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PoLitică

Despre Lavandă se spune că este una din cele
mai puternice plante de leac din lume, calitățile
ei curative fiind cunoscute din cele mai vechi
timpuri. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Partidele politice au 
început campania pentru
alegerile locale din 27 
septembrie. Mai multe 
formaţiuni politice şi-au
anunţat candidaţii în
alegeri. 
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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

Deşeuri provenite de la
fabricarea air-bag-urilor,
care trebuiau să ajungă 
în Hong Kong, au fost 
blocate de comisarii 
Gărzii de Mediu.
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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

Pandemia de covid -19:
tot mai puţine locuri 
în spitale

Pandemia de covid -19:
tot mai puţine locuri 
în spitale

Termocentrala Mintia ar putea intra în 
subordinea autorităţilor locale. 

Se solicită servicii de sistem. /pag.5

Lavanda – PLantă cu efecte
teraPeutice deosebite
Lavanda – PLantă cu efecte
teraPeutice deosebite

sPortPag.7
Federația Română de
Handbal a stabilit, prin
tragere la sorți, partidele
din semifinalele Cupei
României la handbal 
feminin, rămase de jucat
din sferturile de finală.
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- Punctați-ne câteva din-
tre cele mai semnificative
date biografice.

- M-am născut într-o fru-
moasă zi de primăvară, în
satul Hășdău, din comuna
Toplița, județul Hunedoara.
Am urmat cursurile școlare în
satele Hășdău și Toplița, iar
liceul la Deva. Am activat ca
profesor suplinitor predând
istoria, geografia și muzica
dedicându-mă educației civi -
ce și cultural-artistice a
elevilor.

- Ce înseamnă pentru dvs.
satul în care v-ați născut?

- Este cel mai frumos de pe
pământ, cu oameni demni,
harnici, iubitori de plaiul stră-
moșesc și mândri de portul
lor pădurenesc. Mă mândresc
cu așezarea pitorească a sat-
ului meu de o rară frumusețe
peisagistică.

- Cum a apărut în inima
dvs. dragostea pentru portul
popular pădurenesc?

- Portul popular pădure-
nesc este o parte din viața
mea, din sufletul meu. Fru-
musețea portului nostru se
îmbină armonios cu obi-
ceiurile, datinile și tradițiile

de pe meleagurile acestei le -
gendare așezări. Încă de mică
m-a atras bogăția, unicitatea

și frumusețea costumelor
populare existente ca tradiție
încă de la începutul viețuirii

pe aceste locuri pădurenești.
De mică, mama m-a învățat să
cos, să țes la război și mă lua
cu ea la săpat în grădină sau
la strânsul fânului. Așa se face
că am cunoscut, încă copilă
fiind, obiceiurile, tradițiile și
dragostea de viață la sat.

- Oamenii satului Hășdău
posedă o ținută vestimen-
tară aparte, demnă de in-
vidiat. Cum comentați?

- Da, avem un port aparte,
o ținută pădurenescă de care
suntem mândri. Dar astăzi,
pe alocuri, lucrurile s-au cam
schimbat. Tineretul este ple-
cat la oraș și portul nostru
este întâlnit mai rar. Dar oa-
menii rămași în sat, unii în
vârstă, mai exprimă prin
port rădăcinile și înțelepci-
unea strămoșească privind
respectul față de îm-
brăcămintea pădurenească.
Pot spune că, eu am reușit cu
ani în urmă să înființez aici
în sat, cu sprijinul Centrului
Județean de Cultură, o clasă
de cusut-țesut la care au fost
înscrise tinere fete din local-
itate. După absolvirea a două
promoții, această activitate a
fost suspendată, deși era efi-
cientă. Cu toate acestea, eu

am început să creez costume
populare pentru păpuși, ac-
tivitate la care am antrenat și
pe fiica mea, Lucica, și pe
nepoțica, Lucia, încurajându-
le astfel să iubească această
îndeletnicire. Am dorit ca tot
ce fac cu pasiune să rămână
peste timp o amintire,
privind frumusețea și cu-
loarea aparte a portului
 popular pădurenesc. Amintire
vor rămâne și diplomele de
merit sau de participare prim-
ite cu ocazia participării mele
la multele târguri meșteșu -
gărești la care am avut onoa -
rea să fiu invitată.

- Și, totuși care vă sunt
dorințele de viitor?

- Ca noi, pădurenii, să fim
recunoscuți prin tradițiile și
portul nostru, prin omenie și
frumusețea sufletească. Aș
dori ca fiecare pădurean să
aibă un costum popular pe
care să-l poarte cu mândrie și
să interpreteze cu sufletul de-
schis cântece, colinde și
pricesne așa ca pe la noi, la
Hășdău.

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș   

Portul popular pădurenesc 
face parte din viaţa mea

Dialog cu Ileana LUCACIU - creatoare de costume populare pădurenești

Miercuri, 29 iulie 2020, ora 15,oo în Sala de festivități a Școlii Generale
,,Sigismund Toduță” din Simeria, va avea loc şedința ordinară a Consiliu-
lui local al orașului Simeria, convocată prin Dispoziția nr.234/2020 a Pri-
marului orașului Simeria, cu următoarea

O R D I N E    D E   Z I

1. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a am-
balajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii servi-
ciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bîrcea Mare nr.
1760/760/27.11.2018.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-eco-

nomice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
,,Realizare sens giratoriu în Orașul Simeria, intersecția Șoseaua Națională
(DN7) cu str. 1 Decembrie”.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile pro-

prietate privată, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Realizare
sens giratoriu în Orașul Simeria, intersecția Șoseaua Națională (DN7) cu
strada 1 Decembrie”.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren

în suprafață de 1.000 m.p., aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria,
identificat prin C.F. nr.61108 – Simeria, situat în intravilanul Orașului Sime-
ria, DJ 700, spre Săulești.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
5. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.42/2020 pentru com-

pletarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însușirea modificărilor aduse
la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Orașului Simeria.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public

al Orașului Simeria a unor rețele de alimentare cu apă și canalizare de pe
raza Orașului Simeria.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea C.S. ,,C.F.R.”  Simeria

a imobilului în suprafață de 289 m.p., identificat prin C.F. 60.580 Simeria,
nr. cad. 60580 Simeria, nr. cad.60580-C2, situat în Orașul Simeria, str. Piața
Unirii, f.n., în vederea amenajării unei săli de fitness.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți ce revine titularilor

dreptului de administrare a imobilelor proprietate publică a Orașului Sime-
ria din contravaloarea chiriei percepute de către aceștia în baza con-
tractelor de închiriere încheiate cu terții.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
9. Diverse.
10. Răspunsuri și rezolvări .
11. Întrebări și interpelări.  



P
este 800 de per-
soane au fost de-
clarate pozitive la

infecţia cu noul corona -
virus, de la debutul 
pandemiei.

Deva – Infecţiile cu noul
coronavirus revin în forţă la
nivel naţional, iar judeţul
Hunedoara nu este scutit de
acest flagel. În fiecare zi
numărul persoanelor confir-
mate pozitiv creşte, astfel că
s-a ajuns ca joi să fie declarate
în judeţ 831 de cazuri, cu 33
mai multe decât cu 24 de ore
mai devreme. 

În aceste condiţii, spitalele
sunt cele chemate să facă faţă
presiunii exercitate de per-
soanele bolnave. De la zi la zi,
numărul locurilor în unităţile
sanitare scade şi pentru fap-
tul că spitalele au şi alte cate-
gorii de bolnavi internaţi,
ceea ce este un lucru cât se
poate de firesc. 

Conform datelor Direcţiei
de Sănătate Publică (DSP)

Hunedoara, spitalul din ora -
şul Haţeg nu mai are locuri
pentru internarea bolnavilor
de COVID-19, iar alte unităţi
medicale din judeţul Hune-
doara au rămas cu puţine pa-
turi pentru a-i prelua pe
viitorii pacienţi.

„La spitalul din Haţeg nu
mai sunt locuri, iar la Hune-
doara mai este un loc pe
secţia de ATI şi unul la Boli In-
fecţioase. La spitalul din
Orăştie din cele opt locuri au
fost ocupate şapte, iar la spi-
talul din Vulcan avem 12 lo -
curi, dintre care 11 sunt deja
ocupate”, a declarat purtă-
torul de cuvânt al DSP Hune-
doara, Delia Băda.

În judeţul nostru erau, joi,
161 de persoane infectate cu
noul coronavirus, dintre care
63 sunt internate în spitale. 

„Cel mai probabil, princi-
pala cauză a îmbolnăvirilor
ţine de faptul că nu se re-
spectă măsurile de prevenţie.
Nu există focare ale bolii,

cazurile fiind aleatorii. Ca in-
stituţie, încercăm să încheiem
anchetele epidemiologice în
maxim 12 ore, dar probabil că
sunt oameni care iau situaţia
de acum ca o glumă, din pă-
cate”, a apreciat reprezen-
tanta DSP Hunedoara.

Potrivit Grupului de Comu-
nicare Strategică, Până astăzi,
23 iulie, pe teritoriul Româ -
niei, au fost confirmate
41.275 de cazuri de persoane
infectate cu noul coronavirus
(COVID – 19). Uun număr de
24.862 de pacienți au fost de-
clarați vindecați și 2.787 de
pacienți asimptomatici au
fost externați la 10 zile după
depistare.  

În urma testelor efectuate
la nivel național, față de ul-
tima raportare, au fost înre -
gistrate 1.112 cazuri noi de
persoane infectate cu SARS –
CoV - 2 (COVID – 19), acestea
fiind cazuri care nu au mai
avut anterior un test pozitiv.
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Hunedoara – O crimă ori-
bilă s-a petrecut ieri, joi, într-o
locuinţă din municipiul Hune-
doara. Un tânăr de 27 de ani,
din Hunedoara, este cercetat
acum de poliţişti pentru că şi-
ar fi omorât cu un cuţit concu-
bina, iar apoi s-a automutilat. 

„Victima infracțiunii de
omor avea 22 de ani. Polițiștii
nu au fost sesizati cu privire la
conflicte anterioare, între cei
doi”, a precizat purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Hune-
doara, Bogdan Niţu. 

