-
mală, am  solicitat un punct
de vedere Ministrului Eco -
nomiei, Virgil Popescu, care
ne-a asigurat că va analiza
situația de la Minvest, în care
Președintele CA, Pompiliu
Crai, este în litigiu cu compa-
nia pe care o administrează

Cornel Poenar

ACTuAliTATe - 317 - 23 iulie 2020

Deva - Doi turişti care s-
au întâlnit cu un urs pe un
traseu din Munţii Parâng au
cerut sprijinul jandarmilor
montani de la posturile din
staţiunile Parâng şi Straja, in-
cidentul încheindu-se fără
victime, a informat Inspec-
toratul Judeţean de Jandarmi
(IJJ) Hunedoara. 

Jandarmii montani au
reuşit să îndepărteze ursul
din zona tra seelor montane
din Parâng, iar turiştii au fost
conduşi în zona Groapa
Seacă, unde aceştia erau
cazaţi. 

Potrivit purtătorului de
cuvânt al IJJ Hunedoara, Si-
mona Fodoca, şi jandarmii
montani de la Postul Râu de
Mori au intervenit duminică
noaptea pentru salvarea unei
turiste germane care s-a
rătăcit pe munte în Masivul
Retezat, după ce a vrut să
coboare de pe Vârful Peleaga
la Cabana Pietrele.

Turista se afla într-o stare
bună de sănătate, nu a nece-
sitat îngrijiri medicale şi a
fost condusă în siguranţă la
un spaţiu de cazare din loca -
litatea Nucşoara.

Cu ursul pe traseu

Minvest Deva:  Preşedintele
CA, Pompiliu Crai, acţionat

în judecată pentru 
800 de milioane de lei vechi 

Deva - Guvernul României
a alocat 34,1 milioane lei pen-
tru acoperirea pagubelor
produse de inundațiile care
au avut loc în județul Hune-
doara. Sumele alocate vor fi
transmise fiecărei primării pe
raza căreia s-au înregistrat
pagube. 

„Imediat după retragerea
apelor, Instituția Prefectului a
constituit în regim de urgență
comisii de evaluare care s-au
deplasat în fiecare localitate
afectată. Am solicitat mem-
brilor comisiilor să lucreze
inclusiv în zilele sfârșitului de
săptămână pentru ca primă -
riilor hunedorene să li se
poată trimite cât mai repede,
ceea ce s-a și întâmplat, banii
necesari reparațiilor la infra-
structura rutieră, de alimen -
tare cu apă sau la obiec tive
sociale din localitățile afectate”,
a declarat prefectul județului,
Vasilică Potecă.

Totodată, Vetuța Stănescu,

secretar de stat la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvol tă -
rii și Administrației, a men -
ţionat că fondurile au fost
alocate în baza evaluărilor fă-
cute de către autoritățile ad-
ministrației pu blice locale,
prefecturi şi ISU.

„Sunt 23 de județe unde au
avut loc inundaţii și alunecări
de teren, fiind afectate infra-
structura hidroteh nică, tera sa -
 mentele, malurile de apă rare,
structura drumurilor județene
ori comunale, podurile, po -
dețele, digurile și punțile pie -
tonale”, a precizat oficialul
guvernamental.

Cele mai mari sume au fost
atribuite Consiliului Judeţean
Hunedoara, 9,97 milioane lei,
urmat de primăriile din Vaţa
de Jos – 6,6 milioane lei, Uri-
cani – 2,93 milioane lei, Ani-
noasa – 1,88 milioane lei,
Baia de Criş – 1,18 milioane
lei, Lupeni – 1,05 milioane lei,
iar lista continuă.

Peste 34 de milioane de lei,
despăgubiri pentru 

inundaţii
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Partidul FORȚA
NAȚIONALĂ, cu
res pectul cuvenit

celor care prin muncă și
multe privațiuni au scos
ROMÂNIA din înapoiere
și și-au crescut copiii cu
credința că la bătrînețe
se vor bucura de res -
pect, denunță modul în
care toate partidele par-
lamentare umilesc mili -
oanele de români care
au muncit cinstit.

Partidul FORȚA NAȚIONA -
LĂ constată cu durere că
legile votate de Parlamentul
României nu sunt respectate
de Partidul Antinațional Libe -
ral, că arbitrariul și servilis-
mul față de interesele străine
stau la baza terfelirii muncii
părinților, bunicilor și străbu -
nicilor noștri. Domnilor ”An-
tinaționali Liberali”, nu mai
mințiți cu nerușinare și înce -
tați să-i batjocoriți în mod
cinic și nemilos pe români.
ROMÂNIA are resursele fi-

nanciare necesare pentru
creș terea pensiilor la cel
puțin nivelul mediu din Uni-
unea Europeană. Sunteți pro-
europeni numai din punct de
vedere al propriilor interese,
în rest, îi amăgiți pe români
că lucrați pentru ei și în
schimb elaborați acte norma-
tive prin care inventați cate-
gorii de privilegiați, de
profitori și îmbuibați.

Guvernul șomerului ”Sică
mandolină” și partidele din
opoziție continuă să distrugă
prezentul României și să îi
submineze viitorul, de aceea

FORȚA NAȚIONALĂ consid-
eră că actuala clasă politică –
cea care a ruinat România în
cei 30 de ani de alternanță la
guvernare trebuie - să dis-
pară de pe eșicherul politic
românesc.

Partidul FORȚA NAȚIO -
NALĂ, partid de gândire ex-
clusiv românească, nu un
partid ”pivot” coordonat din
afara țării sau de forțe oculte
din interior, este singura
soluție de salvare a țării, în-
trucât are programe econo -
mi ce și sociale viabile, și știe
să identifice surse de fi-
nanțare pentru dublarea alo-
cațiilor copiilor, majorarea
pensiilor, investiții, crearea de
noi locuri de muncă și special-
iștii care să implementeze
aceste soluții de salvare
națională.

A sosit momentul să fiți
români, nu slugi la străini!

Gheorghe Popescu
Președinte fondator de

onoare al FN

Forţa Naţională SOMEAZĂ PNL:
NU mai UMILIŢI pensionarii

Adrian Rotaru, fost
președinte al
Clubului Rotary

Deva a primit, de
curând, cea mai înaltă
distincție din partea Ro-
tary Internațional ”Paul
Harris Fellow”, în semn
de înaltă apreciere pen-
tru energia și dedicația
sa în folosul comunității
locale.

Festivitatea decernării dis-
tincției a avut loc odată cu

predarea mandatelor de
președinte, în prezența mem -
brilor Rotary Club Deva și a
fost înmânată de Cristina
Dafin, președinte în exercițiu
al rotarienilor deveni.

Totodată, începând cu data
de 1 iulie 2020, Adrian Rotaru
a fost nominalizat pentru
pozi ția de asistent guvernator
pentru zona 21, ce cuprinde
cluburile rotariene din Petro -
șani, Hațeg, Hunedoara, Brad
și Deva.

Râu de Mori – Lucrările de
infrastructură comunitară,
menite să îmbunătăţească
viaţa locuitorilor, se află pe
agenda edililor locali din co-
muna Râu de Mori. Finanţările
obţinute prin diverse proiecte
depuse pe fonduri europene
sau prin programe guverna-
mentale şi-au atins scopul, ast-
fel că acum, la capitolul reuşite,
se pot adăuga multe dintre
aceste investiţii. Este şi cazul
reţelei de canalizare din satul
Clopotiva. Proiectul, în valoare
de 3,8 milioane lei se apropie
de finalizare. 

„Este un proiect pe care l-

am câştigat prin Programul
Naţional de Dezvolare Locală
PNDL II. Valoarea finanţării
atrase se ridică la 5,8 milioane
lei. Investiţia se derulează cu
paşi repezi şi estimăm că va fi
dată în folosinţă foarte curând,
deoarece este realizată în pro-
porţie de 90%”, a declarat pri-
marul comunei Râu de Mori,
Niculiţă Mang.

Pe de altă parte, infrastruc-
tura locală se va dezvolta, în
perioada următoare. În exe-
cuţie se află mai multe dru-
muri de interes local din satul
Clopotiva, reţele de canalizare
în satele Râu de Mori, Unciuc,

Adrian Rotaru, asistent 
guvernator în cadrul 

rotarienilor hunedoreni

Râu de Mori: Reţeaua de canalizare,
aproape de final la Clopotiva

Valea Dâljii, Suseni, Ostrovel şi
Brazi. 

De asemenea, administraţia
locală se află în plin proces de
lansare a licitaţiei de extindere
a reţelei de apă şi canalizare în
zona Râul Mare. Lucrarea este
finanţată din fonduri eu-
ropene, a precizat primarul co-
munei Râu de Mori, Niculiţă
Mang.

Cât priveşte pagubele prici-
nuite de inundaţiile din luna
iunie, acestea au fost însem-
nate. Primarul spune că este
nemulţumit de modul în care
au fost calculate acestea de
către comisia de evaluare. Toc-
mai de aceea, primarul spune
că a avut obiecţii la semnarea
procesului verbal şi că suma
de 57.000 de lei este mult mai
mică faţă de ceea ce s-a produs
în teren. 



aCTuaLiTaTe - 517 - 23 iuLie 2020

Deva – Camera Deputa -
ţilor a adoptat, în această
săptămână, proiectul de lege
care prevede extinderea
cate goriilor de persoane care
beneficiază de reducerea cu
doi ani a vârstei standard de
pensionare, fără penalizare. 

Beneficiarii noii legi, care
a fost trimisă la promulgare,
sunt oamenii care au locuit
cel puţin 30 de ani în zonele
afectate de poluare din cauza
extracţiei, preparării şi ar -
derii cărbunelui şi pe o rază

de 8 km în jurul acestora.
Din judeţul nostru au fost

incluse în prevederile noului
act normativ locuitorii din
Petroşani, Vulcan, Lupeni,
Petrila, Aninoasa, Uricani,
Hunedoara, Călan, Brad,
Criscior, Veţel, Şoimuş, Baia
de Criş, Ghelari, Teliuc,
Certej, Băiţa, Orăştie, Deva,
precum şi cei care trăiesc pe
o rază de 8 km în jurul aces-
tor localităţi. 

