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administraŢie

Supranumit ”grâul indian”, porumbul este una
dintre cele mai vechi plante cultivate. Originar
din America Centrală, porumbul a fost adus în 
Europa de către Cristofor Columb, răspândindu-
se apoi peste tot în lume. /pag.9

Fondat de Cornel POENAR
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O sală de sport va fi con-
struită în comuna Veţel. 
Investiţia este finanţată de
CNI şi va avea un teren 
multifuncţional, 102 locuri
în tribune şi toate utilităţile
necesare. 
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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

Spitalul Municipal
„Dr.Alexandru Simionescu”
din Hunedoara va avea o
parcare nouă. Lucrările
sunt finanţate de la bugetul
instituţiei, cu sprijinul
Primăriei Hunedoara. 
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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

donatorii de plasmă,
rugaţi să ajute 
bolnavii de coVid -19

donatorii de plasmă,
rugaţi să ajute 
bolnavii de coVid -19

Pilotul Mihai Leu este promotorul etapei 
de Super Rally care va avea loc vineri şi

sâmbătă la Deva. /pag.6

Porumbul fiert sau coPt – 
un aliment dătător de sănătate

turismPag.4
Județul Hunedoara are
prima rută cultural- 
turistică recunoscută 
de Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de
Afaceri.
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E
levii cu rezultate
bune pot primi
burse şcolare.

Băiţa – Şcolile din co-
muna Băiţa sunt pregătite
pentru noul an şcolar care se
va deschide pe 14 septem-
brie. Autorităţile locale au
încercat, în această vară, să
facă lucrările necesare pen-
tru ca elevii să poată merge
în şcoli curate, au asigurat
lemnele de foc pentru la
iarnă, iar acolo unde a fost
cazul s-au cumpărat tablete
pentru cursurile online.

„Şcoala din Băiţa a fost in-
clusă într-un program de ex-
tindere şi modernizare, dar
şi de asigurare a unor dotări
noi necesare procesului de
învăţământ. Fondurile nece-
sare am reuşit să le obţinem
prin PNDL II. În satul Hărţă-
gani va funcţiona şcoala pri-
mară şi grădiniţa”, a declarat

primarul Damian Diniş.
Transportul elevilor la

şcoală va fi asigurat cu trei
microbuze şcolare, iar pen-
tru cei care merg la liceu au-
toritatea locală va deconta
costurile cu naveta. 

„Am reuşit să achiziţionăm
30 de tablete electronice pen-

tru eventualitatea în care 
cursurile se vor derula online.
Alte 40 de tablete le-am
primit ca donaţie. De aceste
tablete vor beneficia elevii
care nu dispun de resursele
financiare necesare pentru a-
şi cumpăra propriile dispozi-
tive electronice”, a precizat

primarul. De menţionat este
faptul că autorităţile locale
au stabilit şi criteriile nece-
sare pentru ca elevii să poată
beneficia de burse sociale, în
situaţia în care familiile aces-
tora se confruntă cu venituri
mici. Valoarea unei burse so-
ciale se ridică la 100 de lei,

iar experienţa anilor trecuţi
a arătat că sunt între 50 şi 60
de elevi care au dreptul la
aceste ajutoare financiare.

În plus, elevii care învaţă
bine şi obţin media generală
peste 9,50 vor primi din
partea primăriei o bursă anu-
ală în valoare de o mie de lei. 

Băiţa: Şcolile sunt pregătite 
pentru noul an şcolar

Bucureşci – Conducerea
Primăriei Bucureşci a solici-
tat, din nou, companiei care
deţine licenţa de transport
public pe raza administrativă
a comunei să asigure linii de
transport pentru fiecare sat,
în condiţiile stabilite de lege. 

Potrivit primarului Mircea
Ghilean, cetăţenii comunei
au nevoie de mijloace de
transport în comun, iar cea
care trebuie să le asigure
este firma care deţine licenţa
de transport pe această zonă.

„Ca urmare a numeroa -
selor cereri primite din par -
tea cetă ţenilor comunei
Bucureşci, cu privire la intro-
ducerea pe fiecare sat a unui

mijloc de transport în comun
şi luând în considerare că
firma dumneavoastră deţine
licenţă de transport pe
această zonă, vă rugăm să
luaţi act de doleanţele
cetăţenilor şi să puneţi la dis-
poziţia lor un mijloc de
transport, după un program
stabilit de comun acord”, se
menţionează în adresa tri -
misă de Primăria Bucureşci
către firma din Brad ce 
operează licenţa în regiune.

Autorităţile locale speră
ca demersul lor să fie unul cu
un final fericit, iar oamenii să
se poată bucura de condiţiile
de transport pe care le me -
rită. 