Poliţia a fost sesizată iniţial
de faptul că la o adresă din
municipiu are loc un scandal
în familie. Poliţiştii au con-
statat că victima fusese în-
junghiată, după care concu-
 binul său şi-a produs mai
multe răni cu un cuţit, în zona
gâtului, şi apoi a fugit din
locuinţă. 

Suspectul a fost imobilizat
pe stradă de un jandarm care
se afla în timpul liber şi l-a ob-
servat pe tânăr că era plin de
sânge, acesta declarând că şi-
a omorât viitoarea soţie. 

Tânărul a fost dus apoi la o
unitate medicală pentru a i se
acorda primul ajutor, fiind
păzit de poliţişti. 

„Din păcate, medicii nu au
reușit să îi salveze viața femeii.
Cercetările vor fi preluate în
competenţa procurorului de
caz din cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul Hune-
doara. În cauză a fost întocmit
un dosar de cercetare penală,
sub aspectul comiterii infracți-
unii de omor, necropsia ur-
mând a stabili cauza morții”, a
precizat IPJ Hunedoara. 

Un tânăr şi-a omorât viitoarea soţie

Creştere alarmantă a
cazurilor de COVID-19; 

spitalele rămân fără locuri

Deva - Un transport de
peste 21 de tone de deşeuri
provenite din producţia de
air-bag-uri, cu destinaţia
Hong Kong, a fost blocat la
Deva de comisarii Gărzii
Naţionale de Mediu (GNM)
în cadrul unei acţiuni des-
făşurate în colaborare cu
Biroul Vamal Hunedoara.
Blocajul a avut loc marţi, în
contextul în care Biroul
Vamal Hunedoara a solicitat
sprijinul GNM Comisariatul
Judeţean Hunedoara pentru
a verifica un transport cu
deşeuri care urma să ajungă

în Hong Kong.
„Acesta consta în trans-

portul unei cantităţi de peste
21 tone deşeuri provenite
din producţia de air-bag-uri.
Controlul a constat atât în
controlul vizual al baloţilor
cu conţinut de deşeuri, prin
desigilarea TIR-ului, cât şi
controlul documentelor în-
soţitoare”, a informat GNM
Hunedoara.

Exportul a fost blocat, do -
cumentele prezentate fiind
incomplete, insuficiente şi
întocmite eronat, au mai ară-
tat comisarii de mediu. 

Deşeuri cu destinaţia Hong
Kong, oprite la Hunedoara
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Partidul Forța
Națională face
apel la tinerii

României  ca în
alegerile care vin să nu
mai voteze nici
„dreapta”, nici „stânga”
”și mai ales, să
sancționeze USR, cea
mai mare dezamăgire
politică recentă, printr-
un vot de protest care
să-i trezească pe așa-
zișii „noi” politicieni,
susține președintele
Partidului Forta Naţio -
nală, Sorin-Valeriu Naș,
într-un comunicat
remis redacției.

”Argumentele Forței Națio -
nale pentru solicitarea unui
vot de protest al tinerilor,
sunt:

1. USR promovează  valori
neromânești , ca propaganda
homosexuală, LGBT.

Subiecte așa zis occiden-
tale, devenite obsesie a „noi -
lor” politicieni, USR-iști,
sucesc mintea și răstoarnă
valorile tinerilor, care ajung
să creadă că ce-i explicit încu-
rajat public, este implicit bine
și creștinește.

Poporul român este ȋngă-
duitor şi a acceptat că fiecare-
i liber să facă acasă la el, ce și
cu cine crede, deși nu-i creș -
tinește. Dar asta nu ȋnseamnă
că acceptă să-i distrugi valo-

rile strămoşeşti.
2. USR este complice cu

„stânga și dreapta” la acţiunea
de distrugere a tradiţiilor şi a
familiei creştine. Dan Barna şi
USR a fost principalul pion al
propagandei antinaţionale
privind introducerea edu-
caţiei sexuale ȋn şcoli ȋn-
cepând cu ȋnvǎţamântul
preşcolar. Deşi nu are copii el
ne dǎ lecţii, nouǎ românilor,
cum trebuie sǎ ne educǎm
copiii. Tot aşa cum Orban şi
Câţu, care n-au produs ȋn
viaţa lor un leu ȋn calitate de
antreprenori,  dau lecţii ȋntre-
prinzǎtorilor români cum sǎ-
şi gestioneze afacerile. Este
oare o coincidenţǎ faptul cǎ
majoritatea statelor Uniunii
Europene sunt conduse de
persoane care nu au copii
deşi nu se mai aflǎ la prima
tinereţe?(Germania, Franţa,
Olanda, Belgia, România, ma-
joritatea comisarilor Comisiei
europene etc.)

USR este părtaș la înșe -
lăciu nea la care dreapta și
stânga sunt capi, dar USR a
devenit părtaș prin pro-
movarea intereselor strǎine,
antinaţionale și prin asta a
devenit chiar mai rău decât
„dreapta și stânga” de la care,
după 30 de ani, poporul nu
mai are așteptări.

Deși USR-ul a fost princi-
palul beneficiar al referendu-
mului pentru justiție, s-a ales
praful și de acest referendum,
iar voința românilor a rămas
iar înșelată, altele fiind acum
prioritǎţile USR, priorități
dictate din afara ţării (dis-
trugerea valorilor româneşti,
a credinţei creştine, a familiei,
a capitalului românesc).

Români, ce viitor credeţi cǎ

veţi avea dacǎ votaţi astfel de
partide, antinaţionale?

Simţiţi cǎ trebuie sǎ
protestaţi? Cel mai simplu şi
mai eficient protest este
votul. PSD şi PNL sunt ȋn
cǎdere liberǎ ȋn sondaje. Ȋnsǎ
voturile nu trebuie sǎ meargǎ
spre un partid ca USR care se
prezintǎ ca un partid care
promoveazǎ un nou mod de a
face politicǎ dar a sfârşit prin
a adopta aceleaşi nǎravuri şi
metode de promovare a in-
tereselor de clan ca cei pe
care-i criticau pânǎ mai ieri.

Forţa Naţională este singu-
rul partid care apǎrǎ, prin
toate pârghiile care le are la
ȋndemânǎ, valorile naţionale,
cultura şi educaţia creştinǎ,
familia, capitalul românesc.
Orice vot câștigat de Forța
Națională reprezintǎ o cale de
îndreptare în politică și
dovada că le-a „intrat puțin
morcovul” politicienilor; evi-
dent exprimarea este neaca -
demică, dar trebuie vorbit pe
limba pe care politicienii
noștri o pot înțelege ușor.

Votul pentru Forța Națio -
nală este un vot protest.
Forța Națională nu caută să
ajungǎ la guvernare ca să
vândǎ măști la suprapreț cum
este obiceiul acum.

Forța Națională caută să
stârnească interesul tinerilor
și să le aducă aminte că sunt
valori naționale care merită
susținute și pe care deopo -
trivă „vechii” și „noii” politi-
cieni, „dreapta” și „stân ga” le
batjocoresc sau le neglijează.

Nici stânga, nici dreapta! Ȋn
primul rând România!”, sus -
ține președintele Forței Na -
ționale.

Partidul Puterii Umaniste
- Dublă lansare de 

candidaţi la Simeria!

Miercuri, 22 iulie
a.c., la Simeria, a
avut loc un

dublu eveniment politic
în viaţa umaniştilor
hunedoreni.În prezenţa
lui Petru Mărginean, vi-
cepreşedinte național al
PPU, au fost lansate can-
didaturile pentru
Primăria Simeria ale
Doamnei Cristina
Neagu, cadru medical 
la Spitalul Județean de
Urgenţă Deva şi  
Domnului  Paul Tomotaș
pentru funcţia de
Președinte al Consiliului
Judetean Hunedoara,
economist  și între-
prinzător privat.

Potrivit celor doi candidaţi,
intrarea în bătălia electorală
pentru Primăria Simeria, cât
si pentru CJ  Hunedoara de-
rivă din ideea de a asigura lo-
calităților hunedoarene şi
implicit  celei din Simeria o

altă perspectivă de dezvoltare
economico-socială, de a
asigura o şansă pentru tineri
care se văd de cele mai multe
ori nevoiti să plece peste
graniţă să îşi asigure exis-
tenţa.

Cei doi candidati lansați la
Simeria,  speră ca, prin pro-
gramele pe care le propun co-
munitătilor locale, să dea o
șansă tinerei generaţii şi im-
plicit întregii comunităţi la o
dezvoltare eco no mico - so-
cială viabilă care să schimbe
în totalitate nivelul de trai al
oamenilor din fiecare zonă a
judeţului Hunedoara.

Spre finalul evenimentului
şi-a facut apariția şi Daniel
Ionașcu, președinte al  PPU,
care și-a exprimat întreaga
disponibilitate pentru a-i
sprijini pe cei doi candidaţi şi
implicit organizaţia Hune-
doara a partidului în actualele
alegeri locale.

Cristina Neagu Paul Tomotaş

Forța Națională: USR preia pe nemestecate direc-
tive străine și promovează valori neromânești

ȋncercând să distrugă valorile naţionale 

Apel către tineri!
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Deva – Termocentrala
Mintia se află în centrul ne-
gocierilor referitoare la sepa-
rarea Complexului Energetic
Hunedoara în două entităţi
distincte. Prima ar urma să
includă termocentrala Mintia,
iar cea de-a doua minele de
cărbune Lupeni, Livezeni,
Lonea şi Vulcan, alături de
termocentrala Paroşeni.

În acest context, primăria
Deva şi-a reiterat intenţia de
a prelua termocentrala, prin-
cipalul scop fiind, potrivit au-
torităţilor, menţinerea
serviciului de alimentare cu
apă caldă şi căldură a oraşu-
lui. Este vorba despre mai

mult de 4.000 de locuinţe din
Deva, şcoli, grădiniţe, Spitalul
Judeţean, instituţii publice şi
aproximativ 300 de agenţi
economici. „În total, peste
18.000 de deveni beneficiază
de apa caldă şi agentul termic
furnizate de termocentrala
Mintia”, a arătat primarul
Florin Oancea.