Din ţară au fost cuprinse
în lege localităţile Baia Mare,

Copşa Mică, Zlatna, Târgu
Mureş, Drobeta-Turnu-Seve -
rin, Târnăveni, Slatina, Turnu
Măgurele şi Râmnicu Vâlcea.

Proiectul de lege modifică
art.65 alin.(5) din Legea nr.
263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice.
Camera Deputaţilor este for
decizional. 

Proiectul de lege a generat
multe reacţii politice în
judeţul Hunedoara, atât libe -
ralii, cît şi social-democraţii
revendicându-şi paternitatea
actului normativ. Dincolo de
patimile politice, fireşti într-
o perioadă electorală, merită
apreciat efortul tuturor par-
lamentarilor de Hunedoara,
fie că sunt de stânga sau de
dreapta, legea fiind una care
face dreptate oamenilor
chinuiţi, timp de zeci de ani,
de poluarea excesivă, un
fenomen care şi-a pus am-
prenta asupra sănătăţii mul-
tora. 

Deva - Complexul Ener-
getic Hunedoara (CEH) a fost
dat în judecată de Sindicatul
„Muntele” pentru plata unor
drepturi băneşti neachitate
de patru luni de zile. Cauza a
fost depusă la Tribunalul
Hunedoara. 

Potrivit liderului sindical
Darius Câmpean, valoarea
drepturilor neîncasate de
minerii care lucrează în
cadrul CEH se ridică la circa
2.000 de lei de persoană,
fiind vorba despre tichete de
masă, ajutoare de încălzire şi

deconturi pentru transportul
la locul de muncă al anga-
jaţilor.

„Ne aflăm în cea de-a patra
lună în care drepturile salari-
aţilor nu au fost acordate in-
tegral. Am sesizat situaţia
tensionată generată de res -
tanţele neplătite la Guvernul
României, Ministerul Ener -
giei, Prefectură, condu ce rea
CEH şi Confederaţia Meridian.
Am dat în judecată CEH şi nu
ne vom opri până când drep-
turile oamenilor vor fi achi-
tate integral”, a declarat

Câmpean.
De altfel, minerii de la Vul-

can au protestat spontan săp-
tămâna aceasta, nemulţumiţi
de faptul că nu şi-au primit
toate drepturile băneşti.

În replică, administratorul
special al CEH, Cristian Roşu,
a spus că salariile vor fi
plătite la zi, însă pentru cele-
lalte drepturi este nevoie ca
producţia de cărbune să
crească, în condiţiile în care
de o perioadă, doar minele
Vulcan şi Livezeni sunt în ac-
tivitate. 

Complexul Energetic, dat în judecată 
de Sindicatul „Muntele” 
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A
dministraţiile locale
caută cele mai bune
soluţii pentru a re-

duce costurile de la buge-
tul local.

Luncoiu de Jos – Adminis-
traţiile locale din judeţul
Hunedoara încearcă să facă
faţă provocărilor timpurilor
moderne, în contextul în care
bugetele sunt destul de mici
şi aproape de limita unor in-
vestiţii decente, dar şi prin
faptul că noile tehnologii
aşteaptă să fie implementate
în interesul cetăţenilor. Deja
sunt primării care au ca scop
introducerea informaticii în
cât mai multe domenii ale ad-
ministraţiei locale, se vor-
beşte mult despre conceptul
de smart-city. 

Primarul comunei Luncoiu
de Jos, Călin Dud, vine cu o
idee interesantă în sensul
celor de mai înainte, astfel că
administraţia locală a pregătit
un proiect ce va folosi noile
tehnologii în asigurarea ilu-
minatului public şi a monitor-
izării stradale. Este voba
despre o linie de finanţare
nerambursabilă pregătită de
Ministerul Mediului prin care
se încurajează montarea unor
sisteme de iluminat public
printr-un sistem imformatic
de telegestiune.

„Sistemul este unul foarte
bun şi simplu de aplicat, prin-
cipalul beneficiu fiind redu -
cerea facturii cu 80 % la
energia electrică utilizată

pentru iluminatul stradal.
Practic, noul sistem permite
ca lampa de iluminat să
funcţioneze la parametrii op-
timi de calitate în momentul
în care, cu câteva secunde
înainte, a sesizat o mişcare.
Până atunci ea funcţionează
la 5% din putere. Este evi-
dentă economia de energie
care poate rezulta prin apli-
carea noilor tehnologii”, a
spus primarul comunei Lun-
coiu de Jos, Călin Dud.

Potrivit acestuia, sistemul
este unul destul de complex,
în teorie, însă uşor de aplicat
în practică. El permite fo-
calizarea luminii pe zone de
interes, iar intensitatea lumi-
noasă se poate regla automat
printr-un sistem de senzori,
astfel încât lămpile să
funcţioneze doar atât cât este
necesar. 

În plus, noul sistem per-
mite şi o monitorizare a
străzilor, ceea ce duce la o
viaţă mai sigură pentru oa-
meni.

Primăria Luncoiu de Jos a
finalizat documentaţia nece-
sară depunerii proiectului, iar
după apariţia normativelor
de finanţare de la Ministerul
Mediului se va accesa fi-
nanţarea. Primarul Călin Dud
s-a arătat optimist în ceea ce
priveşte accesarea fondurilor,
în condiţiile în care comuna
pe care o conduce este eligi-
bilă pentru astfel de proiecte. 

Pensii: Locuitorii din 19 oraşe
şi comune ale judeţului pot
ieşi la pensie mai devreme

Luncoiu de Jos: Iluminatul
public adus în epoca 

tehnologiei informatice



A
tleții din loturile
olimpice și
naționale, de se-

niori, tineret, juniori și
masters, continuă să se
pregătească pentru vi-

itoarele competiții în
condiții de maximă sigu-
ranță. Pe Stadionul
Iolanda Balas Soter și în
sala de forță din incinta
Federației Române de
Atletism, sportivii se
pregătesc zilnic conform
regulilor impuse de au-
torități în starea de alertă
și sunt dornici să intre și
în primele competiții din
această vară.

Claudia Prisecaru, compo-
nentă a lotului olimpic  a par-
ticipat la un concurs

internațional de atletism la
Veszprem, în Ungaria , unde a
evoluat în proba de 5.000 de
metri . Ea a alergat alături de
alte 11 sportive și la final s-a
clasat pe locul secund sta-
bilind și un nou record per-
sonal.În proba de 1500 m  din
cadrul aceleiași competiții in-
ternaționale  sportiva pregă -
tită de către Cristian Orza a
terminat întrecerea pe locul
patru.

Un atlt atlet din lotul
național, Mihai Cristian Pîs-
laru care este calificat la Cam-

pionatele Europenele indoor
de la anul (2-5 martie), se
pregătește să participe la
primul concurs din acest
sezon ,pe data de 15 iulie, în
Grecia, la meetingul inter-
național „Dromia”.

Alergătorul de 400 m, le-
gitimat pregătit de Robertino
Tănase Hossu și-a îndeplinit
baremul de participare în
competiția continentală încă
din luna februarie cand a fost
cronometrat în 47,41 la o
competiție de sală desfășu-
rată la Viena.
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C
omitetul de Urgență
al AJF Hunedoara, a
luat act de Hotărârea

Comitetului de Urgență al
Federației Române de Fot-
bal, din data de 14 iulie
2020, prin care se aprobă
protocolul medical, nece-
sar a fi respectat pe du-
rata desfășurării
competițiilor de fotbal
amator aferente sezonului
2019/2020, protocol prin
care ,,testarea RT-PCR a
echipelor (jucători, staff
tehnic, medical și de su-
port) se va face înainte de
începerea antrena-
mentelor în grup lărgit
(sau cu toată echipa), dar
nu mai târziu de 10 zile

înainte de primul meci, și
cu 3 zile înainte de primul
meci”.

Având în vedere Hotărâ rea
Comitetului de Urgență al
FRF din data de 14 iulie 2020
și Hotărârea Comitetului Ex-
ecutiv al AJF Hunedoara din
data de 5 iunie 2020, Comite-
tul de Urgență al Asociației
Județene de Fotbal Hune-
doara din data de 14 iulie
2020, întrunit în mod statu-
tar în conformitate cu art. 43
din Statutul Asociației Jude -
țene de Fotbal Hunedoara, în
prezența majorității mem-
brilor săi, adoptă următoarea
hotărâre:

Aprobă adoptarea Varian -

tei 3 stabilită de Comitetul Ex-
ecutiv al AJF Hunedoara din
data de 5 iunie 2020 privind
desemnarea câștigătoarei
campionatului Ligii a IV-a și a
Ligii a V-a, respectiv:

- campionatul Ligii a IV-a
va fi înghețat și va fi desem-
nată câștigătoarea Ligii a IV-a,
sezonul 2019-2020, ocu panta
locului 1 - CSM Jiul Petroșani,
la momentul întreruperii
competiției - 16 martie 2020.

- campionatul Ligii a V-a va
fi înghețat și va fi desemnată
câștigătoarea Ligii a V-a, se-
zonul 2019-2020, ocupanta
locului 1 - AS Măgura 2010
Pui, la momentul întreruperii
competiției – 16 martie 2020.

Fotbal: CSM Jiul
Petroşani e campioana

judeţului A
dunarea Generală a
Organizației Națiu-
nilor Unite (ONU) a

aprobat modificarea pe-
rioadei rezoluției
Armistițiului Olimpic 
pentru Tokyo 2020 astfel
încat să corespundă cu
noile date de desfășurare
ale Jocurilor Olimpice.

Cu titlul „Construirea unei
lumi pașnice și mai bune prin
sport și Spiritul Olimpic”, re-
zoluția a fost adoptată pentru
prima dată în decembrie
2019 în funcție de datele in-
ițiale ale Jocurilor Olimpice şi
Paralimpice de la Tokyo.