Bucureşci: Primăria cere
firmei de transport 
să asigure rute prin 

toate satele

Veţel – Comuna Veţel con-
tinuă parcursul ultimilor ani
în care condiţiile asigurate
elevilor sunt dintre cele mai
bune şi diverse, similare celor
din mediul urban. Potrivit au-
torităţii locale, nu peste mult
timp comuna Vețel se va
putea mândri cu existenţa pe
teritoriul său a unei săli de
sport școlare moderne, unde
elevii și tinerii din comună îşi
vor putea desfăşura orele de
educaţie fizică şi sport sau se
vor putea organiza diverse ac-
tivităţi, antrenamente şi com-
petiţii sportive.

„În urma demersurilor
Primăriei comunei Vețel,
Compania Naţională de In-
vestiţii a aprobat în cursul 
anului trecut, cererea Co-

munei Vețel pentru constru-
irea unei săli de sport cu 102
locuri, prin Subprogramul Săli
de sport, la Şcoala Gimnazială
Vețel. Sala va fi construită în
incinta Şcolii Gimnaziale
Vețel, pe o parte din amplasa-
mentul actual al terenului de
sport cu iarbă.

După ce în cursul anului
2019, Consiliul Local Vețel a
adoptat o hotărâre prin care a
aprobat predarea către Minis-
terul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice, prin
CNI, pe bază de protocol, a
terenului necesar realizării
obiectivului de investiţii, în
prezent se desfășoară ultima
etapă înspre implementarea
acestui proiect: procedura de
achiziţie publică pentru exe-

cuția lucrărilor, a căror va -
loare este, conform CNI, de
6,47 milioane de lei. Ca ur-
mare, ceea ce părea la început
doar o idee frumoasă, este
acum o certitudine”, a apreciat
primarul Ioan Henţiu.

Administraţia locală din
Vețel trebuie să asigure fi-
nanţarea cheltuielilor privind
racordurile la utilităţi (en-
ergie electrică, apă, cana -
lizare, gaz, etc), precum şi
asigurarea suprafeţelor de
teren necesare pentru depoz-
itarea materialelor şi organi-
zarea şantierului. 

Sala va avea o suprafaţă
construită de 1.030 mp şi va
putea găzdui meciuri de
handbal, fotbal, volei, tenis de
câmp, baschet, cu 102 locuri
în tribune.

Elevii, tinerii și adulții vor
beneficia de o sală de sport
propice desfășurării în con diții
optime a activităților de edu-
cație fizică a școlarilor, de antre-
nament pentru sportivii care
activează (cu rezultate foarte
bune) în cadrul clubu rilor
sportive comunale și de sport a
tinerilor, oferindu-le condiții fa-
vorabile pentru dezvoltarea
deprin derilor mo trice, a cali -
tăților fizice necesare în viață și
pentru menținerea sănătății 
populației comunei, precizea ză
reprezentanţii administraţiei
locale.

Veţel: Sală de sport modernă cu 
102 locuri, pentru orele de educaţie fizică



Deva - Autorităţile din
judeţul Hunedoara au făcut
un apel la persoanele care s-
au vindecat de COVID-19 să
doneze plasmă la centrele de
transfuzii din oraşele Deva,
Hunedoara şi Petroşani, în
contextul în care numărul bol-
navilor care au nevoie de
acest tratament a crescut, 19
bolnavi fiind internaţi la ATI
cu forme grave ale bolii.

Directorul Centrului de
Transfuzie Sanguină Hune-
doara, dr. Victoria Hălmagi, a
informat că plasma se poate
dona, prin plasmafereză, la
secţia aflată în Policlinica Spi-
talului Municipal Hunedoara
sau prin donare de sânge la
centrele de transfuzie din
Deva, Hunedoara şi Petroşani,
între orele 8,00 şi 12,00.

Conform datelor Prefec-
turii Hunedoara, de la în-
ceputul pandemiei, 891 de
persoane din judeţ s-au vin-

decat de COVID-19, o mare
parte dintre acestea putând
deveni donatori, în condiţiile
în care starea de sănătate le
permite.  Pentru a sprijini
donarea de sânge sau plasmă

recoltată de la foştii bolnavi
de COVID-19, autorităţile au
mai anunţat că pe data de 29
august vor fi deschise toate
centrele de transfuzie din
Deva, Hunedoara şi Petroşani.
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Coronavirus: Apel către 
donatorii de plasmă necesară

la vindecarea COVID-19

Hunedoara – Pacienţii
Spi talului Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara vor avea la dis-
poziţie o parcare modernă
atunci când vor fi în situaţia
de a merge cu maşina la
această unitate medicală pen-
tru investigaţii de specialitate. 