Sindicatele sunt de acord
cu preluarea termocentralei
de către autoritatea locală, cu
condiţia ca aceasta să benefi-
cieze de o schemă de sprijin
agreată de Comisia Euro-
peană, cum sunt serviciile de
sistem. Preşedintele Sindica -
tu lui "Solidaritatea Hune-

doara", Cristian Iştoc, a
menţionat că în situaţia în
care producătorul de energie
va fi cuprins în serviciile de
sistem, atunci nu va fi „o po-
vară” pentru administraţia
oraşului. 

Schemă de sprijin
„Fără o schemă de sprijin

nu are rost să ieşim din CEH.
Este vorba despre rezerva de
capacitate care presupune ca
anumite grupuri energetice
să fie la dispoziţia Dispecera -
tu lui Energetic Naţional şi
care intră în funcţiune când
Sistemul Energetic are nevoie
de ele: când nu bate vântul,
când nu este soare. Mai mult,
acum este la promulgare
legea energiei, iar modifi -
cările aduse acesteia permit
încheierea unor contracte
între furnizori pe diferite
tipuri de resurse. Practic, se
creează acel mix energetic -
chiar dacă nu la producător,
prin care energia regenera-
bilă va fi obligată să aibă în
spate un contract asociat cu
un producător care poate
intra în sistem în orice mo-
ment”, a explicat liderul sindi-
cal. Potrivit acestuia, sepa rarea
CEH ar urma să aibă loc în luna
septembrie.

Deva - Proba scrisă din
cadrul examenului național
de definitivare în învățământ,
sesiunea 2020, a avut loc la
Deva, în această săptămână.
La nivelul județului Hune-
doara, din cei 100 de candi-
dați cu drept de participare la
proba scrisă, au fost prezenți
90 de candidați. Conform
metodologiei de concurs, care
permite acest lucru, 6 candi-
dați au decis să se retragă din
motive personale. În total, au
fost transmise spre centrele
de evaluare 84 de teze.
Primele rezultate vor fi comu-

nicate în data de 29 iulie în
centrele de examen și pe site-
ul definitivat.edu.ro.

Nota la proba scrisă are o
pondere de 70% în calculul
mediei finale, care trebuie să
fie de cel puțin 8 (opt) pentru
promovarea examenului.

Cadrele didactice promo-
vate dobândesc dreptul de
practică în învățământul pre-
universitar, acesta fiind, de
alt fel, și obiectivul acestui exa -
men național. 

Prin dobân direa definiti -
vării în învățământ, cadrul di-
dactic depășește stadiul de

Deva: 90 de profesori la examenul de definitivat
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Bucureşti – Comuna Bu-
cureşci nu a scăpat de ploile
torenţiale care au căzut în
judeţ pe parcursul lunii iunie.
Apele care au venit de pe ver-
sanţi au antrenat aluviuni care
au distrus o parte din dru-
murile comunale şi vicinale.
Paguba este cu atât mai mare
cu cât pe unele dintre dru-
murile afectate de fenomenele
extreme se făcuseră lucrări de
pietruire. 

Potrivit primarului Mircea
Ghilean, este vorba despre
aproape 5 kilometri de dru-
muri care au avut de suferit,
torenţii distrugând tronsoane
care măsurau peste 100 de
metri. 

„Am decis să executăm lu-
crările necesare cu utilajele pe

care le avem la primărie.
Încercăm să aducem viaţa oa-
menilor la normal, în contex-
tul unui buget care abia ne
ajunge pentru cheltuielile
curente”, a declarat edilul local.

Din păcate, comuna Bu-
cureşci nu figurează printre
localităţile care au beneficiat
de fonduri guvernamentale
pentru reparaţii la infrastruc-
tura comunitară. 

Amplasată în nordul
judeţului, comuna Bucureşci
se confruntă cu un buget
foarte mic, comparativ cu
nevoile reale ale aşezării. Au-
torităţile centrale au transmis
primăriilor tot felul de acti vi -
tăţi, dar au uitat să dea şi bani
suficienţi pentru rezolvarea
acestora.

Termocentrala Mintia, în 
negocieri pentru trecerea 

la administraţia locală

Bucureşci: Comuna îşi revine

după calamităţile din iunie

debutant și poate intra pe o
rută de profesionalizare as-
cendentă, având dreptul de a
deveni titular în sistemul de
învățământ preuniversitar și
de a participa ulterior la
susținerea examenelor pen-
tru obținerea gradelor didac-
tice.



G
ruparea italiană
Ferrari a anunţat
miercuri o reorga-

nizare după începutul
foarte slab de sezon în
Formula 1, dar niciun

membru al conducerii
scuderiei nu a fost înde-
părtat, scrie presa inter-
naţională.

După debutul de sezon
catastrofal, cu doar 27 de

puncte obţinute în trei curse,
Ferrari a profitat de reveni -
rea la Maranello înaintea
celor două Mari Premii de la
Silverstone pentru a ini ţia o
restructurare. Aşa cum a in-
dicat însă, după MP al Un-
gariei, Mattio Binotto,
conducătorul echipei, nimeni
nu a fost concediat

A fost înfiinţat un nou de-
partament, de dezvoltare a
performanţei, al cărui şef va
fi Enrico Cardile, ce lucra
deja pentru echipă. Enrico
Gualtieri rămâne în fruntea
departamentului motoare,
Simone Resta este în contin-
uare în fruntea departamen-

tului şasiuri, iar Laurent
Mekies continuă ca director
sportiv şi responsabil cu ac-
tivităţile pe pistă.

"Considerăm că perso -
nalul Ferrari este de cel mai
înalt nivel şi nu avem niciun
motiv să-i invidiem pe prin-
cipalii noştri concurenţi în
această privinţă, dar trebuia
să facem o schimbare şi să
creştem nivelul responsabili -
tăţilor", a comentat Binotto.

"Am spus-o de mai multe
ori, dar trebuie să repetăm:
am început să punem bazele
unui proces ce ar trebui să
ne ducă spre un nou ciclu
câştigător, care să fie unul de

durată. Va fi nevoie de ceva
timp şi vom mai avea ne-
plăceri ca cea cu care ne con-
fruntăm acum la capitolul
rezultate şi performanţă", a
adăugat el.

Ferrari nu a mai încheiat
pe primul loc în clasamentul
piloţilor de la victoria şi nu a
mai terminat prima în clasa-
mentul constructorilor din
2008.

Germanul Sebastian Vet-
tel, de patru ori campion
mondial cu Red Bull, va pleca
la sfârşitul acestui an de la
Ferrari, pentru care viitorul
este reprezentat de mone-
gascul Charles Leclerc.
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C
OSR a anunțat că
astăzi  24 iulie  „ ziua
în care ar fi trebuit să

aibă loc ceremonia de de-
schidere a celei de-a XXII-a
ediții de vară a Jocurilor
Olimpice - Tokyo 2020, or-
ganizează, în deschiderea
Adunării Generale Or-
dinare, festivitatea de
prezentare a echipamen-
tului echipei olimpice pen-
tru Tokyo 2020 și a
clipului de prezentare
Team România". 
Acțiunea va avea loc 
la Complexul Olimpic de la
Izvorani.

La eveniment vor urma să
participe cei 125 de membri
ai Adunării Generale plus jur-

naliștii acreditați. Mihai Co -
valiu, președintele COSR, a
declarat că forul pe care-l
reprezintă organizează acest
eveniment pentru a marca to-
tuși ziua în care ar fi trebuit să
înceapă anul acesta Olim -
piada și pentru a reda sportu-
lui românesc un ton mai
optimist.„Am primit apro-
barea din partea Departa-
mentului pentru Situații de
Urgență, dar și a Centrului
Național de Coordonare și
Conducere a Intervenției și
vom respecta cu strictețe
normele de prevenire a
răspândirii COVID", a spus
șeful COSR.

Evenimentul se va des-
fășura în aer liber, pe sta-

dionul de fotbal de la Izvorani.
„Nu știu dacă se vor prezenta
toți, sperăm să adunăm cvo-
rumul pentru a putea vota de-
ciziile ce vor fi luate de
Adunarea Generală, dar dacă
nu am fi avut aprobarea DSU,
nu am fi organizat nimic", a
spus președintele COSR.

Adunarea gernerală a
COSR se poate organiza, cu re-
spectarea obligatorie a preve -
derilor actuale referitoare la
pandemia de coronavirus, în
sensul participării a cel mult
500 de persoane cu locuri pe
scaune, aflate la distanță de
minimum 2 metri unul față de
celălalt, precum și purtarea
măștii de protecție.

Adunarea generală 
a Comitetului Olimpic

şi Sportiv Român

C
lubul Sportiv 
„Pantera Neagră” din
Petroșani a fost 

vizitat recent de către di-
rectorului tehnic al
Federa ției Române de
Taekwon-do ITF, Alexan-
dru Mureșan, deținător al
centurii negre cu 7 dan,
singurul master din 
România în această 
disciplină.

Cu această ocazie, a fost or-
ganizat și un seminar de
pregătire, la care au participat
cei mai titrați sportivi ai
clubului din Petroșani.„Acest
seminar a avut drept scop
perfecționarea și verificarea
nivelului tehnic și al cunoș -
tințelor din această artă
marțială. Pentru sportivii
clubului nostru a fost o șansă
în plus pentru a ne pregăti la
cele mai înalte standarde din
punct de vedere tehnic. Au
participat doar sportivii
foarte avansați pentru a putea
da calitate și eficiență maximă
în antrenamentele de pregă -
tire, dar și pentru a respecta
criteriile de distanțare im-
puse și a numărului de partic-

ipanți pe metru pătrat din
spațiul de antrenament”, a de-
clarat reputatul tehnician
Ionuț Lascău, coordonatorul
secției din Valea Jiului.

Vizita directorului tehnic al
Federației Române de Taek-
won-do ITF a fost bine venită,
deoarece în luna august unii
sportivi de la secția din
Petroșani vor susține exame -
nul de centură neagră. În anul
care urmează, mai mulți
sportivi ai clubului „Pantera
Neagră” vor susține acest ex-
amen foarte important pen-
tru ei, deoarece după
pro mo varea examenului vor
începe un nou capitol, lupta și
promovarea pentru lotul
național al României.