Acum rezoluția Armistițiu-
lui Olimpic pentru Tokyo
2020  a fost readoptată din
cauza amânării Jocurilor și va
fi valabilă în perioada 16 iulie
- 12 septembrie 2021, cu
șapte zile înainte de în-
ceperea Jocurilor Olimpice de
la Tokyo și la sapte zile de la
încheierea Jocurilor Par-
alimpice din capitala niponă.

"Salutăm aprobarea Adu -
nării Generale a ONU pentru
modificarea perioadei re-
zoluției Armistițiului Olimpic
pentru vara viitoare, în con-

formitate cu noile date pro-
gramate pentru Tokyo 2020",
a declarat preşedintele Tokyo
2020, Yoshiro Mori.

„Întrucât răspândirea la
nivel mondial a COVID-19
aduce dificultăți suplimentare
regiunilor care deja sunt mă-
cinate de conflicte, continuam
să sperăm în puterea sportu-
lui de a aduce împreună oa-
menii din întreaga lume și de
a contribui la menținerea
păcii.

“Suntem foarte recunoscă-
tori tuturor guvernelor pen-
tru încrederea în Jocurile
Olimpice”, a spus președintele
Comitetului Internațional
Olimpic (CIO)  Thomas Bach.
„Jocurile sunt sărbătoarea
unității oamenilor de pre-
tutindeni oricât de diferiți ar
fi”. 

Armistițiul Olimpic sau
“Ekecheira” a apărut ăn tim-
pul Jocurilor Olimpice Antice
din 776 î.H. și potrivit aces-
tuia, pe toată perioada între-
cerilor, toate conflictele între
cetățile antice încetau, per-
mițând sportivilor şi spectato-
rilor să participe în si gu ranță
la competiția olimpică.

Rezoluția Armistițiului
Olimpic pentru Tokyo 2020,

amânată pentru 2021

Atletism: Sportivii din loturile naționale se pregătesc pentru competiții



Lotul echipei de fotbal CS
Hunedoara, s-a reunit  luni, la
sediul clubului, sub comanda
antrenorului principal Raul
Spătaru, pentru  stabilirea
programului de pregătire în
vederea participării echipei
în noul sezon competițional.

În primele zile programul
va debuta cu obișnuita vizită
medicală a tuturor compo-
nenților din lotul prezent la
reunire, apoi antrenamente
pentru readaptarea la efort a
jucătorilor  și apoi antrena-
mente la baza proprie.
Urmează să fie stabilite și
jocurile amicale, dar după o
primă etapă de pregătire.

Ca și noutăți am notat ab-
sența  lui Ionică, cel care a
plecat în Scoția, la muncă, Du-
mitrescu , cel care are o pro -
punere de transfer la o echipă
de Liga a doua și Burlacu,
aflat în probe la Gloria Buzău,
dar cu posibilitarea de a
reveni, dacă nu semnează cu
echipa buzoiană.

În ceea ce privește transfer-
uri la echipa hunedoreană,
este prefecta revenirea le for-
mația de lângă furnale a lui
Liviu Herci, fost la LPS Cetate
Deva iar în cursul acestei săp-
tămâni este posibil să mai fie
efectuate câteva transferuri.și
apoi antrenamente la baza
proprie. Urmează să fie sta-
bilite și  jocurile amicale, dar
după o primă etapă de
pregătire. Ca și noutăți am
notat absența  lui Ionică, cel
care a plecat în Scoția, la

muncă, Dumitrescu, cel care
are o propunere de transfer la
o echipă de Ligaa doua și
Burlacu, aflat în probe la Gloria
Buzău, dar cu posibilitarea de
a reveni, dacă nu semnează cu
echipa buzoiană.

În ceea ce privește transfe -
ruri la echipa hunedoreană,
este prefecta revenirea le for-
mația de lângă furnale a lui
Liviu Herci, fost la LPS Cetate
Deva iar în cursul acestei săp-
tămâni este posibil să mai fie
efectuate câteva transferuri.
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Programul echipei României în 
Liga Naţiunilor:

Vineri, 4 septembrie: România - Irlanda de Nord (ora
21:45)

Luni, 7 septembrie: Austria - România, (ora 21:45)
Duminică, 11 octombrie: Norvegia - România (ora

19:00)
Miercuri, 14 octombrie: România - Austria (ora 21:45)
Duminică, 15 noiembrie: România - Norvegia (ora

21:45)
Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda de Nord – România

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A IV-A CIVILĂ
DOSAR NR. 17132/3/2017
SENTINȚA CIVILĂ NR. 1308
ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 05.06.2018

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de reclamantul
MUNTEAN DACIAN VASILE cu domiciliul în ales la cabi-
net de avocat Kehayian Mihai din sector 3, București, B-
dul I.C. Bratianu, nr. 44BIS, bl. P7, sc. 2, ap.39, în
contradictoriu cu pârâta AGENȚIA DE DEZVOLTARE ECO-
NOMICO-SOCIALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA cu sediul
în Deva, 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara.

Constată încălcarea de către pârâtă a drepturilor de
autor ale reclamantului deținute asupra fotografiei
reprezentând Biserica Sf. Nicolae din localitatea Densuș,
jud. Hunedoara. Obligă pârâta să distrugă toate materi-
alele care conțin fotografia în cauză, să înlăture de pe
paginile proprii de internet și social-media imaginile în
care apare fotografia în cauză. Obligă pârâta la plata către
reclamant a sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale. 

Respinge capătul de cerere vizând daunele materiale
ca neîntemeiat. 

Obligă pârâta să publice pe cheltuiala proprie, atât
într-un ziar local, cât și într-un ziar de largă răspândire
dispozitivul prezentei hotărâri, în termen de 30 zile de la
data rămânerii definitive a hotărârii. 

Respinge cererea pârâtei de acordare a chetuielilor de
judecată ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 zile de
la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților
prin mijlocirea grefei instanței, azi, 05.06.2018.

Fotbal: CS Hunedoara s-a
reunit pentru pregătirea

viitorului sezon

Tenis de câmp: Halep va evolua la Palermo

Simona Halep, aflată
acum pe locul al
doilea în clasamentul

WTA şi ultima câştigătoare
a turneului de Mare Şlem
de la Wimbleon, a confir-
mat sâmbătă că va parti -
cipa la turneul WTA de la
Palermo (Italia), primul
din circuitul feminin care

se va disputa după pauza
forţată provocată de pan-
demia de coronavirus.

Tenismena din Constanța
şi-a confirmat prezenţa la
competiţia din Sicilia, care se
va juca pe zgură, între 3 şi 9
august printr-un mesaj adre -
sat fanilor:"Salutare tuturor!

Sunt foarte fericită să anunţ că
mă voi întoarce la Palermo
după zece ani. Sper să am o
săptămână foarte bună acolo.
Ne vedem în curând".

Simona Halep nu a mai dis-
putat niciun meci oficial după
victoria obţinută în faţa jucă-
toarei kazahe Elena Rîbakina
în finala turneului de la Dubai,
în luna februarie iar direc-
torul turneului de la Palermo,
Oliveiro Palma, a declarat:
"Participarea Simonei Halep
este o veste excepţională. A
trecut un deceniu de când
Palermo a găzduit ultima oară
o fostă numărul unu mondial.
Oraşul nostru este foarte de -
dicat tenisului mondial, iar
prezenţa sa este de mare in-
teres pentru toţi". 

România, în Liga Națiunilor la fotbal

Echipa naţională de
fotbal a României va
disputa primele două

partide de pe teren propriu
din noua ediţie a Ligii Naţi-
unilor, cu Irlanda de Nord
şi Austria, pe Arena Naţion-
ală din Capitală, respectiv
Stadionul "Ilie Oană", in-
formează, vineri, site-ul ofi-
cial al Federaţiei Române
de Fotbal.

FRF a anunţat stadioanele
pe care se vor disputa primele
două partide de pe teren pro-
priu din Liga Naţiunilor, în
septembrie şi octombrie, iar
UEFA urmează să valideze
opţiunile.

Astfel, vineri, 4 septembrie,
"tricolorii" pregătiţi de Mirel
Rădoi vor debuta în grupa din
Liga Naţiunilor, pe teren pro-
priu, în faţa Irlandei de Nord,
meciul fiind programat pe
Arena Naţională, cu începere

de la ora 21:45.
Următoarea partidă de pe

teren propriu a României este
cea cu Austria, FRF alegând ca
aceasta să se desfăşoare la
Ploieşti, pe stadionul "Ilie
Oană", miercuri, 14 octombrie,
de la ora 21:45.

Până la finalul lunii, FRF va
anunţa şi arena care va găzdui
partida cu Norvegia, din no -
iembrie, penultima din Liga
Naţiunilor. UEFA va confirma
stadioanele gazdă în urmă-
toarea perioadă.

Pe 8 octombrie, naţionala
României va disputa şi semifi-
nala play-off-ul-ului EURO
2020, în Islanda. În cazul unui
succes, finala pentru califi-
carea la turneul final va avea
loc pe 12 noiembrie, în Bul-
garia sau Ungaria, în funcţie de
învingătoarea din cea de-a
doua semifinală.

A N U N Ţ
Asociația Composesorală Cinciș 2001,  cu sediul în localitatea Cinciș Cerna, str. Princi-

pală, anunță elaborarea primei versiuni a planului privind amenajamentul fondului
forestier proprietate privată, aparținând Asociației Composesorale Cinciș 2001 și de-
clanșarea etapei de încadrare privind obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Hunedoara din
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi,între orele 8-16,30 și vineri între orele 8,00-
14,00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la APM Hunedoara, în termen de 15
zile calendaristice de la data prezentului anunț.



Cu o aromă și un par-
fum inconfundabil,
caisele au strâns în

ele toată căldura și auriul
soarelui de vară. Dar, pe
lângă savoare și parfum,
caisele posedă o mulțime
de calități nutritive, care
contribuie la protejarea și
revigorarea organismului.