Noua parcare este dez -
voltată din fonduri proprii ale
spitalului, cu sprijinul Pri -
măriei municipiului Hune-
doara.

“Este o lucrare complexă
care va crea 136 de locuri de
parcare pentru cei care acce-
sează serviciile medicale ale
spitalului nostru. Lucrarea
este finanțată din bugetul
propiu al spitalului cu spri-
jinul Primăriei Hunedoara.
Această lucrare era necesară
pentru că zona era puternic
deteriorată, atât piatra cubică
cât și asfaltul nemaifiind re-
abilitate de zeci de ani. Un alt
aspect ţine de valorile actuale
de trafic, care au făcut ca
locurile de parcare să fie total
insuficiente, mai ales la orele
dimineții”, a declarant ma -
nagerul Spitalului Municipal,

Radu Budae.
Mai trebuie notat faptul că

în semn de recunoaştere a ac-
tivităţii cadrelor medicale, spi-
talul din Hunedoara a
be ne ficiat, în această săp-
tămână, de o donaţie din
partea Draxlmaier Group, ast-
fel că medicii și asistentele au
acum la dispoziție 200 de
viziere ultra-ușoare de pro-
tecție, marca D-SHIELD, omo -
lo gate ca echipament de
pro tecție personală. Pentru a
realiza aceste viziere compania
germană își folosește compe-
tențele în proiectare, în fabri-
carea uneltelor de precizie și în
modelarea prin injecție, con tri -
buind astfel la lupta împotriva
noului coronavirus.

„Vizierele donate de Draxl-
maier Hunedoara sunt bine -
venite și utile în munca
echipei de specialiști a spi-
talului. Acestea vor proteja
atât personalul medical, cât și
pacienții. Echipamentul ne va
ajuta să facem mai bine față
provocărilor aduse de COVID-
19”, a completat managerul
unităţii medicale.

Hunedoara: Parcare nouă
la Spitalul Municipal

„dr.Alexandru Simionescu”

Călan - Două focare de
pestă porcină africană au fost
izolate în două ferme mici de
creştere a porcilor din zonele
Călan şi Călanu Mic, au-
torităţile sanitar-veterinare
acţionând pentru prevenirea
extinderii bolii.

„Cazurile de pestă porcină
africană au fost confirmate în
gospodăriile a doi proprietari
de mici ferme de creştere a
porcilor. Au fost aplicate de ur-
genţă măsurile aprobate prin
hotărârile Comitetului Jude -
ţean pentru Situaţii de Ur-
genţă, care au constat din
instituirea de restricţii în cele

două exploataţii, confiscarea
întregii cantităţi de carne
rezultată în urma sacrificării
de urgenţă a porcilor, precum
şi dezinfecţia locului unde a
fost dispusă îngroparea car-
caselor suinelor sacrificate”, a
precizat Instituţia Prefectului
Hunedoara.

De asemenea, autorităţile
au efectuat controale şi analize
în toate gospodăriile din
apropierea celor două ex-
ploataţii unde a fost descoper-
ită boala. 

Totodată, continuă recolta -
rea probelor şi examinările
clinice impuse de asemenea

situaţii. Conform reglemen-
tărilor în vigoare, proprietarii
de porci sacrificaţi vor fi des -
păgubiţi.

Medicii veterinari monitori -
zează permanent starea clinică
a porcinelor din zona de pro-
tecţie şi a fost instalat un filtru
cu covoare dezinfectante la in-
trarea în focarele din Călan şi
Călanu Mic. 

În plus, populaţia a fost in-
formată despre declararea fo-
carelor de pestă porcină
africană şi despre măsurile
care trebuie luate pentru pro-
tejarea animalelor din gos po -
dării. 

Două focare de pestă porcină africană,
izolate în zonele Călan şi Călanu Mic



Vârsta  43 ani
Căsătorit, 2  copii, o

fată şi un băiat
Şef serviciu la

Socie tatea Comercială
“Construcţii tot tim-
pul“ SRL 

Absolvent al Facul -
tăţii de Filosofie – Jur-
nalism şi de Teologie

Despre un vis care va deveni realitate dacă voi fi ales pri-
mar: 

Viziunea şi munca mea vor fi bazate pe COMPETENŢĂ, CA -
RACTER şi nu în ultimul rând pe CREDINŢĂ. 