„Deși are o bază sportivă
de pregătire foarte bine
dotată, clubul din Valea Jiului
a pierdut în această perioadă
(în care activitatea sportivă a
fost redusă la maximul posibil
din cauza pandemiei) peste o
sută de sportivi talentați, care,
cu greu, mai pot fi convinși să
revină în sală”, a declarat
antrenorul Ionuț Lascău

Taekwon do ITF

Automobilism



Federația Română de
Handbal a stabilit, prin
tragere la sorți, par-

tidele din semifinalele
Cupei României la handbal
feminin, rămase de jucat din
sferturile de finală. Jocurile
vor avea loc într-o singură
manșă pe 20 august iar
Rapid București o va avea ca
adversară pe învingătoarea
dintre SCM Rm.Vâlcea și
Dunărea Brăila, iar Gloria

Buzău va întâlni pe învingă-
toarea dintre CSM București
și CSM Slatina.

Turneul Final Four este pro-
gramat în perioada 22-23 au-
gust, locul de desfășurare
nefiind încă stabilit. Ultimele
două finale în Cupa României s-
au desfășurat între CSM Bu-
curești și SCM Rm. Vâlcea, la
Ploiești, respectiv Bistrița, am-
bele fiind câștigate de formația

din capitală.
În acest moment este încă

multă incertitudine, dacă se-
zonul poate începe la data pro-
gramată, având în vedere
probleme sanitare. Toate
echipele și-au reluat pregătirile,
cele mai multe sunt în cantona-
mente, dar acum nu sunt date
certe nici în privința posibili -
tăților desfășurării meciurilor
de pregătire.
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Handbal: S-au stabilit 
semifinalele Cupei României

la handbal feminin

Rugby: Competițiile interne
au fost amânate

Biroul Federal al Fe -
deraţiei Române de
Rugby a luat vineri

decizia de a amâna relu-
area competiţiilor in-
terne, care erau
prevăzute pentru luna
iulie, din cauza prelun-
girii stării de alertă.

"Având în vederea decizia
autorităţilor de a prelungi
starea de alertă, situaţie în
care nu există un cadru legal
pentru disputarea partidelor
oficiale, membrii Biroului
Federal al Federaţiei Române
de Rugby au decis ca relu-
area competiţiilor rezervate
seniorilor, Campionatul Na-
tional de Rugby 7, Cupa Ro-
maniei si SuperLiga CEC

Bank, programate a fi reluate
în luna iulie, respectiv luna
august, să se amâne", se
arată într-un comunicat al
federaţiei difuzat pe pagina
oficială de Facebook.

Oficialii federaţiei pre-
cizează că va fi alcătuit un
program competiţional în
funcţie de măsurile luate de
autorităţi. "În funcţie de
evoluţia pandemiei de coro-
navirus şi a măsurilor ulte-
rioare care vor fi luate de
autorităţi se va alcătui un
program competiţional astfel
încât competiţiile menţio -
nate mai sus să se poată des-
făşura în cele mai bune
condiţii", precizează sursa ci-
tată.

Automobilism:  Hunedoreanul
Dănuț Budai, victorie în 

Raliul Perla Harghitei

Echipajul hunedorean
Dănuț Budai-Lucian
Budai, care a evoluat

pe o mașină Suzuki RC 5 a
câștigat Raliul Perla
Harghitei Tess,secțiunea
mașini de marcă, a doua
etapă a Campionatului
Național de raliuri, 
competiție care s-a derulat
la finalul săptămânii 
trecute.

Competiția a cuprins un
traseu măsurând 397 km, cu
11 probe speciale, patru din-
tre acestea desfășurându-se
vineri în județul Brașov
(Poiana Brașov, Pârâul Rece,
Râșnov și Pârâul Rece), iar
celelalte 7 având loc sâmbătă,
în județul Harghitei (Lueta,
Crăciunel, Mărtiniș, Lueta,
Crăciunel, Mărtiniș, Lueta).

La start s-au aliniat 70 de
echipaje, care au concurat la
mai multe clase, probele din

județul Brașov fiind aceleaşi
de acum 2 ani, dar marea
provocare a fost schimbarea
sensului de parcurgere a
vechilor probe de la Odorhei.

Pentru echipajul hune-
dorean, Raliul Perla Harghitei
Tess a adus mai multe trofee:
Locul 1 la Cupa Suzuki și la
categoria Juniori  și două
clasări pe locul secund la clasa
RC5 și în întrecerea pe echipe
alături de Sibiu Rally Team

Echipajul Dănuț Budai-Lu-
cian Budai a fost urmat  în
clasamentul general al Cupei
Suzuki de perechile Bogdan
Talașman-Andrei Mitrașcă și
Alexandru Ardelean-Sebas -
tian Barbu ,iar pe locurile de
lângă  podium s-au clasat:loc
4-Paul Popa-Laszlo Csegzy;
loc 5- David Tarța-Gabi Găină
și pe locul 6- Bogdan Gheor -
ghiu-Andrei Gheorghiu.

Britanicul Sebastian
Coe, preşedintele
Federaţiei inter-

naţionale de atletism
(IAAF -World Athletics), a
devenit vineri membru al
Comitetului Internaţional
Olimpic (CIO) în urma
unui vot, după ce candi-
datura sa a fost de mai
multe ori amânată, in-
formează AFP.

În ciuda celor două titluri
olimpice în proba de 1.500 m
(1980 şi 1984) şi a eforturilor
depuse începând din 2015
pentru a redresa IAAF
(vechiul nume al World Ath-
letics) în plină criză de
corupţie, Coe a fost frânat de
suspiciuni legate de un con-
flict de interese, el fiind unul
dintre conducătorii unei firme
de consultanţă, CSM, special-
izată în domeniul sportului.

După ce Coe şi-a modificat

statutul în cadrul companiei
în care a ocupat postul de di-
rector general, către o po ziţie
pasivă, candidatura sa a fost
propusă şi aprobată cu o largă
majoritate (77 de voturi ''pen-
tru'', 8 ''contra'', 6 abţineri) la
a 136-a sesiune a CIO, des-
făşurată prin videoconferinţă.

Britanicul de 63 de ani a
fost deputat conservator şi
preşedinte al comitetului de
organizare a Jocurilor Olim -
pice 2012 de la Londra.

CIO a aprobat vineri can-
didaturile altor patru per -
soa ne: Prinţesa Reema
Ban dar Al-Saud a Arabiei
Saudite, cubaneza Maria de
la Caridad Colon Ruenes,
campioană olimpică la arun-
carea suliţei în 1980, Kolinda
Grabar-Kitarovic, fostă
preşedintă a Croaţiei între
2015 şi 2020, şi mongolul
Battushig Batbold.

Olimpice:  Noi membri, desemnați în
Comitetul Internațional Olimpic

Atletism:  Începe
pe 11 august seria
marilor competiții

atletice 
internaționale
Sezonul internațional de

atletism va începe pe 11
august 2020, când va avea
loc la Turku, în Finlanda,
primul meeting din seria
World Athletics Continen-
tal Tour Gold, anunță site-ul
oficial World Athletics.
Seria Continental Tour Gold
va fi una de top mondial,
fără a pune la socoteală,
evi dent, Diamond League,
și se va desfășura în lunile
august și septembrie ale
acestui an. Competiția va
avea etape programate  în
opt țări din Europa, Africa
și Asia, după cum urmează:
Turku (Finlanda) – 11 au-
gust, Székesfehérvár (Un-
garia) – 19 august, Tokyo
(Japonia) – 23 august, Sile-
sia (Polonia) – 6 septem-
brie, Ostrava (Cehia) – 8
septembrie, Zagreb (Croa -
ția) – 15 septembrie, Nai ro -
bi (Kenya) – 26 septembrie
și Nanjing (China) – data va
fi stabilită ulterior.



Despre Lavandă (Le -
vănţică)se spune că
este una din cele

mai puternice plante de
leac din lume, calitățile ei
curative fiind cunoscute
din cele mai vechi timpuri.
În zilele noastre, lavanda
este folosită pe scară largă
atât în industria farmaceu-
tică, cât și în cosmetică. 

Mireasma florilor de
lavandă 

Vine de departe și ne
spune că, parfumul îmbătător
al acestei plante minunate a
apărut după ce Fecioara Ma -
ria ar fi pus la uscat, în tufișul
de lavandă, hăinuțele pruncu-
lui Iisus. De atunci, într-o
îngemănare perfectă cu sen-
inul cerului de vară, florile de
lavandă inundă pământul cu
parfumul lor îmbătător, dătă-
tor de sănătate. Iar planta,
împletită sub formă de cruce,
este dusă de creștini în case și
așezată la icoane, ca să le fie
protecție împotriva răului. 

În scop 
terapeutic 

Cercetările recente pla -
sează lavanda ca remediu na-
turist folosit în cazul celor
mai frecvente și periculoase
afecțiuni ale organismului.
Uleiurile extrase din florile de
lavandă au o valoare mult mai
mare decât medicamentele
de sinteză, susțin specialiștii.
De asemenea, produsele fi-
toterapeutice obținute din la-
vandă au acțiune calmantă,
diuretică, antiseptică și cica-
trizantă.

Preparatele pe bază
de lavandă

Stimuleaza regenerarea
celulelor, atenuând formarea
cicatricilor şi a vergeturilor.
Încetinesc evoluția ridurilor,
ajută la refacerea pielii dete-
riorate de expunerea prelun-
gită la soare, vânt sau frig,
potrivit sanatate.ro.

Sunt recomandate, de
asemenea, în stări de neuras-

tenie, în afecţiuni cauzate de
situaţii tensionate, sau de
anxietate. 

Lavanda poate fi folosită
sub formă de infuzie, ulei de
lavandă, pulbere uscată, tinc-
tură sirop sau limonadă.

Infuzia de lavandă 
Și-a dovedit o eficienţă în

funcţionarea normală a fica -
tului şi a vezicii biliare. De
asemenea, infuzia de lavandă
combate inflamațiile din or-
ganism, anxietatea, afecțiu-
nile gastrointestinal, iritațiile
cutanate sau durerile de cap,
scrie  www.doc.ro. Se prepară
din două linguriţe de flori us-
cate de lavandă, care se in-
fuzează timp de zece minute,
în 250 ml de apă clocotită. Se
consumă zilnic, câte două-trei
ceaiuri îndulcite cu puţină
miere. 