Proprietăți  nutritive
Bogate în vitamine și mi -

nerale consumul acestui fruct
completează în mod eficient
nevoile noastre  nutritive. De
aceea, specialiștii recomandă
ca fructul să fie consumat
atunci când este copt, fiind
ușor de digerat și mai dulce.
Când fructul ajunge la maturi-
tate,  aciditatea sa scade, spun
specialiștii. Caisele sunt reco-
mandate de nutriționiști în
toate afecţiunile care mani-
festă carenţe de vitamine.
Dieta cu aceste fructe forti-
ficând întregul organism.
Cercetătorii japonezi au  numit
caisa ”cel mai dulce medica-
ment”, care tratează  oboseala,
stresul, fiind benefică şi în
lupta anti-cancer. Două caise
bine coapte, suplinesc mai
mult de 50% din nevoile de
provitamina A din organism,
apreciază nutrițio niștii.

Sâmburii de caisă
Proprietățile extraordinare

ale sâmburilor de caise au fost
confirmate de către cercetă-
tori. În urma studiilor efectu-
ate, s-a ajuns la concluzia că,
sâmburii caiselor conțin o
mare cantitate de Vitamina
B17, numită „amigdalina”, o
speranță de viață pentru bol-
navii de cancer.  Doza reco-
mandată este de 8-9 sâmburi
pe zi. Această cantitate nu tre-
buie depășită, întrucât, în caz
contrar, amigdalina devine
toxică pentru organism. 

Amigdalina – vitamina
B17

A fost descoperită cu 5000
de ani în urmă, când era
folosită de  egipteni şi de
locuitorii Chinei Antice. Au nu -
mit această vitamină ”amigda -
lină”,  deoarece pe atunci era
extrasă din migdalele amare.
Preparatele făcute atunci pe
baza amigdalinei erau consu-
mate mai ales pentru menţi -
nerea sănătăţii, dar și datorită
efectelor detoxifiante ale aces-
tei substanțe, scrie clic-
sanatate.ro. Vitamina B17
poate fi folosită şi în scop ter-
apeutic, nu doar profilactic,
spun nutriționiștii. Este bine
de știut că alcoolul și cafeaua
reduc efectele amigdalinei

Terapii naturiste 
Ușor digerabile, cu un aport

însemnat  de vitamine și mine -
rale, caisele sunt utile în caz de:

Cistită
Întrucât provoacă o reacție

alcalină în interiorul organis-
mului, contribuind la alcali ni -
zarea urinei, terapeuții
re co  mandă a se consuma, în
caz de cistită, cel puțin o jumă-
tate de kilogram de caise pe zi.

În caz de bronșită 
sau astm

Consumul caiselor ajută
mult. În astfel de situații, o cură
cu miez de sâmbure de caisă
are un efect extraordinar
asupra organismului, pre-
venind apariția acestor afecți-
uni, scrie formula as. Se vor
consuma, zilnic, câte cinci mieji
dimineața, la micul dejun, timp
de 60 de zile. Și caisele coapte
sunt utile întrucât au efecte an-
tiinflamatoare și antioxidante,
spun specialiștii.

Infarctul miocardic
Substanțele active din

conținutul caiselor protejează
inima și vasele de sânge. Li-
copenul și celelalte substanțe
din conținutul caiselor împie -
dică oxidarea colesterolului și
depunerea sa pe arterele coro-
nariene, micșorând riscul de
infarct, spun cercetătorii.

Ajută memoria
În cazul tulburărilor de

memorie, sâmburii de caise
sunt foarte utili. Se vor con-
suma cinci-zece sâmburi pe zi,
în cure de două săptămâni, ur-
mate de alte două săptămâni
de pauza. Aceștia, spun
cercetătorii, împiedică sau sto-
pează procesele degenerative
de la nivelul creierului.

În caz de gută
Se consumă 600-800 gra -

me de caise proaspete pe zi,
timp de 30 de zile. O astfel de
cură mobilizează puternic
sărurile acidului uric, spun nu-
triționiștii. În lipsa caiselor, se
pot consuma piersici sau nec-
tarine.

Alte întrebuințări
Fructe ușor digerabile, nu-

tritive și cu un aport mare de
vitamine, caisele sunt reco-
mandate convalescenților,
anemicilor și persoanelor cu o
digestive dificilă. De asemenea,
caisele ajută la regenerarea țe-

suturilor, sunt tonice, fiind de-
osebit de utile în stările depre-
sive, nevroze sau insomnie.

Uz extern
În caz de acnee

Obrazul se șterge, de mai
multe ori, cu pulpa fructului,
care se lasă să acționeze timp
cinci-zece minute. Fața se va
curăța apoi cu apă călduță. Su-
plimentar, se vor consuma și
caise proaspete.

Arsurile solare
Pot fi și ele tratate cu aju-

torul caiselor proaspete. Astfel
că, pulpa caise se va zdrobi cu
ajutorul mixerului, iar sucul
rezultat se aplică pe porțiunile
arse, care au fost expuse la
soare. Un astfel de remediu
ajută la calmarea durerilor,
vindecând mai repede pielea
afectată. sanatate.ro.

În cosmetică
În cazul tenului gras 
Se masează faţa cu pulpa

fructului și se aplică pe față.
Operațiunea se repetă zilnic,
acest lucru ducând, spre final,
la un ten  curat și strălucitor.

În cazul tenului 
îmbătrânit

Se folosesc trei fructe
coapte, care se mixează bine.

La pasta obținută se adaugă o
lingură de smântână și una de
miere. După omogenizare,
pasta se aplică, în strat uni-
form pe față. Se lasă să
acționeze 10-15 minute, apoi
fața se spală cu apă călduță,
potrivit remediinaturiste.ro.

Pentru orice tip de ten
Se zdrobește o caisă bine

coaptă, care se amestecă cu o
jumătate de gălbenuș de ou, o
linguriță de miere, o linguriță
de ulei de floarea soarelui sau
de măsline, presat la rece, până
la obținerea unei paste omo-
gene. Pasta se aplică pe faţă și
decolteu, iar după 30 de mi -
nute, se spală cu apă călduță,
scrie curadeemiere.ro.

Important!
Chiar dacă sunt bine tolera -

te de organism și nu au reacții
adverse, nutriționiștii ne sfătu-
iesc să le consumăm cu pre-
cauție,  în cantități mici la
început. Se va evita consumul
caiselor în caz de colită de fer-
mentație, diaree, tulburări di-
gestive, sanatate.ro.

Sâmburii de caise
În doze mari și repetate, pot

duce la intoxicații mortale. De
aceea se recomandă  re-
spectarea dozelor zilnice.

Cornelia Holinschi
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Caisele – ”cel mai dulce medicament”



S
ărbătorit în fiecare an
la data de 20 iulie,
Sfântul Ilie este per-

ceput de creștinii
ortodocși drept făcător de
minuni și aducător de ploi
în perioada de secetă. Prin
rugăciunea sa, a salvat de
la moarte poporul din Is-
rael, după trei ani şi jumă-
tate de secetă.

Viața Sfântului 
Ilie Tesviteanu

Sfântul Proroc Ilie Tesvi -
teanu a venit pe lume cu peste
800 de ani î. Hr., în ţinutul
Tesvi din Galaad, Israel, într-o
familie de preoţi. De aici și nu-
mele prorocului - Ilie Tesvi -
tea nul. Se spune că la
naș terea sa, Sovac, tatal lui
Ilie, a văzut oameni îmbrăcați
în veșminte albe, care îl înve-
leau pe Ilie în haine de foc și îi
dădeau să mănânce o flacără
de foc, simbol al râvnei pen-
tru Dumnezeu. Încă din
copilărie, ținea strict toate
poruncile Legii și se ținea în
permanență în fața lui Dum-
nezeu printr-o feciorie in-
diferentă, post neîncetat și
rugăciune arzătoare. Dar, în

perioada sa pământeană, Ilie
a săvârşit şi păcate, cel mai
mare fiind uciderea părinţilor
săi, la îndemnul diavolului.
Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut
în rândul sfinţilor şi l-a urcat
la cer într-o trăsură cu roţi de
foc trasă de cai albi înaripaţi.

Este considerat „mustrător
al împăraţilor celor fărăde -
lege şi pedepsitor al pro-
rocilor mincinoşi, minunat
făcător de minuni şi râvnitor
către Dumnezeu, cel căruia
stihiile s-au supus şi cerul i-a
dat ascultare, cel mai mare
între proroci” (ortodox.ro).

Urcarea la Cer a 
Sfântului Ilie

La încheierea activității
sale profetice, după ce a făcut
multe minuni, urcarea la cer a
Sfântului Ilie arată, în chip
duhovnicesc, înălțarea către
Dumnezeu a sufletului curățit
ca într-un foc de patimi. 

Sfântul Ioan Gura de Aur
susține că Sfântul Ilie a fost
îmbrăcat de Dumnezeu în
haina îngerească, a fost luat
cu trupul la cer, într-un car de
foc, fiind considerat sfântul
care aduce ploaia. 

Potrivit legendelor
Sfântul Ilie nu și-a încheiat

misiunea pe pământ, el
ridicându-se la Cer şi aştep-
tând acolo sfârşitul lumii, pen-
tru a se lupta cu căpetenia
diavolilor. Potrivit tradiției
populare, în Cer, Sfântul Ilie
cutreieră norii, fulgeră şi trăs-
neşte dracii cu biciul său de
foc, ca să-i pedepsească pen-
tru răul pe care i l-au pricinuit.
Şi, pentru că dracii înspăimân-
taţi se ascund pe pământ prin
arbori, pe sub streaşina
caselor, în turlele bisericilor şi
chiar în trupul unor animale,
Sfântul Ilie trăsneşte năpras-
nic, pentru a nu-i scăpa nici-
unul dintre ei (tradiţii,
obiceiuri, superstiții).

Tradiții și obiceiuri 

de Sfântul Ilie
În tradiția populară, Sfân-

tul Ilie este perceput ca
aducător de tunete, trăsnete,
ploi torențiale și incendii. Toc-
mai de aceea, există mai
multe tradiții, obiceiuri și su-
perstiții legate de această zi.