Bazat pe aceste elemente şi cu ajutorul cetăţenilor vom
transforma şi moderniza comuna Sîntămăria Orlea prin:

1. Apă prin cădere liberă de la munte din râul Sibişel pentru
fiecare localitate fără consum de energie

2. Canalizare şi asfalt pentru satele lăsate în “comuna prim-
itivă“

3. Energie electrică gratis de la centrale eoliene instalate pe
dealurile din Balomir unde sunt tot timpul anului curenţi în
mişcare

4. Punerea în valoare a Cetăţii de la Subcetate prin constru-
irea unei telegondole şi refacerea minelor

5. Îmi exprim
pre ţuirea pentru
contracandidaţii
mei şi pentru
cetăţenii comunei

6. Hoţii sunt sin-
gurii care vor pierde
dacă voi fi ales pri-
mar. Promovările se
vor face pe merit,
nu prin mită

7. Un parc de dis-
tracţii pentru copii
şi un Aqualand va
aduce un plus cetă -
ţenilor comunei

8. Dumnezeu  
m-a binecuvântat să
vă BINECUVÂNTEZ.

Belea Emanuel
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Județul Hunedoara
are prima rută cul-
tural turistică re-

cunoscută de Ministe -
rul Economiei, Energiei
și Mediului de Afaceri.

În data de 23.07.2020, Ser-
viciul de Relații Internațio -
nale și Afaceri Europene în
Domeniul Turismului din
cadrul MEEMA a recunoscut
ruta „Județul Hunedoara - Din
inima Daciei până în vatra
străveche a pământului ro -
mânesc” drept rută cultural
turistică dezvoltată pe plan
regional. Documentația pri -
vind recunoașterea rutei a
fost întocmită și depusă la
Minister de Agenția de Dez-
voltare Economico-Socială a
Județului Hunedoara, prin in-
termediul Serviciului de Dez-
voltare, Proiecte și Turism.

Crearea acestei rute are ca
scop punerea în valoare a
obiectivelor culturale și isto -
rice ale județului Hunedoara
și evidențierea acestui patri-
moniu bogat, dintr-o per-
spectivă atractivă din punct
de vedere turistic. Ruta
„Județul Hunedoara - Din ini -
ma Daciei până în vatra stră -
veche a pământului
ro mâ nesc” include 7 obiec-

tive istorice și se întinde pe o
distanță de 198 de km,
trecând prin 18 localități de
tranzit din județul Hune-
doara. Aceasta se adresează
tuturor pasionaților de istorie
și călătorii, celor care obișnui-
esc să își organizeze excursi-
ile pe cont propriu, dar și
operatorilor în turism care
doresc să conceapă pachete
turistice în jurul acestui tra -
seu.

Cei care vor urma această
rută vor face o călătorie prin -
tre paginile noastre de istorie,
pornind de la rădăcini și ajun -
gând până în vatra străveche
a neamului românesc. Punc-
tul de plecare îl constituie
Sarmizegetusa Regia, capitala
Daciei,traseul luând urmele
romanilor până la Ulpia Tra-
iana Sarmizegetusa, ca mai
apoi să dezvăluie Legenda Vie
a Castelului Corvinilor.
Urmează parcurgerea a 750
de ani de istorie scrisă pe
zidurile Cetății Deva și un salt
printre epoci, din preistorie și
până la perioada contempo-
rană, vizitând colecțiile
Muzeului Civilizației Dacice și
Romane. Destinația finală
este acolo unde bate întreaga
inimă a neamului românesc,

și anume la Panteonul
Moților de la Țebea.

Potrivit cerințelor sistemu-
lui de recunoaștere, pe
traseul rutei se găsesc multi-
ple unități de cazare și ali-
mentație care îndeplinesc
cele mai riguroase standarde,
fiind clasificate cu 3, 4 sau 5
stele, dar și variate posibilități
de agrement cum ar fi parcuri
de aventură, complexuri ac-
vatice, ștranduri și alte
atracții.

Programul european pri -
vind rutele culturale a fost
creat în 1987, având ca scop
evidențierea existenței unui
patrimoniu comun, Ministerul
Economiei, Energiei și Mediu-
lui de Afaceri fiind membru al
Acordului Parțial Extins
privind Rutele Culturale Certi -
ficate de Consiliul Europei.
Prin experiența do  bân  dită la
acest nivel, Minis terul a dez-
voltat sistemul voluntar de re-
cunoaștere a rutelor cultural
turistice, acestea fiind instru-
mente de promovare și dez-
voltare a produsului turistic
local, regional și național cu
componentă culturală și
canale pentru comunicare
prin schimburi de bune prac-
tici. 

CANDIDATUL  PENTRU
FUNCŢIA  DE  PRIMAR  AL 

COMUNEI SÎNTĂMĂRIA  ORLEA
BELEA  EMANUEL

Ruta Cultural-Turistică 
a judeţului Hunedoara

Începând cu anul
2019, Federația
Română de Fotbal a

demarat procesul de
clasificare a academiilor
de copii și juniori,  care
are rolul de a scoate în
evidență infrastructura
de pregătire a cluburilor,
staff-ul tehnic, și rezul-
tatele competiționale în
proiectul fiecărui club.