Pulberea de lavandă
După uscare, planta se

macină cu mașina de cafea,
iar praful obținut se pune

într-un borcan închis ermetic,
pentru a se păstra aroma și
proprietățile curative ale
plantei.

Uleiul de lavandă
Se obține pe cale industri-

ală, dar poate fi preparat și în
casă. În acest scop, se folosesc
10 grame de flori uscate de
lavandă, care se fierb câteva
minute pe baie de abur, îm-
preună cu 100 ml ulei de
floarea soarelui. Se lasă apoi
două zile, după care se fil-
trează, scrie adev.ro.

Oțetul de lavandă
Se obține prin măcinarea

florilor și a crenguțelor de la-
vandă. Pudra rezultată se
pune în oțet de mere, în pro-
porție de 10 linguri de pudră
la 200 mililitri de oţet. Se lasă
la macerat 10 zile la temper-
atura camerei, după care se
filtrează, scrie femeia.ro. Oțe-
tul de lavandă calmează mi-
grenele, arsurile solare sau
pișcăturile de insecte

Tinctura de lavandă
Pentru prepararea ei, se

folosesc florile uscate. Se
poate obține din 100 de
grame de flori uscate, care se
macerează în 500 ml de al-
cool de secară, timp de 14
zile. După acest interval,
lichidul se toarnă în sticluţe
care se închid ermetic şi se
depozitează într-un loc în-
tunecos. Se administrează
câte patru linguriţe pe zi (o
linguriţă se diluează în 100
ml de apă fiartă şi răcită) sau
sub formă de comprese apli-
cate pe tâmple .

Siropul de lavandă
Are nenumărate beneficii

pentru sănătate. Se prepară
din flori proaspete de la-
vandă. La 300 g de flori de la-
vandă este nevoie de 4 litri de
apă, două kilograme de zahăr
şi două lămâi mari.  După ce
se spală bine, florile de la-
vandă se pun într-o oală
încăpătoare, se adaugă apa și
oala se pune la fiert. Când apa

24 - 30 IuLIe 20208 - DIN GRĂDINĂ

Lavanda – plantă cu efecte 
terapeutice deosebite

Lavanda – plantă cu efecte 
terapeutice deosebite



începe să clocotească, se
micșorează focul și se lasă să
fiarbă 15-20 de minute. Se
stinge apoi focul, iar lavanda
se lasă la infuzat până a doua
zi, când se strecoară. A doua
zi, apa de lavandă se pune din
nou la foc, se adaugă zahărul
amestecându-se continuu
până ce se topește. Se ia
spuma formată, iar siropul se
lasă la fiert aproximativ 30 de
minute, până începe să se
lege. La final, se adaugă sucul
de la cele două lămâi, iar
siropul obținut se toarnă în
sticle sterilizate, care se în-
filetează și se lasă să se
răcească. Siropul se poate
servi cu apă minerală,
unica.ro.

Limonadă cu lavandă
Băutură răcoritoare gus-

toasă și aromată, limonada de
lavandă are numeroase bene -
ficii, ajutând la ameliorarea
senzației de anxietate, scrie
adev.ro. Pentru prepararea ei
se pot folosi 70 g de flori
proaspete şi 450 ml apă
fierbinte. Florile se aşază într-
un bol, iar peste ele se toarnă
apa fierbinte, lăsându-se 10-
15 minute. Florile se stre-
coară, iar la lichidul obținut se
adaugă 150 g de zahăr, care se
amestecă bine până la di-
zolvare. Într-o cană mai mare
se pune gheaţă, peste care se
storc 6-8 lămâi, apoi se
adaugă apa cu lavandă. După
ce se amestecă, limonada se
poate consuma. 

Remedii naturiste 
În afecțiunile 
hepatobiliare

Specialiștii au ajuns la con-
cluzia că infuzia de levănţică
are o eficienţă remarcabilă în
funcţionarea normală a ficat-
ului şi a vezicii biliare.  Se ad-
ministrează câte două căni de
infuzie pe zi, aceasta ajutând
la eliminarea bilei, scrie inter-
ferențe.ro. Se pot folosi şi
compresele, preparându-se

un amestec din două părţi de
ulei de lavandă şi o parte de
alcool, cu care se stropeşte o
bucată de pânză. Compresa se
aplică în zona ficatului, se lasă
de seara până dimineața.

În afecțiunile cardiace
Uleiul de lavandă este

foarte util, întrucât are pro-
prietăți sedative.

Pentru liniștire, se vor
pune câte trei picături de ulei
pe un cub de zahăr, care se
consumă seara, înainte de
culcare. În același timp, uleiul
de lavandă este folosit pentru
masajul toracelui și a brațului
stâng, potrivit interferente.ro.
Tratamentul normalizează
funcţiile inimii şi nivelul
hipertensiunii arteriale. Tre-
buie urmat 12 zile pe lună. 

În caz de insomnii
Infuzia din lavandă este

foarte utilă. Se vor consuma
zilnic două-trei ceaiuri îndul-
cite cu miere. Și băile cu la-
vandă au efect relaxat. Se
poate prepara o infuzie din
100g flori de lavandă, la 2 litri
de apă clocotită. Se lasă la in-
fuzat 5-10 minute, se  stre-
coară si se adaugă în apa de
baie. Baia se face cu 30 de
minute înainte de culcare.

Ameliorează afecțiu-
nile respiratorii

Încă de la primele semne
ale răcelii, se aplică câteva
picături de ulei de lavandă pe
gât și în zona pieptului, ma -
sându-se ușor. Acesta ame-
liorează atât durerile în gât,
cât și afecțiuni precum ast-
mul, răceala, sinuzita, larin-
gita.

În cazul balonărilor
sau a colicilor 

Se poate administra fie in-
fuzia, fie pulberea obținută
prin măcinarea florilor uscate
de lavandă, scrie click-
sanatate.ro. 

Mărește diureza
În cazul afecțiunilor renale,

infuzia din flori de levănțică
mărește diureza. În astfel de
situații, se vor consuma două
căni de infuzie pe zi.

Pentru migrene
Specialiștii recomandă

uleiul de lavandă, care se
aplică pe tâmple, masându-se
ușor. În cazul în care mi-
grenele sunt frecvente şi în-
soţesc starea de depresie,
este indicată o linguriţă de
pulbere de levănţică, care se
ține sub limbă cinci minute,
apoi se înghite cu un ceai căl-
duț. Terapia se repetă de trei
ori pe zi. 

Crampele musculare
Se estompează sau dispar

dacă se face un masaj cu ulei
de lavandă, amestecat cu
câteva picături de ulei de
floarea soarelui.

Arsurile sau rănile
ușoare

În astfel de situații, se
masează zona afectată cu
câteva picături de ulei de
levăn țică. Acesta are rol cica-
trizant, dar calmează și
durerile.

În cazul arsurilor 
solare

Sunt de mare ajutor com -
pre sele cu macerat de levănțică,
care se obține din 40 g de flori
uscate, la un litru de alcool sau
apă. Amestecul se lasă la tem-
peratura camerei timp de două
săptămâni. În cazul iritațiilor și
a usturimilor pielii, uleiul de la-
vandă se aplică pe zonele afec-
tate, și se masează ușor. 

În cosmetică
Florile de lavandă fiind com-

patibile cu orice fel de ten, sunt
folosite pe scară largă pentru
prepararea produselor cos-
metice

Mătreața
Poate fi înlăturată dacă se

masează pielea capului cu un
amestec format din 15 pică-
turi de ulei esenţial de la-
vandă şi două linguriţe de ulei
de măsline sau de migdale.
După aplicarea tratamentului,
părul se acoperă cu un prosop
timp de o oră, după care, se
spală cu şampon şi apă din
abundenţă. Dar, masajul
scalpului cu ulei de lavandă
ajută la creșterea mai rapidă
a părului, fiind util și în cazul
căderii părului.

Săculețele cu flori de
lavandă

Îndepărtează mirosurile ne-
plăcute, moliile sau furnicile.
Pentru aceasta este nevoie ca
locurile vizate să fie stropite cu
o soluţie formată din 6 linguri
de apă şi 10 picături de ulei
volatil de lavandă.

Pentru îngrijirea
tenului

Se va aplica pe față, o dată pe
săptămână, seara, înainte de
culcare, ulei de lavandă, care se
lasă să acționeze 20 de minute.
După acest interval, se înde-
părtează cu apă călduța, iar pe
față se va aplica crema folosită
în mod normal, ne sfătuiesc
terapeuții.

Important!
Sunt situații în care uleiul de

levănțică poate provoca alergii.
Tocmai de aceea, persoanele cu
afecțiuni circulatorii trebuie să
fie atente în cazul băilor cu le -
vănțică. Baia, în astfel de situ-
ații, nu poate depăși 15 minute.
Acestea nu sunt indicate nici fe-
meilor însărcinate, scrie click-
sanatate.ro

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi 
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Vineri, 24 iulie, ora 20,30

Țintă legitimă 
Filmul este bazat pe fapte reale și vorbește de-

spre o agentă CIA, Valerie Plame, a cărei viață este
pusă în pericol atunci când identitatea îi este dată
în vileag. Ea avea misiunea de a dovedi prezența
unor arme de distrugere în masă pe teritoriul Iraku-
lui. Scandalul Plame a zguduit opinia publică amer-
icană, iar motivul dezvăluirii se pare că a fost un
articol publicat de soțul lui Plame, care acuza în
New York Times că atacul asupra Irak-ului era ne-
justificat.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Începe o perioadă mai bună pen-
tru voi, în care reușiți să
strângeți ceva bani și să plătiți o
datorie mai veche. Este posibil să
plecați într-o călătorie, dar ar fi
de dorit să evitați destinațiile
aglomerate. În familie, lucrurile
au intrat pe făgașul normal.

La serviciu veți face o mulțime de
lucruri noi, din obligație, sau
poate sunteți nevoiți să lucrați la
proiecte care nu au nici o rele-
vanță pentru voi. Spre sfârșitul
intervalului, veniturile voastre
încep să crească, iar acest lucru
vă motivează. 