• Întrucât mărul este
pomul Sfântului Ilie, potrivit

tradiției, nu se mănâncă mere
până-n această zi. De aseme-
nea, nu se scutură merele și
nici nu se bat unele de altele.
În popor, există obiceiul ca
mărul să se scuture în ziua de
Sfântului Ilie, apoi merele din
pom să fie date copiilor de po-
mană, crestinortodox.ro. 

• În dimineaţa sărbătorii,
se culeg plante de leac, în spe-
cial busuioc, care se pune la
uscat în podurile caselor, sub
streşini sau în cămări. Tot
acum se culeg şi plantele în-
trebuinţate la vrăji şi farmece.

• De Sfântul Ilie, femeile
duc la biserică buchete de
busuioc pentru a fi sfințite.
După ce ajung acasă îl pun pe

foc, iar cenușa rezultată o
folosesc în scopuri terapeu-
tice, atunci când copiii lor fac
bube în gură. 

• De teama pagubelor de
pe câmp (trăsnete, ploaie,
grindină), în această zi nu se
lucrează. 

• Sărbătoarea mar chea ză
și miezul verii pastorale, când
le este permis ciobanilor  să
coboare în sate, pentru prima
dată după urcarea oilor la
stână. Cu această ocazie,
ciobanii aduceau în dar iu-
bitelor sau soţiilor lor furci de
lemn pentru tors, lucrate de
ei, cu multă migală scrie tra-
ditii-superstitii.ro. 
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Manon, fata izvoarelor
Filmul spune povestea unei tinere pe nume

Manon care, la zece ani după moartea tatălui său,
locuiește într-o grotă din munți, păzind caprele. La
un moment dat, Manon descoperă izvorul care ali-
mentează întregul sat și îi schimbă cursul, lăsându-
i pe locuitori fără apă. Acum, clipa răzbunării se
apropie. Legea tăcerii este încălcată, iar ucigașii lui
Jean de Florette sunt demascați.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Urmează o săptămână intere-
santă, cu multe evenimente în
plan socio-profesional. Se con-
turează întâlniri de afaceri, în
care se stabilesc termene precise
pentru finalizarea unor proiecte
de anvergură. Dar, trebuie să
manifestați prudență în
hotărârile luate.

Evenimentele din ultima pe-
rioadă v-au marcat, așa că este
momentul să vă reîncărcați ba-
teriile. Poate fi vorba de o  mică
vacanță sau chiar de un con-
cediu prelungit. La serviciu nu
mai aveți prea multe de făcut,
așa că vă puteți permite acest
lucru.

Încă de la începutul intervalului,
vă străduiți să vă achitați toate
facturile primite, în așa fel încât
să nu aveți datorii. Oportu-
nitățile nu întârzie să apară,
totul este să faceți alegerea
corectă. Nu vă lăsați ademeniți
de promisiuni, încercați să fiți re-
aliști.

Socializarea este punctul vostru
forte, iar acest lucru vă ajută în
plan profesional. Nu vor lipsi
provocările și veți avea discuții
interesante cu  persoanele care
vă pot oferi un alt loc de muncă.
Problemele sentimentale se vor
finaliza în cel mai scurt timp.

Visele voastre pot deveni reali-
tate. Reușiți să vă remarcați la
locul de muncă, unde veți duce la
bun sfârșit un proiect important,
aducător de venituri supli-
mentare. În relația cu partenerul
de viață trebuie să fiți mai
înțelegători, ca lucrurile să
meargă bine.

În perioada următoare, când ex-
istă multă agitație în jur, evitați
persoanele insistente, care
încearcă să intre în viața voastră.
Păstrați-vă calmul în orice situ-
ație și nu luați hotărâri pripite.
Este posibil ca planurile voastre
de viitor să fie schimbate.

Dacă veți gestiona cu grijă opor-
tunitățile ivite, dorințele voastre
pot deveni realitate. La serviciu
vor interveni unele schimbări ne-
semnificative pentru puterea
voastră de muncă și percepție. În
familie, lucrurile au început să
meargă mult mai bine.

Chiar de la începutul săptămânii
veți avea întâlniri profesionale, în
locuri diferite, ca să rezolvați mai
multe situații neprevăzute. Este
posibil să primiți o propunere in-
teresantă de afaceri, care să vă
motiveze. Spre sfârșitul interval-
ului, vă veți întâlni cu persoane
dragi vouă.

Veniturile voastre vor crește, iar
acest lucru se răsfrânge și asupra
stării voastre de spirit. Reușiți să
realizați tot ce v-ați propus, atât
acasă, cât și la locul de muncă.
Familia se bazează pe sprijinul
vostru într-o chestiune deosebit
de importantă.

Selectați-vă prioritățile, chiar de
la începutul intervalului, ca să
duceți la bun sfârșit tot ce v-ați
propus. Nu de altceva, dar
resursele voastre financiare sunt
incerte și trebuie să vă gândiți
bine atunci când intenționați să
faceți o investiție.

Aveți multe de făcut la locul de
muncă și căutați să rezolvați
totul, în cel mai scurt timp. Spri-
jinul colegilor va fi de mare aju-
tor și ar trebui să-l solicitați. Nu
de altceva, dar un efort ieșit din
comun vă poate afecta sănă-
tatea. 

Relațiile cu partenerii sunt la cote
înalte. Discuțiile cu persoane din
sfera profesională vă ajută să lă-
muriți unele lucruri importante.
Este posibil să aveți mici pro -
bleme de sănătate. Afecțiunile
mai vechi își fac simțită prezența,
dar vor trece repede.

TVR 2

• Două blonde, la o terasă
- Îl vezi pe tipul cu Trabant?!
- Da, ce-i cu el?
- Eu l-am făcut cu Trabant.
- Cum așa?
- Înainte avea Mercedes…

• Întâmplare
Am cumpărat o carte: ”Otrava – ieri, azi,

mâine”. Doar să o citesc!
Soțul, de două zile spală vasele, duce

gunoiul, este de acord cu toate…

• O blondă la volan…
- Dă-mi un motiv pentru care să merg

înainte!
- E verde și te claxonează ceilalți!

• Ion și Mărie
Își cumpără un Rolls Royce nou și pornesc

la drum, cu Mărie la volan, ca să ”încerce”
mașina. La un moment dat, Ion nu se mai
poate abține și zice:

- Conduci așa de repede, că atunci când intri
în curbă trebuie să închid ochii!

- Cum???  Și tu?!

• Soția către soț
- Ia zi-mi, dacă te părăsesc pentru un alt

bărbat, o să-ți pară rău?
- De ce să-mi pară rău de un bărbat străin?

• Vecina de alături bate la uşă
El deschide şi ea zice:
– Auzi, abia am ajuns acasă şi am chef să mă

distrez, să mă îmbăt şi să fac dragoste toată
noaptea… tu eşti ocupat diseară?

– NUU, nuuu!
– Atunci îmi ţii şi mie câinele?

Vineri, 17 iulie

TVR 1, ora 21,10, Palatul viceregelui

Antena 1, ora 23,45, Furtuna tropicală

Sâmbătă, 18 iulie

PRO TV, ora 20,00, Gladiatorul

PRO CINEMA, ora 22,30, În carne vie

Duminică, 19 iulie

PTO TV, ora 20,00, Să moară Romeo

TVR 2, ora 20,10, Atac în bibliotecă

Luni, 20 iulie

PRO CINEMA, ora 20,30, Poliția în direct

PRO TV, ora 21,30, Detectivul, mafia și cartoforul

Marți 21 iulie

FILM NOW, ora 20,00, Piaza rea

PRO TV, ora 21,30, Portoricani la Paris

Miercuri, 22 iulie

TVR 2, ora 20,10, MacLintock

PRO CINEMA, ora 20,30, A naibii dragoste

Joi, 23 iulie

PRO CINEMA, ora 20,30, Operațiunea de salvare

NAȚIONAL TV, ORA 21,00, Minte bolnavă

ALTE  RECOMANDĂRI:



D
in câte știu, știința
demonstrației, a
formelor și a legilor

gândirii, a raționamentului
just este logica. Disciplina
care cercetează produsele
activității științifice,
ipoteze, teorii, concepte,
raționament temeinic
gândirea justă și altele fac
parte din logică. Suntem
țara în care percepțiile con-
stituie fundamentul pe care
societatea își creionează
opiniile. Se construiesc
iluzii, pentru a trăi
deziluzii. 

Logica și rațiunea com-
pletează frânturi de informații
transmise de mass-media
aser vită celor care o finan -
țează. Spre exemplu, suntem
țara care a cumpărat de mili -
arde de dolari armament și
umplem titluri de ziare și tv cu
ajutorul de sute de mii de
dolari primiți ca donație! Oare
conducătorii noștri iau decizi-
ile pentru acest popor sau sunt
luate de oameni fără suflet, din
afară și ei devin simpli execu-
tanți?

America nici acum nu ne-a
dat viza. Nu suntem în spațiul
Schengen, țara care se bucură
că președintele României a
fost primit în Biroul Oval pen-
tru câteva poze. Suntem țara în
care oficialii români nu mai fac
de mult timp vizite de interes,
ci doar de imagine. Nici nu mai
știm să deosebim vizitele din
interes de cele făcute pentru
aparențe. Suntem țara în care,
apreciem normalitatea în
rarele momente când o se-
sizăm. 

Suntem țara care oferim
forță de muncă ieftină celor
care și-o doresc. În special Ger-
mania etc. De la integrarea
României în structurile NATO
și în Uniunea Europeană, care
sunt obiectivele României în
privința diplomației și econo -
miei? Care sunt proiectele de
țară ale României? Avem con-
sulate în zeci de țări. La ce
folos? Suntem țara unde nu
avem declarată oficial pan-
demie și ne agităm inutil cu o
lege care a ajuns cu multe,
multe lipsuri, care seamănă
mai mult cu o naționalizare
mascată a bunurilor, o lege
care a ajuns necorectată gra-
matical (spunea o doamnă din
Comisia Juridică). O lege pe
care presa aservită, care a în-
casat bani de la Guvern,
bineînțeles că tot pe Ciolacu și
pe ai lui îi găsește vinovați că
legea nu este votată. 

La noi ce mai există,
pandemie sau nebunie?