Și în anul 2019 am parcus
etapele care au cuprins cererea
de clasificarea, întocmirea și
depunerea documentele pen-
tru clasificare și etapa finală de
evaluare, clasându-ne pe locul
1 pe județul Hunedoara.

Cele 7 domenii și ponderea

lor la total (100%), unde
fiecare academie poate obține
maximum 100 de puncte:

1. STRATEGIE ȘI FILOZOFIE
10,6 %

2. ECHIPE ȘI JUCĂTORI
12,1%

3. STAFF TEHNIC 19,4%
4. STAFF SUPORT   6,8%
5. ANTRENAMENTE ȘI

MECIURI   9,7%
6. INFRASTRUCTURĂ ȘI 

FACILITĂȚI 20,8%
7. REZULTATE 20,6%

Despre clasificarea 
academiilor

Pentru FRF, dezvoltarea fot-
balului la nivel de copii și ju-
niori prin îmbunătățirea

ac tivi  tății academiilor și creș -
terea standardului competiți-
ilor repre zintă un obiectiv
strategic. Investirea în centre de
copii și juniori oferă oportuni-
tatea ideală pentru desco pe -
rirea tine relor talente care,
integrate în sistemul com-
petițional adec vat, contribuie
direct la dezvoltarea fenome -
nului fot ba listic și oferă rezul-
tatele sportive ale echipelor
națio na le pe care le doresc toți
românii.

Clasificarea introdusă în fot-
balul juvenil românesc se
bazează pe criterii clare, evalu-
ate pe o scară de la 1 la 4, și va
duce atât la dezvoltarea
pepinierelor fotbalistice, con-

ferindu-le acestora reputația
necesară pentru noi surse de
finanțare, cât și la lărgirea bazi -
nului de selecție în cadrul co-
munităților, fixând premisele
performanței pe termen lung.

Mulțumim domnului pri-
mar Emil Ioan Rîșteiu, Primă -
riei orașului Simeria,
Con  si liului Local al orașului

Simeria, sponsorilor, părinților,
sportivilor, staff-ului tehnic și
staff-ului administrativ al clu -
bului, care prin susținere, seri-
ozitate și muncă au făcut
posibil ca C.S. CFR Simeria pen-
tru al doilea an consecutiv să
fie evaluat ca cel mai bun club
cu activitate de copii și juniori
din județul Hunedoara.

CS CFR Simeria - locul 1 în județul Hunedoara în clasamentul întocmit de F.R.F.
privind clasificarea academiilor de copii și juniori în anul 2020



A
cum 30 de ani,
judeţul Hunedoara
era cel mai indus-

trializat judeţ din țară,
judeţ în care peste
200.000 de oameni lu-
crau în fabrici, uzine și
mine. Astăzi peste 90%
dintre ele sunt în faliment
sau pur și simplu au fost
rase de pe faţa pământu-
lui așa cum a fost combi-
natul de la Călan.

Depopularea masivă a
judeţului generată de închi -
derea fabricilor și lipsa locu -
rilor de munca a făcut ca
tinerii care pleacă la facul-
tate să nu se mai întoarcă, iar
cei care sunt apţi de muncă
sunt plecați în străinătate.
Astfel, judeţul Hunedoara a
devenit un judeţ preponde -
rent de pensionari.

Povestea judeţului nostru
se poate schimba prin dez-
voltarea turismului și pune -

rea în valoare a siturilor is-
torice și a zonelor turistice.
În acest sens, în ultimii 30 de
ani, atât PNL cât și PSD, par-
tide care au condus judeţul
doar au sifonat milioane de
euro anual nefacând nimic.
PNL a reușit să falimenteze
Agenția Judeţeană de turism
după ce a evaporat câteva
milioane de euro. Actuala
conducere PSD a judeţului
cheltuie milioane de lei anual
pe salarii, participrea la un
târg de turism unde standul
judeţului a fost de câteva ori
mai scump decât restul, mo-
bilier, și deplasari inutile fără
a face nimic pentru turismul
din judetul hunedoara.

Sifonarea banilor publici
prin lucrări de investiţii
atribuite cu dedicaţie și fă-
cute de mântuială este o altă
problemă a judeţului. Iar
acest lucru s-a văzut în ul-
tima perioadă prin nivelul

dezastrului produs de inun-
daţii, drumuri scumpe care
după câteva luni se umplu de
gropi sau Centrele  de Afa -
ceri din Simeria și Călan, care
după  investiţii de câteva
mili oane de euro, PSD lă -
sându-le aproape în para -
gină dar plătind sute de mii
de euro salarii.