Sunteți dezorientați în situația
actuală, dar, pe parcurs, lucrurile
încep să se limpezească. Veți fi
puși în situația de a lua decizii
importante și, tocmai de aceea,
nu trebuie să vă grăbiți. Calculați
cu atenție fiecare amănunt și
încercați să faceți alegea potri -
vită. Astrele vă favorizează.

Este posibil să intrați în conflict
direct cu unii dintre colegi, mai
ales că soluțiile găsite nu vor fi pe
placul tuturor. Nu-i exclus să
faceți un compromis sau să re-
nunțați la un proiect la care
țineți foarte mult. Vestea bună
este că s-ar putea să primiți o
sumă importantă de bani.

În carieră vor fi suișuri și
coborâșuri, dar lucrurile nu pot
fi schimbate atât de ușor. Totuși,
gândiți-vă la soluții care să vă
avantajeze și nu luați decizii
pripite. În plan financiar, este
posibil ca prietenii să nu vă fie de
mare ajutor. Trebuie să vă des-
curcați singuri.

Dacă doriți să vă bucurați de
rezultatele muncii voastre, tre-
buie să depuneți eforturi de-
osebite. Este momentul să vă
atrageți colaboratori, pe care să-
i convingeți să vă fie alături atunci
când este cazul. În familie, s-ar
putea să apară unele probleme
legate de documente mai vechi.

În cazul în care v-ați planificat o
vacanță mai lungă, este cazul să
puneți ceva bani de-o parte. Nu
de altceva, dar în situația actu-
ală lucrurile se pot schimba de la
o zi la alta. Aveți mari șanse să
începeți o afacere de succes, în
care să vă implicați și familia.

Primiți vești bune de la angaja-
tor legate de cariera voastră. Ex-
istă posibilitatea să fiți avansați
sau să primiți o sumă mare de
bani, în urma rezultatelor
muncii voastre. În familie, sunteți
nevoiți să vă implicați mai mult,
chiar dacă, uneori, timpul este
limitat.

Reușiți să duceți la bun sfârșit o
afacere începută cu ceva timp în
urmă. Sunteți destul de obosiți și
aveți nevoie de relaxare. Banii pe
care-i așteptați vor veni spre
sfârșitul intervalului. Până
atunci, n-ar strica să petreceți
mai mult timp alături de familie.

La locul de muncă trebuie să vă
stabiliți prioritățile. Încercați să
vă stabiliți un ritm de lucru
echilibrat și să nu vă grăbiți
atunci când trebuie să luați o de-
cizie. Evitați soluțiile ușoare, care
nu vă aduc nimic bun. Persoana
iubită vă este alături și vă spri-
jină necondiționat.

Urmează o perioadă excelentă,
în care primiți vești bune legate
de carieră și de bani. Șefii vă
apreciază munca, mai ales că ați
finalizat un proiect de succes.
Reușiți să vă plătiți o mare parte
din datorii și chir să vă planificați
un concediu într-o zonă mai 
liniștită.

Vă bucurați de o perioadă mai
liniștită, în care primiți vești bune
legate de serviciu. Reușiți să vă
impuneți ideile, iar rezultatele
muncii voastre vor fi pe măsură.
Dacă sunteți în căutarea unui loc
de muncă, există mari șanse să
primiți o ofertă pe măsura aștep-
tărilor.

PRO CINEMA

• Unde a dispărut sticla?
- Vasilico, unde-o dispărut sticla mea de

palincă?
- Mi-am tratat rana…
- Care rană?
- Cea sufletească!

• Discuție între tată și fiu
- Tată, ce e aia corupție?
- Adu-mi o bere și-ți spun!
- Dar mami a zis să nu mai bei!
- Ia-ți și tu o înghețată, când îmi aduci

berea aia!
- Bine!

• La psihiatru
Se prezintă un bărbat de 40 de ani și se

plânge că suferă de…lipsa senzațiilor tari.
Psihiatrul caută soluții:
- Încearcă să mergi cu mașina cu viteză

foarte mare.
- Așa merg de obicei, nimic nou.
- Încearcă să mergi într-o călătorie, cu sub-

marinul.
- Armata am făcut-o la submarine.
- Ia-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!
- Doctore, deja am trei! Ce mă fac?
- Ei, atunci este simplu! Spune-i nevestei

de ele!

• Curiozitate
- Cum a fost concediul în Grecia ?
- Superb!
- Trei zile la vamă…trei zile pe drum…

Vineri, 24 iulie

FILMECAFE, ora 22,00, Ultimul samaritean
ANTENA 1, ORA 23,45, Autobuzul 657

Sâmbătă, 25 iulie

HAPPPY CHANEL, ora 20,00, Lumina lunii în
Vermont

PRO CINEMA, ora 20,30, Unde voi fi poimâine?

Duminică, 26 iulie

TVR 2, ora 20,10, Semnul șarpelui
ANTENA 1, ora 23,15, Tată fără număr

Luni, 27 iulie

PRO TV, ORA 21,30, Pe jumătate mort
FILMLME CAFÉ, ora 22,00, Regatul

Marți, 28 iulie

PRO CINEMA, ora 20,30, Casa Versace
PRO TV, ora 21,30, Ăla micu’

Miercuri, 29 iulie

PRO CINEMA, ora 20,30, Ziua îndrăgostiților
PRO TV, ora 21,30, Justițiarul: Zona de război

Joi, 30 iulie

TVR 2, ora 20,10, Fiica pierdută
FILME CAFÉ, ora 20,15, Poseidon
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F
oarte mulți oameni

regretă vremurile

copilăriei, vremuri

liniștite, cineva spunea:

,,vremuri ca oamenii și nu

vremuri ca roboții". 

Scriu aceste rânduri de-
spre acele vremuri cu multă
bucurie, dar și cu multă tris-
tețe. Erau vremuri unde și
zâmbetul era natural. Acum
totul este fals. Totul este
minciună, ipocrizie, multă
tâmpenie.

Era o vreme în ţara asta
când, cine termina liceul și
intra la facultate, era privit
cu admiraţie şi i se spunea cu
respect: e inginer, e doctor… 

Îmi aduc aminte câte
nopți pierdute, câte zile chi-
nuite cu picioarele în apă
rece, citind și iar citind. Când
unul dintre ei, la cam 10-15
ani de activitate îşi dădea şi
lua (dacă îl lua) doctoratul,
tot oraşul se uita la el ca la
Dumnezeu. În acele vremuri
foarte liniștite,  fără violență,
furturi și alte matrapa-
zlâcuri, dacă vedeai o maşină
pe stradă ştiai că cel care se
află în ea a muncit ca să o
cumpere sau este vreun boss
de la partid. Astăzi, toți au
mașini, inclusiv analfabeții
noștri, ”școliți” la furat prin
Anglia, Germania, Spania.
Vin în bolizi cu volan pe
dreapta, de regulă, haine de
firmă și ochelari din mărcile
cele mai cunoscute, se
plimbă cu muzica dată la
maxim, să vadă lumea ce
mușchi au, că și așa poliția
nu le face nimic. Cu unii, „or-
ganele” sunt chiar prieteni,
fac afaceri împreună. 

Pe vremuri, erau norocoşi
câştigătorii la CEC sau loz în
plic, dar îi puteai număra pe
degetele de la o mână, într-
un judeţ. Iar cei care plăteau
avans, așteptau ani de zile să
le sosească mașina. Şi, mai
era o categorie cu maşini, cei
care lucrau în comerţ sau al-
imentaţia publică. Era o
vreme în ţara asta când, dacă
vedeai pe cineva pe stradă
între 8 şi 16, te gândeai că
este în concediu, are zile
libere, sau e bolnav săracu
om şi merge la doctor. Astăzi,
unii se scoală la 10-11, pen-
tru că noaptea au stat în
cluburi sau la calculator, iar
de muncit, nu mai muncește
nimeni. Foarte puțini mai
merg la serviciu, restul se

vaetă ca nu au cutare și
cutare, dar sunt la zi cu polit-
ica românească dâm-
bovițeană. 

Era o vreme în ţara asta 

Când, dacă vedeai un
poliţist pe stradă mergeai
liniştit să îi ceri o informaţie,
sau dacă voiai să te plângi de
ceva, erai ascultat. Acum
borfașii vorbesc, jignesc și
polițiștii ascultă. 

Dacă mergeai la spital, ve-
neau medici de acasă ca să
vadă ce are bolnavul. Duceai
o cafea, un ness, un Kent,
cam astea erau celebrele plo-
coane la moda. La şcoală,
copii mergeau în uniformă.
Și, cum vedeai unul pe stradă
în timpul orelor, ştiai că "este
unul din ăia de chiulesc sau
nu le place şcoala". Te uitai
atent la el să vezi dacă nu e
cumva copilul vreunui coleg
de fabrică. Şi ce bătaie lua
acasă dacă aflau părinții că a
chiulit! 

Ce bine era când aşteptai
să intri în câmpul muncii, să
te angajezi undeva, să îţi faci
raport pentru locuinţă şi să
aştepţi cu înfrigurare, dar
temei, să ţi se repartizeze
una, ca să te poţi însura, să te
aşezi şi tu la casa ta, să îţi în-
temeiezi o familie. Dacă nu
aveai, nu prea îţi ardea de în-
surătoare, că nu se uita ni-
meni la tine fără serviciu şi
fără casă, că nu erai de viitor. 

Era o vreme când, în ţara
asta, ,,băieţi deştepţi” erau
consideraţi cei care ştiau
carte, dar să o citească, nu să
o joace, făceau o facultate şi
terminau primii. La ei se uita
lumea cu admiraţie: "ăsta e a
lu’ Ilie de la sculărie. A ter-
menat primu’ facultatea, l-au
luat ăia la București. O să
ajungă mare, e dăştept". 

Era o vreme în țara asta
când, dacă te întâlneai cu un
cunoscut pe stradă, te opreai
bucuros să mai schimbi o
vorbă, să mai auzi un banc,
să te lauzi cu ce ai mai făcut
sau să îi spui cum a fost în
concediu la Mamaia, să te
mândreşti că ai fost promo-
vat sau că ţi-a luat copilul la
liceu, sau să-l inviţi, peste o
lună, la ziua ta sau nunta
copilului. 