Conducătorii noștri nu mai

au exercițiul logicii sau al scop-
ului. Parcă la un ordin, vor să
pară ce nu sunt. Avem azi la
guvernare un partid, PNL, în
care toate ideile vin de sus în
jos și cu riscul sfidării logicii,
toți sunt de acord cu ideile, le
acceptă și chiar le pro-
movează. Nu mai avem oa-
meni cu personalitate! Nu se
mai luptă niciun politician
pentru propriile idei, nu caută
un context favorabil pentru a
schimba, pentru a aduce un
plus în zona sa profesională.  

Cea mai mare problemă a
umanității este răutatea. Omul
care-i face rău altui om prin
acțiuni, gesturi, cuvinte jigni-
toare nu poate fi trimis într-o
funcție publică, indiferent de
partid. Poți face să plângă un
om atingându-l cu vorbe dure,
dar un popor cu fapta? Rău-
tatea naște conflicte, fiecare
avem răutăți în noi, răutățile
fiind nevindecabile. Dar mai
avem și discernământul de a
alege și de a fi bun. Portretul
politicianului și chiar al omului
ar trebui să transmită sigu-
ranță, încredere prin fiecare
acțiune. În primul rând, să se
distingă de toți ceilalți prin
modul unic de a trata fiecare
situație în parte, să reușească
să schimbe mentalități greșite
prin propriul exemplu, să
caute să fie mai bun și mai
pregătit, cu fiecare zi trecută.
Doar atunci poți fi un exemplu
de conducător bun. 

Când ajungi pe acele pos-
turi, să lași în urmă tot ce te în-
carcă negativ, să păstrezi
mereu vie amintirea momen-
tului bun care te-a făcut să vi-
brezi și care te-a făcut și te-a
motivat ca tu să ajungi unde
ești azi, să decizi soarta mil-
ioanelor de oameni. Să înțelegi
că fără o minimă cunoaștere a
propriei personalități și fără o
adaptare continuă la ceea ce
este în jurul tău, nu vei putea
niciodată să ajungi la un nivel
superior de gândire, compati-
bil cu nivelul superior al locu-
lui decizional unde te afli. Să fii
manierat și să păstrezi vie
speranța ta și a semenilor tăi
pentru o lume mai bună. Pe
acele scaune, poporul nu a
trimis pe nimeni în calitate de
cumpărător-vânzător. Cam
ăsta este statutul unui con-
ducător gentleman, de care
poporul roman are nevoie, in-
clusiv parlamentari, nu de
vânzători–comisionari-
cumpă rători. 

Suntem amăgiți, zi de zi, 
cu știri jalnice!

Ceea ce ieri era o știre, azi
nu mai este. Exercițiul uitării s-

a înrădăcinat atât de bine în
generația celor care stau în
fața televizoarelor, încât nu
mai pot fi schimbați. Râdem de
clasa politică, suntem ironici,
ne considerăm ”mai deștepți”,
după care revenim la ale noas-
tre. Când ei fac rău acestui
popor, noi ne văietăm. Nu
avem principii. Nu avem fun-
damente istorice, morale, nu
mai avem o rațiune tradițion-
ală. Nu mai avem lideri care să
se definească cu acest popor.
Începând de la școală, oamenii
nu mai au exercițiul logicii. Nu
sunt obișnuiți să gândească
pragmatic, iscoditor. Nu știu să
polemizeze. Le este teamă să-
și susțină propriile idei. Cu ar-
gumente, cu riscul de a greși și
a învăța din propriile greșeli.
Dorim o reprezentare demnă,
ne dorim un pragmatism. Nu
mai vrem autostrăzi pe hârtie,
spitale de carton etc. Dorim ca
indicele de sărăcie să fie doar
o amintire. 

De ce acceptam oameni
care nu ne reprezintă? 

Noi nu ne cunoaștem
miniștrii, parlamentarii și
atunci cum vreți să progresam
când nu suntem în stare să
dăm o lege utilă poporului
român. Noi nu știm cine mai
suntem. Ce fel de țară mai
avem când suntem dirijați de
alții. La ce ne folosesc gafele,
greșelile, dovada de prostie, in-
fatuarea politicienilor,
șmecheriile lor, când ei se
reprezintă doar pe ei. De ce
avem așteptări de la acești oa-
meni? Uitați-vă cum se bâlbâie,
cum se mint ei pe ei, cum ne
mint pe noi. Unii au furat pe tot
timpul pandemiei, noi pentru
asta i-am trimis acolo? Acești
oameni ne mai reprezintă
când se luptă între ei pe
,,ciolan"? Ne amenință cu o
criză economică, vor veni ,,sal-
vatorii ocultei" FMI, Banca
Mondială și alții. COVID-19
este vinovatul, hoții care au
furat această țară nu sunt vi-
novați, ei au creat legi care să-
i apere tot pe ei. 

Știm că oportunismul îi 
definește pe politicieni 

Știm că politicienii sunt
prea puțin implicați în ceea ce
ne privește. Știm că mare parte
din mass-media este
cumpărată de cei de la gu-
vernare. Știm că sunt atâția
formatori de opinie care se
luptă cu penibilul în încercarea
de a-i legitima pe guvernanți.
Știm că suntem manipulați.
Îmi este dor de cei de la
#rezist. Nu ne răspunde ni-
meni unde este ”ciuma roșie”.

Să vă fie rușine, guvernanți! Ați
fost puși pe scaune chiar de
”ciuma roșie”. Ea v-a pus să
conduceți, așa cum conduceți,
spre nicăieri, prin acest Gu-
vern! Nu ați făcut nimic, nu
schimbați nimic, decât totul
pentru voi. Faceți alegerile on-
line și atunci STS stabilește,
cine? ce? cum? Și așa Președ-
intele are Guvernul lui și nu
înțelegem de ce? Nu ar trebui
să fie Guvernul nostru, un gu-
vern pentru popor, nu pentru
un om. Nu știm ce planuri aveți
cu noi, Dle Președinte și Dle
Orban. De ce ne cenzurați lib-
ertățile? 

Căutați soluții și lăsați
,,gargara politică"! 

Oamenii nu mai suportă, au
ajuns la o saturație cum era cu
30 de ani în urmă. La alegeri s-
ar putea să aveți mari surprize,
cu condiția să fie corecte, nu
online. La ce vă folosesc
șmecheriile? Poporul roman
așteaptă ca Președintele și
Prim-ministru să dea niște ex-
plicații. Un prieten economist
spunea: știe cineva câți bani se
încasează, real, de către ANAF
și câți ajung la capătul celălalt,
tot real?! S-a făcut audit pe
fiecare ANAF județean, o dată
la trei ani, să se vadă, real, ce se
întâmplă cu banii? Institutul
de Statistică chiar gestionează
cifrele reale s-au mai adaugă
acolo unde trebuie? Care este
realitatea românească cu pan-
demia și multe altele. De ce
politicienilor le este frică să
spună realitatea, în loc să
mintă? Cât mai suportă acest
popor minciuna și vânzările
unor bucăți și averi ale acestei
țări? De ce conducerile biseri-
cilor stau pasive, în frunte cu
prelații, când se vede cu ochiul
liber cum unii luptă pentru
distrugerea creștinătății, iar în
biserici oamenii nu sunt lăsați
să intre, dar în mall-uri a fost
voie mereu. Halal gândire !!! Ce
fac preoții ? Nimic! Asistă pa-
sivi și neputincioși la destră-
marea religiei. 

Trebuie, pentru viitoarele
alegeri, să ne gândim oamenii
după caracter, comportament
și istoria lor, nu după numele
partidului. Din câte văd, se
dorește, în prima etapă, in-
trarea țării în insolvență,
negândind o strategie eco-
nomică. Am ajuns într-un
HAOS total, inclusiv într-un
HAOS instituționalizat, exact
ce scriam eu acum trei ani în
ziar. Eu nu sunt un conspir-
aționist, sunt un om încă real
al zilelor noastre grele, triste,
cu mulți inculți și imorali. Până
atunci, trăim doar cu suspiciu-

nile și voturile aruncate în
urne, la MIȘTO!

Terminasem de scris acest
articol și mă pregăteam să-l
trimit la ziar. Dar, am vorbit la
telefon cu mai mulți cunoscuți,
prieteni, oameni care se
chinuie  să înțeleagă ce li se în-
tâmplă ce au ajuns, din mici
afaceriști, de fapt cuvântul
afacerist este impropriu, erau
niște mici întreprinzători, care
încercau să supraviețuiască, să
aducă o bucată de pâine pe
masă pentru ei și poate pentru
unu sau doi angajați, cu care
munceau zilnic. Erau genul de
„patron” care muncește mai
mult decât angajații, care se
zbate să plătească toate taxele,
care are naivitatea să creadă că
statul chiar îi ajută. Știți că în
Romania dacă ai peste 45, 50
de ani, nu-ți mai găsești de
lucru, ești considerat terminat,
poți deveni boschetar. În mare
mila sa, Statul, a pornit de anul
trecut un program prin care,
firmele erau încurajate să an-
gajeze astfel de persoane, pri-
mind de la stat unele subvenții.
Cunoștințele mele așa au făcut,
au angajat astfel de persoane.
Și o lună-două a fost bine, după
aceea, gata. Ei au trebuit să-și
plătească angajații, statul a
spus că o să le dea banii. Și au
trecut cam 10 luni și nimic.
Pentru că avea o cunoștință pe
la fiscul roman, unul dintre
prieteni a reușit să afle ade-
vărul: banii nici nu o să mai
vină. Că nu mai sunt. Dar pen-
tru salariile umflate ale guver-
nanților sunt bani.  Domnule
ministru, cum vă simțiți când
dumneavoastră încălcați cu
bună știință legea și un tânăr
este arestat în metrou pentru
că nu avea nasul acoperit de
mască?! Vă simțiți liberal, vă
simțiți corect, vă simțiți??

Aceasta este țara noastră,
țara haosului, țara în care toți
nesimțiții și toți agramații au
ajuns șefi, țara în care trimitem
oameni în parlament și în gu-
vern la mișto, și apoi începem
să ne văietăm că nu este bine.