Iar din punct de vedere al
sănătății, judeţul Hunedoara
are nevoie urgentă de un Spi-
tal Oncologic. Din cauza fap-
tului că am fost un judeţ
foarte industrializat, iar pe
vremea comunismului nu se
punea accent pe o industrie
curată și protecția mediului,
judeţul Hunedoara este în
topul judeţelor la numărul
de cazuri de persoane diag-
nosticate cu diferite forme
de cancer.

Avem nevoie în judeţ de
investiţii, care să aducă plus
valoare, investiţii care să se
regăsească într-un nivel de
trai mult mai bun al locuito-
rilor acestui minunat judeţ.

Paul Tomotaş
Candidat PPU la 

Preşedinţia Consiliului
Judeţean Hunedoara

POLItICĂ - 521 - 27  august 2020

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Povestea judeţului
Hunedoara 

se poate schimba

S
e numește Ștefan POP
s-a născut acum 47 de
ani în Maramureș, pe

Valea Izei. Este un tată iu-
bitor a patru fetițe, și-a în-
temeiat o afacere în
Austria, câștigând pe
deplin încrederea și 
respectul autorităților 
din zona Würflach.

Nu a abandonat niciodată
dorința de  a reveni în țară și
nu oriunde, ci la Mărtinești, o
localitate binecuvântată de
Dumnezeu, cu oameni har-
nici. Aici, încă din 2004 și-a
întemeiat o gospodărie fru-
moasă, are o casă, peste 50 de
hectare de teren agricol. Gân-
dul și țelurile lui de căpătâi
sunt de a pune umărul la dez-
voltarea și modernizarea zo -
nei. Își  dorește o comună
în floritoare, oamenii să o
ducă mai bine, iar cei tineri să
nu mai fie obligați să-și ,,ia
traista-n băț, să-și caute o bu-
cată de pâine prin alte țări”.

Ștefan POP, un om minu -
nat de altfel, vrea să fie pri-
marul comunei  Mărtinești,
mo tiv pentru care s-a înscris
în cursa electorală pentru
funcția de primar al localității.
Relațiile de colaborare, de
peste 30 de ani cu autoritățile
din Würflach i-au conferit nu

numai o experiență în dome-
niu, dar și o altă viziune mo -
dernă asupra  a ceea ce
înseamnă activitatea admin-
istrativă. 

Membru de frunte în aso-
ciația culturală a românilor
din Diaspora ”Unirea” Wiener
Neustadt din Austria și al con-
siliului parohial al bisericii
ortodoxe române, maistru co-
ordonator la școala de mese -
rii, președinte al Organizației
locale a PNTCD, experiența
dobândită în cei peste 30 de
ani în Austria, îl recomandă  a
fi  ales de către săteni în frun-
tea obștii și anume, Primar al
comunei Mărtinești.

,,Motivul principal pentru
care m-am hotărât să  can-
didez pentru asumarea
funcției de PRIMAR este acela
de a-mi pune în  valoare sen-
timentele naționale, prin viz-
iunea și experiența trăită
într-o lume spre care tindem
cu toții și  anume Europa, dar
totodată să rămânem acasă și
să dăm mai întâi tinerilor
șansa de a-și crea un viitor la
noi acasă,, - au fost câteva din-
tre gândurile pe care Ștefan
POP ni le-a împărtășit într-un
scurt dialog pe care l-am avut
cu Domnia Sa.

Un ”austriac,, - candidat

la Primăria Mărtinești 
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Începând de vineri și
până duminică Sta-
dionul Transilvania

Arena din Cluj Napoca va
găzdui întrecerile celei de
a 65-a ediție a
tradiționalei competiții
de atletism Campiona tele
Internaționale de atletism
ale României. 

Este cea mai longevivă
competiție atletică din Eu-
ropa, căruia i-a fost acordat
anul acesta, de către Euro-
pean Athletics, statutul de
Outdoor Area Permit Mee -
ting însă, din cauza pande -
miei de coronavirus,
orga nizarea competiţiei la
nivelul impus de un astfel de
statut nu a mai fost posibilă.
Este şi motivul pentru care
European Athletics a anulat
majoritatea acestor com-
petiţii până la stabilizarea
situaţiei.

Din motive de securitate
ediția  va  fi doar una româ -
nească, fiind invitați să par-
ticipe la întrecerile  pro gra  mate
pe Arena din Cluj Napoca , cei
mai valoroși atleți seniori dar și
o parte din juniorii componenți

ai loturilor naționale iar pan-
demia din acest an a dat peste
cap  eforturile organizatorilor
care și-ar fi dorit ca ediția actu-
ală să fie una jubiliară, cu o par-
ticipare internațională
nu me roasă.