Era o vreme în ţara asta
când veneai de la serviciu,
băgai repede o ciorbă caldă

în tine şi ieşeai în faţa blocu-
lui "la una mică cu băieţii".
Una mică putea fi o minge, o
ţâgară, o tablă, o bere, o
şuetă, după priceperile fie -
căruia, dar nu era unu să nu
facă "una mică" cu prietenii. 

Era o vreme în ţara asta
când mergeai liniştit pe
stradă, nu îţi era teamă că te
opreşte careva să te întrebe
cât e ceasul sau de ce nu ai
moţ la bască. 

Era o vreme în ţara asta
când lumea întorcea capul
după militarii care treceau
cântând sau în pas de defi-
lare de la instrucţie, acolo
unde aceştia erau nevoiţi să
treacă prin oraş şi auzeai pe
câte cineva spunând cu mân-
drie: "Uite mamă, trece ar-
mata". 

Astăzi, în ţara asta

Toată lumea termină
liceul, ia bacalaureatul pentru
că s-a dat lege să nu fie nici un
analfabet fără bacalaureat, iar
facultatea a devenit locul
unde se pun la cale cele mai
tari chefuri şi se adună puş-
toaice pentru "o linie". Nu mai
poţi merge pe trotuar pentru
că nu mai ai loc de maşini
staţionate şi şoferi grăbiţi.
Străzile sunt pline de oameni
care, în niciun caz nu merg la
serviciu, dar nici la doctor.
Toată lumea e în concediu
fără plată. Când vezi un
poliţist pe stradă, te uiţi spe-
riat să vezi pe cine urmăreşte
sau îl ocoleşti, să nu-ți dea
vreo amendă aşa, pentru că l-
ai deranjat când te-ai uitat la
el. De regulă, unde e gâtuit
traficul, vei găsi un poliţist în
intersecţie "fluidizând cir cu -
laţia". 

Când mergi la spital, nu
mai mergi cu sticla ascunsă
sub haină. Când intri la medic
în cabinet, înainte de a da cu
bună ziua, trebuie să dai cu
plicul. Nu mai vezi pe nimeni
cu o plăsuță, toată lumea
intră cu sacoşele burduşite.
Nu se mai uită nimeni
chiorâş. Toți paznicii ştiu că
ai acolo feşe, vată, antibiotice,
cearceafuri, dezinfectant,
me dicamente, analge  zice,
perfuzii, pungi cu plasmă
pentru operaţie. 

Astăzi, în ţara asta, când
vezi copiii de şcoală, te în-
trebi dacă merg la şcoală sau
la discotecă. Ținuta este

aceeaşi, machiajul la fel de
strident, rucsacul din spate
are un caiet şi laptopul, ipo-
dul, "ifonul" sau tableta.
Tinerii nu mai au nevoie de
serviciu ca să-și întemeieze o
familie. Doar de bani de la
babaci şi îşi întemeiază câte
o familie pe săptămână, fără
acte, fără biserică, fără servi-
ciu. Fetele abia aşteaptă să
fie neveste sau nevesțite la
câte cineva. Cine nu are câte
un "my man" este ori urâtă
cu crengi, ori "tută". Baieții
deştepţi sunt cei fără carte,
care reuşesc să "se învârtă".
Sau, sunt "băieţi de băieţi
deştepti", care obţin bani
uşor, din "afaceri" cu fraierii.
Cu cât păcăleşti sau furi mai
mult, cu atât eşti mai
deştept. Când te întâlneşti cu
un cunoscut pe stradă, îl
ocoleşti ca să nu te întrebe
cum o mai duci, sau să nu îţi
ceară bani cu împrumut, să
nu te invite la o nuntă. În ţara
asta, oamenii nu se mai întâl-
nesc în faţa blocului, le e
ruşine să se întâlnească şi la
gunoi. 

Se uită fiecare pe geam, să
se asigure că nu e nimeni să
vadă gunoiul lui amărât sau
să observe că nici câinii
vagabonzi nu zăbovesc lângă
resturile lui, pentru că nici
oase nu mai sunt în gunoi.
Cel mai mult oamenii stau
ascunşi în casă sau pleacă "la
ţară " de zilele ono mastice,
ca să nu se tre zească cu invi-
taţi nepoftiţi. Nimeni nu mai
zâmbeşte. Toată lumea cir-
culă cu capul în jos de-ai zice
că toţi au pierdut câte un gal-
ben şi îl caută disperaţi. Te
miri că nu se dau cap în cap. 

Astăzi, în ţara asta, ieşi din
bloc şi, după doi paşi, apare
unul cu un cuţit sau un pistol,
ţi-l pune la gât şi te întreabă
de ce te-ai însurat cu ne -
vastă-ta, nu ştiai că era pri-
etena lui? 

Astăzi, în ţara asta, când
lumea aude de armată în-
toarce capul, pentru că "ăştia
au tras în noi în '89” şi acum
au ”pensii nesimţite".

Astăzi, în țara asta, deși
suntem democrați și ne-am
luptat pentru a putea avea
alte păreri decât cele oficiale,
nu mai poți avea altă părere
decât prietenul tău, pentru
că devii prost sau vândut sau
manipulat. 

Astăzi, în țara asta,
pământul nu mai este al tău,
apa o plătești străinilor,
gazul, benzina le plătești tot
străinilor. 

Astăzi, în țara asta, mân-
carea te omoară, aerul te
omoară, ce este „de la tara”
pute, ne trebuie „de dincolo,
din afara”. 

Astăzi, în țara asta, cu fa -
cultăți la fiecare colț de
stradă, nu mai știe nimeni să
strângă un șurub, să bată un
cui, toți sunt „boss” și  ”busi-
nessman”. 

Astăzi, în țara asta, dacă
minți, furi și ești nesimțit, ai
un loc în față, de la primărie
până în parlament. 

Astăzi, în țara asta, lu-
crurile nu mai sunt cum le
știam. Viața este dată peste
cap, lumea este debusolată.
Noi nu știm, nu vrem sau ne
place să fim mai cu ,,moț".
Când vom avea la conducere
români patrioți, puri, plecați
de la țară, care să țină cu
românii și cu țara? De ce tre-
buie să cerșim la Bruxelles
dacă suntem în UE? Mai
avem valori, mai știm ce este
bunul simt, mai putem oferi
un viitor copiilor noștri?

Oare ce va fi mâine ? 

Va mai exista ţara asta ?
Va fi în insolvență? Va fi o
colonie? Românii sunt prin-
cipalii vinovați că aleg exact
ce nu trebuie. Noi suntem în
ROBIE și nu în DEMO -
CRAȚIE. Nouă nu ne trebuie
negri din Africa, pentru că
avem negrii noștri. Și, con-
stat, că România se în-
negrește pe zi ce trece. Vai de
noi unde am ajuns! Dar ne
place, pentru că asta ne-am
dorit. Dar nu uitați: ,,toți oa-
menii mari au fost copii, dar
foarte puțini vor să-și mai
aducă aminte de copilărie" .

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Timpurile copilăriei noastre
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Mod de preparare:
Pulpele de pui se spală, se

șterg cu hârtie absorbantă și
se taie în bucăți mai mici.
Ceapa se toacă mărunt, iar
morcovul se taie în cubulețe.
Se pregătește oala de ciorbă,

în care se pun 1-2 linguri de
ulei şi se prăjesc ușor, bucă -
țile de pui. Când carnea și-a
schimbat culoarea, se adau -
gă ceapa tocată și bucățile de
morcov. Totul se amestecă
bine și se mai lasă la călit

încă 2-3 minute, după care
se adaugă apa caldă. Oala se
acoperă cu un capac și ciorba
se lasă la fiert până când
carnea de pui este complet
pătrunsă. Se scoate apoi
carnea din ciorbă, se curăță
de oase, se taie în bucăți
potrivite și se adaugă din
nou la ciorbă, apoi se stinge
focul. Oala se acoperă cu un
capac și se lasă 15-20 de
minute, apoi se poate servi.

INGREDIENTE

500-600 g pui (pulpe sau piept), 1-2 linguri de ulei,
o ceapă, un morcov, tarhon în oțet, 2 gălbenușuri, 3-4
linguri smântână/iaurt, 2-3 linguri de oțet din bor-
canul de tarhon, sare, 2-3 l apă caldă.

Mod de preparare:
Zahărul se mixează cu ouăle, se adaugă făina, cacao,

smântâna pentru frișcă şi laptele. După omogenizare,
compoziția se fierbe la foc mic, circa 10-15 minute,
amestecându-se continuu cu o lingură ca să nu se li-
pească,  până ce se îngroaşă puțin. Fructele se mixează
și se adaugă la compoziția fiartă. Crema obținută se
amestecă ușor, iar după ce s-a răcit, se pune pentru
câteva ore la frigider. Înghețata obținută se poate servi
ornată cu frișcă, fructe sau  topping de ciocolată. 

cIoRbă DE PuI cu TaRhoN

Mod de preparare:
Ceapa şi usturoiul se toacă

mărunt şi se rumenesc în ulei
încins cu două linguri de apă.
Se adaugă apoi spanacul tăiat
fideluţe, condimentele şi supa
de legume. Se lasă totul la fiert
până când scade apa, apoi
vasul se ia de pe foc. După ce
compoziţia s-a răcit, se adaugă
ouăle bătute şi laptele, ames -
tecându-se până se omoge-
nizează.

Prepararea sosului
Făina se rumeneşte uşor în

ulei încins, se stinge cu sosul
de roşii diluat cu puţină apă și
smântână. Totul se lasă la fiert,
până ce sosul se îngroaşă.

Foile de lasagna se opăresc
două-trei secunde în apă clo-
cotită şi se aşează un strat,
într-un vas termorezistent,
dreptunghiular. Peste foi se
pune un strat de spanac,  peste

care se presară caşcaval ras,
apoi operaţiunea se repetă
până la terminarea ingredien-
telor, ultimul strat fiind de
lasagna. La final, se adaugă
sosul și caşcaval ras. Tava se dă
la cuptor, la foc potrivit, pentru
aproximativ 40 de minute,
până când preparatul se
rumeneşte deasupra.