Vom mai reuși să ne lepă -
dăm de aceste ,,metehne "ex-
terne care ne trag în jos, vom
reuși să ne alegem în conduce -
re oameni adevărați, gospo-
dari și cu dragoste de Țară??
Utopii!!!!!

Al dumneavoastră același

Prof Ioan Romeo Mânzală
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Iluziile şi deziluziile unui popor
rătăcit în propria-i logică 
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Mod de preparare:

Pieptul de pui afumat se
taie felii mici şi subțiri, apoi
se pune într-un castron. Se
adaugă boabele şi păstăile de

fasole fierte, ceapa verde
tăia tă inele apoi roşiile tăiate
în patru. Uleiul, zeama de
lămâie, sucul de grapefruit,
zahărul, sarea şi piperul se

amestecă într-un castronel,
până se obţine un sos
omogen. Acesta se toarnă
peste ingredientele din cas-
tron şi se amestecă bine.
Salata se lasă câteva minute
la rece, ca să se pătrundă
gusturile. 

Se poate servi, ornată cu
frunze verzi de ţelina şi
presărată cu alune.

INGREDIENTE

400 g piept de pui afumat, 250 g fasole boabe fiartă,

250 g fasole păstăi fiartă, 10 fire de ceapă verde, 400

g roşii cireaşă, 4 linguri ulei, 2 linguri zeamă de

lămâie, 2 linguri suc de  grapefruit, 1/2 linguriţă

zahăr, frunze de ţelină, 50 g alune, sare, piper. 

Ajută la curăţarea sângelui, întăresc sistemul imunitar.
Bogate în vitamine și minerale, vișinele sunt recoman-
date şi în afecţiunile renale, gută, reumatism, ateroscle-
roză şi în hepatitele cronice. În gerontologie sunt
considerate printre fructele cu efecte salutare în în-
târzierea fenomenelor de îmbătrânire, fiind şi tonice
pentru sistemul nervos. Având un aport caloric redus,
vişinele sunt cunoscute şi pentru efectul ușor laxativ. 

Codiţele de vişine acţionează ca remineralizat şi 
energizant fizic şi psihic. Sunt laxative, tratează reuma-
tismul şi regenerează ţesuturile. 

Pulberea din cozi de vişine

Administrată sub formă de capsule, pulberea din cozi
de vișine este foarte utilă în tratarea celulitei, retenţiei
urinare, artritei, febrei, cistitei. 

Frunzele de vişin

Bine uscate şi mărunţite sunt folosite pentru un ceai
diuretic. Datorită iodului şi potasiului din compoziţie,
ceaiul se foloseşte şi în tratarea afecţiunilor cardiace.

Sos de vişine
Ingrediente: 300 g vişine, 50 g unt, 50 g făină, un

pahar de smântână, o lingură de zahăr, puţină sare.

Mod de preparare:

Vişinele, spălate şi curăţate de sâmburi se fierb în
puţină apă, apoi se strecoară. Se încinge untul, se adaugă
făina, iar când s-a îngălbenit uşor, se stinge cu supă, după
care, se adaugă vişinele şi totul se fierbe la foc mic. Dacă
este cazul, se mai poate adăuga puţină apă. Când sosul a
căpătat consistenţă, se pune smântâna şi se potriveşte
de sare şi zahăr.

Salată de fasole cu piept
de pui afumat

Mod de preparare:

Ciocolata se topește, îm-
preună cu untul, pe baie de
abur, iar compoziția obținută
se lasă să se răcească. Se
mixea ză două ouă, zahărul
vanilat, praful de copt și făina,
obținându-se un aluat omo -
gen. 

Brânza de vaci se amestecă
bine cu două ouă și 100 g de
zahăr, până se obține o cremă

fină. Se pregătește o tavă ter-
morezistentă (diametrul de
24 cm), unsă cu unt, în care se
toarnă1/3 din aluatul obți -
nut. 

Peste aluat se pune jumă-
tate din crema de brânză,

peste care se aranjează viși -
nele.  Procedura se repetă, ul-
timul strat trebuie să fie
aluatul de ciocolată. 

Tava se dă la cuptor pentru
25-30 de minute, când se face
și testul cu scobitoarea.

Prăjitură cu brânză de vaci
și vișine

INGREDIENTE

100 g ciocolată neagră, 125 g unt, 150 g zahăr, 4 ouă,

150 g făină, 300 g brânză de vaci, 300 g vișine, un praf

de copt, un praf de vanilie.

VişineleVişinele
Salată de fasole cu piept
de pui afumat
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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TAlON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

Text anunţ .............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe

l Vând apartament 3 camere, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând apartament 2 camere,
cărămidă, amenajat recent, ușă meta -
lică, termopan, centrală termică, aer
condiționat. Merită văzut. Preț:
45.000 euro, telefon: 733.239.066.

l Vând, în Deva, casă în roșu, cu
288 mp teren, FS 15 m, apă, gaz,
curent, loc drept. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă în Sântandrei, Deva,
jud. Hunedoara, 2500 mp, 4 camere, 2
băi, centrală. Preț: 65.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0728.170.702.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 5
camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând imobil 500 mp, acoperiș
țiglă, construcție din cărămidă,
Hărău, nr.1, (fost CAP), teren 22.000
mp, curent trifazic, apă, canal, asfalt,
la 50 m. de autostradă, zonă
industria lă. Aștept ofertă! Preț: 
25.000 euro, telefon: 0787.804.279.

l Vând casă, în roșu, în Deva,
zonă centrală, 500 mp, Sc 172, Sd 377
și casă la țară, în roșu, 12 km de Deva,
S 845 mp, Fs 16,6, S 412 mp, S 329 mp,
pretabilă locuință, pensiune etc. Tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând casă la 10 km de Deva, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, beci, 80
mp, CT, termopan, apă, gaz, canal,
teren 2.200 mp. Preț: 55.000 euro, ne-
gociabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, zona piață, decomandat, 67 mp,
acoperiș de țiglă, boxă, bloc de
cărămidă. Preț: 51.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Bd. Decebal, decomandat, 71
mp, 2 băi, balcon, CT, termopan. Preț:
57.000 euro, negociabil, telefon:
0725.452.888.

l Vând cameră la cămin, Deva,
cartier Dacia, et.3, ap.73. Preț: 6000
euro, telefon: 0724.764.991.

l Vând casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, din care două mo-
bilate, cu o teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu
apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt
la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.
Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă în satul Cozia, co-
muna Cârjiți, cu două camere,
bucătărie, baie, magazie, șopru,
pivniță, fântână, curte, grădină și 30
ari teren arabil. Preț: 25.000 euro,
telefon: 0720.528.350.

l Vând apartament 2 camere,
piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2
focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:
39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând sau schimb casă cu grăd-
ină și dependințe în comuna Băița, cu
apartament în Deva, etaj 1. Telefon:
0732.783.829.

l Vând apartament 3 camere,
lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,
CT, termopan, izolat exterior. Preț:
64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere, de-
comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin. Preț
negociabil, telefon: 0744.534.951.

l Cumpăr garsonieră în Deva,
et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-
lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 
în Simeria, în centru. Sunt persoană
fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând o casă veche și una de
cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,
grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și
două intrări. Locuința se află în mi-
jlocul satului Lăpugiu de Sus, 
la 8 km. de autostrada Lugoj-Deva.
Preț: 25 mii de euro, negociabil,
0773.961.339.

l Vând casă, lângă Deva, 4
camere, baie, bucătărie, garaj, hală +
hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-
lată și utilată,  sobe teracotă, teren –
un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând o casă veche și una de
cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,
grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și
două intrări. Locuința se află în mi-
jlocul satului Lăpugiu de Sus, la 8 km.
de autostrada Lugoj-Deva. 
Preț: 25 mii de euro, negociabil. 
Tel. 773.961.339.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.
Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-
ovată și mobilată modern, etaj inter-
mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament două camere,
Deva, Minerului, et.2, 38 mp, decoman-
dat, balcon, boxă, CT, termopan, ușă
metalică. Preț: 30.000 euro, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-
tru locuit, construcție 2012, în Vețel,
612 mp, intravilan, toate utilitățile.
Telefon: 0744.277.302.

l Vând casă Hărău, mobilată și
utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,
apă rețea, canalizare, grajd, CT pe
lemne, curte 385 mp, plus grădină 650
mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel.0733.832.559.

l Vând apartament 4 camere,
Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,
decomandat,117 mp, CT, termopan, 2
băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament două camere,
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-
gur nivel, parter, CT, termopan, curte
interioară, beci la demisol, posibilități
construcție garaj în curte. Preț nego-
ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, trei camere, din care două
mobilate, cu teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, fântână potabilă,
grădină mare, 1910 mp, curte, la
drum asfaltat, pomi fructiferi și viță
de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:
0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând două case în Șoimuș, una
cu etaj, în roșu, cealaltă cu două
camere, bucătărie, baie, gaz, apă,
canal, grădină. Casele sunt una lângă
cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:
0727.389.999.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, 
telefon: 0725.147.370.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj, 
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon în-
chis, căsuță de vară, fântână, cablu
TV, pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIERI

l Caut o garsonieră sau aparta-
ment pentru închiriat, eventual de
cumpărat, zona  Gojdu sau lângă
piață, parter sau etaj 1, cu lift. Telefon:
0734.151.585.

l Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată și utilată, chirie 130 euro/lună
plus garanție, pentru o persoană cu
venituri stabile. Telefon:
0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 3 camere, decomandat, 2 băi,
CT, termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,
balcon, termopan, mobilat, utilat
complet. Preț: 200 euro plus
garanție, telefon: 0745.292.448.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața
Deva, et.1, CT, termopan, mobilat
și utilat modern, pentru o familie
serioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane în-
cadrată în muncă. Rog seriozi-
tate. Tel. 0724.451.762.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând teren Deva, str. Archia, 
2,2 hectare (100x200), utilități și 
case aproape,  parcelabil, loc drept.
Preț: 16 euro/mp, negociabil. 
Telefon: 0721.055.313.

l Vând livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Vând  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând  teren intravilan în sat
Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST
0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m.
Preț 6 euro/mp, negociabil. Tel.
0769.213.866, 0766.514.949.

l Vând 495 mp teren intravilan în
comuna Gurasada, situat ultracentral,
facilități, curent electric, apă la rețea,
pomi fructiferi, inclusiv fosta cabană.
Preț negociabil, telefon: 0787.682.280.

l Vând teren intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. 
Biscaria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31
m, posibilităţi apă, curent, canalizare,
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Skoda Fabia 1,4 TDI
Diesel, adusă din Franța, în stare
foarte bună de funcționare, ITP vala-
bil până în aprilie 2021, asigurare
până anul viitor. Preț: 2200 euro, alte
detalii la telefon: 0734.191.128.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro,
tel.0767.510.260.

l Vând Citroen ZX 1992, CP
C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:
550, telefon: 0754.391.915.

l Vând mașină Ford Fusion, an de
fabricație 2003, climă, benzinar, de
culoare neagră, stare foarte bună.
Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:
0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor
Ford, model 4000, în stare perfectă.
Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând autoutilitară N, Mercedes
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
până în anul 2020. Preț: 5500 euro,
negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Nissan Micra, AF 2000
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

l Angajez manager, asistente
medicale, infirmiere. Tel.0753.083.333.