Atleta Florentina Marincu-
Iușco,legitimată la LPS Cetate
Deva, pregătită de către Nico-
lae Alexe, care face parte din
grupul celor cinci atleți
români care au deja biletele
de participare la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, de anul
viitor va fi prezentă la Cluj
Napoca unde va evolua în
două probe: săritura în
lungime și la tripusalt.

Din județul nostru vor mai
concura Andrei Răzvan Deliu
și Antonia Irimia, ambii legiti-
mați la SCM Deva , Andrei
Marian și Denisa Ioana Țibichi
legitimați la CSS Hunedoara
iar de la LPS Cetate Deva ju-
niorul Raul Manuel Dan și
colega sa Elisa Xandra Enache.

Competiția se va desfășura
în zilele de 22 și 23 august (de
la ora 19) fără  spectatori, con-
form dispozițiilor sanitare în
vigoare.

Atletism:  Campionatele
Internaționale ale României

Vineri și sâmbătă la
Deva, Clubul Sportiv
AMC Racing, va or-

ganiza sub coordonarea
directă a  Federației
Române de Automobilism
Sportiv și în parteneriat
cu  Primăria municipiului
de sub Cetate, prima
etapă din cadrul Campi-
onatul Naţional de Super
Rally.

Această competiție, care
este numită de către organi-
zatori ”Trofeul DEVA 2020”
readuce automobilismul de
calitate la Deva și va reuni la
start, 36 dintre cei mai buni
piloți sportivi ai momentului,

din România. Promotor este
chiar campionul național
ediția 2019, Mihai Leu, care
va evolua pe traseul de la
Deva.

Concurenții vor evolua pe
un traseu care măsoară 4,6
km aprobat de către oficialii
competiției și care este chiar
în centrul municipiului Deva
iar mașinile  sunt înscrise la
mai multe categorii și grupe
de concurs, având capaci-
tatea cilindrică între 1600 și
3000 de cm cubi.

Sâmbătă, începând cu ora
9, sunt programate manșele
de calificare iar după amiază,
de la ora 16 se va desfășura

finala acestei etape, la care
sunt  calificate primele 12
echipaje, cele care au înreg-
istrat  cei mai valorosi timpi
în calificări .Pentru a se
limita viteza de alergare și
pentru securitatea spectato-
rilor, se vor monta șicane ar-
tificiale.

Accesul publicului specta-
tor în zona unde vor fi par-
cate masinile de concurs este
permis doar vineri seara iar
sâmbătă vor fi stabilite locuri
speciale de unde iubitorii au-
tomobilismului vor putea ur-
mării întrecerile primei
etape de Super Rally din ac-
tualul sezon.

Automobilism: Trofeul
Deva 2020 la Super Rally

Schimbări majore în 
competițiile fotbalistice interne

Federația Română de Fotbal a schimbat sis-
temul competițional și a făcut reguli noi pen-
tru echipele care vor avea jucători depistați cu

COVID-19 și a făcut acest lucru inspirându-se  din
modelul implementat de UEFA.

Toate formațiile trebuie să facă testări regulate, iar
președintele Răzvan Bureleanu a calculat că este nevoie
de o cifră astronomică: 20 de milioane de euro, doar pen-
tru aceste testări la care se vor adăuga și alte costuri
legate de măsurile sanitare ce trebuie implementate.

„Dacă vindem sediul Federației Române de Fotbal și
toate bazele noastre și clădirile noastre, tot nu strângem
20 de milioane de euro.De atât avem nevoie ca să putem
testa toate echipele din România”, a declarat Răzvan
Burleanu, președintele FRF care este convins că dacă nu
se întâmplă o minune, fotbalul românesc va fi lovit de o
catastrofă. El cere urgent ca statul să se implice și să ofere
un  ajutor substanțial.

„Dacă Guvernul și autoritățile locale nu se implică
multe echipe vor da faliment pentru că nu vor putea să
plătească testele. Este adevărat că federația se va implica
și va acorda sprijin pentru formațiile care vor relua com-
petiția, dar nu va fi suficient. Dacă Guvernul nu va avea ca-
pacitatea să intervină vom avea mari probleme în ceea ce
priveşte anii viitori.Sunt cluburi în România, la nivel de
amatori, care au buget de 10.000 de euro și le trebuie
30.000 de euro doar pentru teste”, a mai declarat preșe -
dintele Federației Române de Fotbal.