LasaGNa cu sPaNacLasaGNa cu sPaNac

INGREDIENTE

2 gălbenușuri, 300 g zahăr, o lingură cacao, o lin-
gură făină, 3 pahare lapte, 200 gr zmeură sau alte
fructe (opțional), 250 ml smântână pentru frișcă,
cacao sau cafea (opțional) .

INGREDIENTE

o cutie de foi cu lasagna, 400 g spanac, două linguri
de ulei, 50 ml supă de legume, două ouă,  50 ml lapte,
o ceapă, doi căţei de usturoi, un vârf de cuţit de
nucşoară, 100 g caşcaval ras, sare.            

Pentru sos: două linguri de ulei, o lingură de făină,
100 ml smântână, trei linguri sos de roşii, 3-4 linguri
de apă.

Îngheţată de casăÎngheţată de casă
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

S - B - F - OFTICA - AU - EU - UNITAR - TARI - BU - ARI - M - M - LAI - UBICUA - PUI - A - CIR - ATACANT - AO - VASILE MOCAN - STA - IM - TANAR

- AT - COTET - FAIMA - APASI - ZAR - LA - NEO - ALERTETE - BAUT - AA - TACT - HO - ABA - BIO - L - VALEA UNGURULUI - A - BRUIA - TRI - RI -

TALER - CITIT - SCAIETI - ATE - OR - ALA - AR - BEE - E - O - AER - AI



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 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere
Deva, piață, decomandat, 65 mp, bal-
con, ușă metalică, uși noi, parchet,
gresie, faianță. Preț: 68.000 euro, ușor
negociabil, telefon: 0254.215.212.

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

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

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

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 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.

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, 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.

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 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 tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit
G 13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă
furgon neînmatriculată, preț: 6000 lei,
negociabil. Telefon: 0747.254.214.

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

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 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 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
sediu, eliberat de ONRC HUNEDOARA,
al SC MONY TRANS SERVICE SRL-D,
cu număr de înregistrare,
J20/651/2014, se declară nul.

DIVERSE

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

l Vând garaj din structură solidă de
lemn, dimensiune 5/5 m liniari, 
situat în Deva,  str. Pietroasa, pe teren
închiriat. Preţ 7.000 lei. Tel. 0745.347.103.

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 Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Deva, telefon:
0254.213.819, 0724.576.218.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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În proces cu preşedintele
Deva - Vicepreşedintele

CJ Hunedoara, Sorin
Vasilescu (foto), a pierdut
la Tribunalul Hunedoara
procesul pe care l-a inten-
tat instituţiei unde lu-
crează şi colegului său de
partid, preşedintele Mir -
cea Bobora. Motivul pen-
tru care Vasilescu a recurs
la instanţă este că el con-
sideră că a fost lăsat fără
atribuţii. Noul Cod Admin-
istrativ arată că vicepre -
şedinţii de consilii jude-

 ţene nu mai pot îndeplini atribuţii legate de aparatul
propriu al instituţiei. Vasilescu a atacat în instanţă ordinul
preşedintelui CJ Hunedoara. Mai are o singură cale de atac,
la Curtea de Apel Alba. 

Alimentare cu apă 
Deva - Se lucrează intens la proiectul ,,Alimentare cu

apă și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva. In-
vestiția presupune realizarea rețelei de apă și canalizare
pe o lungime de 800 de metri liniari. Rețeaua de distribuție
a apei de pe strada Roci va fi alimentată cu apă potabilă
dintr-un sistem de calitate centralizat. Termenul de fi-
nalizare a lucrărilor este 25 august 2020. Valoarea totală
a investiției este de 939.000 de lei.

Proces în scandalul de la Hunedoara
Hunedoara - Dosarul legat de scandalul din cartierul

Micro 6 din Hunedoara, în care poliţiştii trimişi să resta-
bilească ordinea în zonă au fost atacaţi cu pietre, a ajuns
în instanţă. Procurorii au pus sub acuzare 25 de suspecţi,
toţi participanţi la scandalul din cartierul Micro 6, din luna
aprilie a acestui an, în ajunul Paştelui. Patru dintre incul-
paţi rămân în arest preventiv, aceştia fiind consideraţi
până la acest moment un real pericol social. Alte zeci de
suspecţi au fost amendaţi pentru abateri în timpul conflic-
tului de stradă cu forţele de ordine. Cinci angajaţi ai MAI,
dar şi IPJ Hunedoara s-au constituit parte civilă. Ancheta
complexă a vizat infracţiunile de tulburarea ordinii şi li -
niştii publice, instigare publică şi distrugere. 

Furt de la Mina Paroşeni
Vulcan - Şapte persoane, cu vârstele cuprinse între 20

şi 52 de ani, sunt cercetate de poliţiştii din municipiul Vul-
can după ce au fost prinse că au furat 5.000 de kilograme
de fier vechi de la Mina Paroşeni, din Valea Jiului. Primii
suspecţi care au fost prinşi sunt patru tineri ce transportau
într-o autoutilitară 3.000 de kilograme de fier vechi sus-
tras din incinta unităţii miniere. Ulterior, poliţiştii au extins
căutările în zonă şi au mai identificat alte trei persoane,
într-o altă autoutilitară încărcată cu 2.000 de kilograme de
fier vechi furat de la Mina Paroşeni.

Repartizare în învăţământul liceal
Deva - Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a cen-

tralizat numărul locurilor disponibile după publicarea
rezultatelor repartizării computerizate în învăţământul
liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. Astfel, au fost
repartizați  2.082 de elevi în învățământul liceal și 778 de
candidați în învățământul profesional și dual. În județul
Hunedoara, mai sunt disponibile 74 de locuri din în-
vățământul liceal și 253 de locuri din învățământul profe-
sional și dual pentru absolvenţii clasei a 8-a.

Ştiri • Ştiri • Ştiri

Președintele
României a anunțat
o victorie a ne-

gocierilor de la Bruxelles,
unde a avut loc marea îm-
părțire a banilor eu-
ropeni. Poate că alte țări,
printre care și Germania,
Italia, Franța, Danemarca
și chiar Cehia ar putea
spune că au ieșit în câștig
de la aceste negociri, pen-
tru că ele… chiar au nego-
ciat!

Am auzit-o ieri pe Carmen
Hărău, senatorul PNL Hune-
doara, cum la un post de tele-
viziune a afirmat că România
a primit atât cât a cerut. Se-
rios, dna Hărău? Atât a cerut
președintele? Mai exact, cui i-
a cerut și de ce DOAR atât?
Care este rațiunea și calculul
după care s-a ajuns la suma
asta? Cum puteți să afirmați
că România a câștigat 79,9
miliarde de euro, când ade-
vărul pe care și voi liberalii îl
știți este altul, dar mințiți în
ideea că oamenii nu se pricep
și se lasă păcăliți?

Habar nu au liberalii de
nimic, cu dna Hărău în frunte;
doar îl laudă pe președinte,
fără a avea pic de discernă -
mânt, așa cum și președintele
îi laudă pe ei, fără nicio justi-
ficare, fără nicio jenă. 

Adevărul nr. 1 – România
nu primește automat acești
bani și nu în acest an!

Adevărul nr. 2 -  cele 79,9
miliarde de euro reprezintă,
laolaltă: alocări aferente exer-
cițiului financiar 2021-2027
(46,4 miliarde euro) și 33,5
de miliarde pentru planul de
relansare economică – care
include 50% împrumuturi, cu
dobândă!!!

Adevarul nr. 3 – Banii tre-
buie cheltuiți doar pentru
anu mite proiecte și nu pot fi
cheltuiți după bunul plac al
puterii guvernamentale din
nicio țară europeană.  Afir-
mația Președintelui Iohannis
că banii vor fi alocați pentru
construirea de școli, drumuri
etc. este doar o declarație
politică fără fundament. Nu
există planuri, nu există
aprobări de la UE!

Adevarul nr 4 – Peste

sumele pe care le plătesc azi
la Bruxelles, țările Uniunii vor
plăti și alte taxe ce urmează a
fi introduse, după cum s-a
discutat în cadrul Comisiei.
Banii trebuie rambursați sub
diferite forme! Nu știm cât ne
va costa pe fiecare dintre noi,
dar, cu siguranță, vom resimți
toți asta în buzunarul nostru.

O reușită cu adevărat im-
portantă au avut-o acele țări
care au obținut reduceri de la
plata contribuției la bugetul
European: Germania - 3,6
miliarde de euro, Olanda 1,9
miliarde de euro,  Suedia 1
miliard de euro, Austria 565
milioane de euro,  Dane-
marca- 377 de milioane de
euro sau pentru care s-au
convenit alocări preferențiale
SUPLIMENTARE din fon-
durile de coeziune: Cehia - 1
miliard de euro, Germania –
500 de milioane de euro,
Slovenia - 300 de milioane de
euro, Belgia – 200 de mil-
ioane, Cipru și Finanda – câte
100 de milioane de euro.

Adevărul nr 5 – cel mai
dureros - Președintele Româ -
niei nu a reușit nici reduceri
la plata contribuției la UE,
nici alocare suplimentară din
fondul de coeziune.  Noi vom
plăti atât cât ne cere UE, pen-

tru că Președintele Iohannis,
care s-a dovedit a fi de carton,
nu se gândește la buzunarul
nostru, ci la imaginea sa de
om ascultător, care nu supără
Vestul (deci, de carton, cum
spuneam).

Dar, dacă tot se laudă PNL
cu victoria obținerii banilor
(atenție, ei au fost alocați, nu
aprobați!), atunci poate că
guvernul ar trebuie să se gân-
dească la pensionari și la
copii, categorii ignorate de
puterea actuală, ba chiar jig-
nite de premierul Romaniei,
Ludovic Orban, care numea
banii pentru aceștia “po -
meni”.  Cum banii de la UE nu
sunt pomeni,  ar face bine gu-
vernul să conceapă progra-
mul național într-un mod
profesionist pentru atragerea
acestora. 

Dacă banii vor intra în
România, sumele din bugetul
de stat pentru  investiții, re-
pornire economică etc pot fi
relocate. Dacă banii nu vor
intra, înseamnă că și profe-
sioniștii PNL sunt doar pe
hărtie, așa cum vor rămâne și
cei 79,9 miliarde de euro.

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT 
DE PRESĂ

Marele eșec al lui Klaus Iohannis și 
adevărurile nespuse de liberali