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

MATRIMONIALE

l Domn distins, 65 de ani, caută
doamnă de vârstă apropiată, pentru
prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.729.161.

l Tânără, simpatică, sinceră, sin-
gură, ardeleancă, doresc să cunosc un
tânăr serios, pentru prietenie-căsăto-
rie. Rog seriozitate. Telefon:
0756.310.694.

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. Tel.0720.366.434.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator
pentru Popa Mariana Gabriela Per-
soană Fizică Autorizată, eliberat de
ONRC Hunedoara. Se declară nul.

l Pierdut legitimație de transport
eliberată de DGASPC HUNEDOARA, pe
numele CARP CORINA. Se declară nulă.

DIVERSE

l Vând vin alb, de calitate. Detalii
la telefon 0258.718.781.

l Vând 10 lăzi de albine (stupi)
verticale,100 de rame fără ceară,
magazii supraînălțate, 10 alimenta-
toare plastic și pâsle pentru pregătiri
de iarnă. Preț: 100 lei/buc. telefon:
0750.193.089, 0254.730.209.

l Vând goblenul Maica Domnului
rugându-se, înrămat, 16x21 cm, preț:
480 lei și tablou ”Cina cea de Taină, în-
rămat, 84x4 cm, preț 75 de lei. Tele-
fon:  0725.483.189, 0726.899.996.

l Vând aspirator nou, Philips, Tri-
atlon 200, 1500 W, spală, aspiră și
usucă, 500 lei, serviciu de masă din
porțelan, 12 persoane, nou, 700 lei,
masă de stejar, antenă Dolce cu
echipament, complet nouă, covor de
Alba Iulia, chiuvetă inox, cu picurător
pe dreapta. Prețuri negociabile, tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând semănătoare porumb, la 
4 rânduri, tractor U650 cu plug și 2
coșare (pătule) de porumb. Telefon:
0742.175.684.

l Vând 3 butoaie de stejar cu dud,
300 l fiecare, în stare bună. Eventual
schimb cu cereale sau ţuică. Brad,
0752.455.955.

l Vând saltea Elixor, magnetoter-
apie profesională, nouă, preț: 2400 lei,
mobilă bucătărie corp 1,60x0,60 și
corp suspendat 1,60x0,37, preț 600 lei,
comodă stejar 4 sertare, 1x0,55x0,80,
500 lei. Telefon: 0751.462.085.

l Vând 2 dulapuri cu suprapozi-
toare, culoarea cireș, și suprapozabile
0,40/1,05, 600 lei, ambele; 2 uși din
lemn 2,05x0,90, 1000 lei/buc, făcute la
comandă, plus feroneria, canapea ex-
tensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, saltea
medicinală pentru masaj cu 4 trepte,
nouă, 100 euro. Telefon: 0751.462.085.

l Vând telefon mobil Samsung J6,
în stare bună de funcționare. Preț: 350
lei, telefon: 0745.750.705
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16 - ActuALitAte

Refuzul PNL de
mărire a pensiilor îi
revoltă pe pensio -

nari, și pe bună dreptate,
aceasta fiind o decizie a
PNL ilegală.

Odată cu adoptarea Legii
Pensiilor, lege inițiată, promo-
vată și votată de PSD, de
mărire a acestora cu 40%, în-
cepând cu data de 1 septem-
brie 2020, am fost convinși și
liniștiți că măcar pensionar-
ilor li se va face dreptate și
măcar ei vor avea garanția
unei măriri a pensiilor, pe
care nu o mai poate schimba
nimeni.

Dar, din păcate, de-a lungul
celor opt luni de guvernare
PNL, pensionarii nu au avut o
clipă de liniște, neștiind cu ex-
actitate ce se va întâmpla cu
pensiile lor de la 1 septem-
brie. Deși Ministrul Cîțu a pre-
cizat clar că suma pentru
mărirea cu 40% a pensiilor a
fost prevăzută în buget, astăzi
aflăm că, fără nicio rușine, Gu-
vernul PNL încalcă legea și nu
mai vorbește de mărirea pe
care PSD a gândit-o pentru
această categorie socială. 

Bătaia de joc a Guvernului
nu are margini, acesta ascun-
zându-se în spatele pan-
demiei de responsabilitatea
ce-i revine. Mult trâmbițata
lipsă de bani este o minciună
sfruntată, odată ce aceștia,
spun liberalii, sunt prevăzuți
în buget. 

De ce încurcă pandemia
mărirea pensiilor? S-au luat
bani din bugetul de pe 2020
taman din banii prevăzuți
pentru pensionari? Dacă da, e
o rușine să îți bați joc, tu, PNL,
de aceștia!!! Dacă nu, de ce re-
fuzi tot tu, PNL, să respecți o
lege? Doar pentru că pension-
arii ar trăi mai bine nu dato -
rită ție, ci PSD? Cât de ipocrit
să fii să gândești așa?

Oriunde în lumea asta ma -
re, pensionarii și copiii intră
în responsabilitatea statului,
iar statul gasește mij loace să
aibă grijă de aceștia. La noi
însă, Guvernul PNL nici măcar
nu ezită, ci spune NU cu
obraznicie, fără nicio jenă,
chiar dacă asta înseamnă,
dincolo de chestiunea morală,

să încalce legea. 
Drepturile stabilite prin

Legea Pensiilor sunt drepturi
patrimoniale, dobândite în
momentul adoptării legii şi
nu mai pot fi restricţionate
prin decizii neconstituţionale
de către PNL! 

Dar, PNL încearcă să facă
acum exact ce a încercat şi
PDL în 2010 când a  fost oprit
de Curtea Constituţională.
Practicile acestea sunt practici
pe care le-am mai văzut așa -
dar, neschimbându-se oame -
nii, ci doar numele partidului
care decide o ase me nea ne-
dreptate.

Îmbuibați și nesătui de
bani și putere, de achiziții
necontrolate și șpagi de do -
me niul fantasticului (vezi
șpaga de 716.000 euro de la
Unifarm), liberalii nu se mai
gândesc la cei față de care au
o obligație ce nu se ignoră și
nici nu se negociază.

Și totuși, iată că nepăsarea
există, nerușinarea e la loc de
cinste, iar responsabilitatea e
o mare povară pentru PNL și
Guvernul care practică hoția
fară nicio rușine, încălcând
reguli și acoperind jafuri.

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele PSD Hunedoara

COMUNICAT 
DE PRESĂ

Pensionarii, mințiți 
fără rușine de PNL

Ca urmare a demer-
surilor făcute de
către managementul

Spitalulului municipal „Dr.
Alexandru Simionescu”
din Hunedoara, dar și a re-
cunoașterii faptului că
acest spital a fost princi-
pala unitate medicală din
județul Hunedoara în pe-
rioada crizei Covid-19,
timp în care  a tratat si-
multan sute de pacienți
confirmați cu acest virus,
suspecți a fi infectați, cât
și  urgențele medico-
chirurgicale din aproape
toată aria județului Hune-
doara, Ministerul Sănătății
a repartizat mai multe
echipamente me dicale de
ultimă generație. 

Aceste echipamente me -
dicale vor intra în dotarea
secției ATI a spitalului hune-
dorean, oricum o secție de
top și până acum, a cărei re-
abilitare integrală a fost fi-
nalizată anul trecut.  

După cum ne-a informat

managerul spitalului, Radu
Ion BUDAE (în foto), ur -
mează să fie livrate și insta-
late 4 injectomate, 10 paturi
ATI cu saltea, 6 moni toare,
un modul debit cardiac, o

stație monitorizare și 4 ven-
tilatoare Carescape (fiecare
ventilator fiind însoțit de 400
circuite și 800 filtre).

Ioan Vlad ,
Georgeta-Ileana Cizmaș

La Spitalul municipal „Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara - 
noi echipamente medicale 

de ultimă generaţie

Ştrandul Deva -
gazda unei

demonstrații de
airsoft

Deva – Pasionaţii de spor -
tul cu arma şi de tactica
folosită în concursurile de
airsoft vor avea ocazia să
cunoască mai bine tehnica şi
modul de organizare, în
cadrul unei demonstraţii ce
va avea loc sâmbătă, între
orele 12-14, la ştrandul din
Deva. Evenimentul este orga-
nizat de Asociaţia Decebal
Airsoft Club Deva, în partene-
riat cu SPIGM şi Primăria
Deva. Vor fi expuse replici
după arme şi dispozitive
reale: AK, SVD, M4, M16, G36,
Mp5, mitraliera M249, pis-
toale Colt 1911 și Beretta,
precum și echipamente folo -
site în jocurile airsoft.

Cei care doresc vor putea
încerca la standul de tir care
va fi amenajat în incinta
ştrandului, câteva dintre
aceste replici ale armelor
deja consacrate.