ANUNŢ DE LICITAŢIE
privind închirierea prin licitaţie publică  a unei suprafeţe de 46,00 mp. teren

situată în municipiul Brad, strada Șoimilor, judeţul Hunedoara

1. Informații generale privind autoritatea contractantă în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresă de e-mail, persoană
de contact: Primăria Municipiului Brad, Brad, str. Independenţei, nr. 2, judeţul
Hunedoara, telefon 0254612665 - interior 17, fax 0254612669, email brad-
prim@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii prin licitație publică îl
reprezintă terenul suprafața 46,00 mp. situat în municipiul Brad, strada Șoimilor,
F.N., județul Hunedoara, înscris în Cartea Funciară nr.67534 Brad. Terenul
aparține domeniului public al Municipiului Brad.

Închirierea prin licitație publică se face conform art.333, art.334, art.335 din
OUG nr. 57/2019 și conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 104 din data de
23.07.2020.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia

unui exemplar al documentației de atribuire: Se poate obține de la Biroul Adminis-
trarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad. 

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității con-
tractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Primăria Municipiului Brad - Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat -
camera 16, str. Independenței, nr.2, judeţul Hunedoara. 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
100 lei  se achită la casieria Primăriei municipiului Brad sau în cont
RO63TREZ36921360250XXXXX deschis la Trezoreria Brad.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2020, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 14.09.2020, ora 14.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei municipiului

Brad, din Brad, str. Independenței, nr. 2, jud. Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

15.09.2020, ora 11.00 la sediul Primăriei municipiului Brad, din Brad, str. Inde-
pendentei, nr. 2, jud. Hunedoara.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenelor pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Hunedoara, Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.35, județul Hunedoara,
telefon: 0254 211 574, fax: 0254 262 251, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 19.08.2020.
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Doresc respect pentru viaţa de la sat, 
pentru oamenii acestuia

Ozi frumoasă de au-
gust. Poposim la
sediul Primăriei

din Teliucu Inferior. Ad-
mirăm cu plăcere un dia-
log sincer și calitativ între
primarul ing. Gheorghe
Daniel PUPEZĂ (în foto)
cu câțiva oameni din
satele aparținătoare
primăriei, fapt ce se con-
stituie într-o componentă
esențială a activității
acestuia. Acest moment
exprimă competență și
spirit de răspundere, o
înțelegere benefică a im-
portanței dialogului între
primar și oamenii comu-
nității.

Am reținut că aici, la
Primărie, o idee se naște cu
„viață” în ea pentru că este
totdeauna bine gândită de
echipa din jurul primarului,

ea fiind utilă, interesantă.
Aici, ideile se susțin și mențin
pentru că se are încredere în
ele, în eficiența lor.

Prezent lângă noi, vicepri-
marul Mircea MODÂRCĂ, cel
care are o colaborare „su-
dată” cu primarul, ne-a pre -
zentat cu mândrie firească
câteva proiecte implementate
și în curs de finalizare, fi-
nanțate prin Ministerul  Lu-
crărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, și anume: ali-
mentarea cu apă potabilă a
localității Izvoarele și a străzii
Lacului (Cinciș-Cerna), ca de
altfel canalizarea menajeră a
acesteia. Se mai poate adăuga
modernizarea dispensarului
medical din comună și reabil-
itarea Școlii Gimnaziale din
Teliucu Inferior. Există ordin
de începere pentru amena-

jarea unui teren de sport în
satul Cinciș-Cerna și a unui
parc în Teliucu Inferior.

De notat că s-au depus
proiecte pentru alimentarea
cu gaz metan a satului Cinciș-
Cerna, dar și pentru creșterea
eficienței energetice în sis-
temul de iluminat public în
întreaga comună.

Am încercat și un dialog cu
primarul PUPEZĂ:

- Domnule primar, am
înțeles că sunteți din nou can-
didat, din partea P.N.L., la „fo-
toliul” pe care acum îl
dețineți. Zilele acestea, un
fost siderurgist, astăzi pen-
sionar, Gheorghe Junie din
satul Cinciș-Cerna ne-a spus
„Pentru toare realizările fă-
cute de primarul PUPEZĂ în
comuna noastră, merită să fie
reales și, cu siguranță, așa va

fi!” ... Deci, cum comentați?
- Pentru mine, contează

faptele în folosul comunității.
Voi continua implementarea
proiectelor începute și voi de-
mara altele noi, promovând
în continuare dialogul cu oa-
menii.

Îmi doresc în comună o

curățire a sufletelor, o pri-
menire a preocupărilor de
valoare culturală și spirituală,
un respect pentru viața de la
sat și oamenii acestuia, din
rândul cărora până la urmă
provenim cu toții. 

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș



Z
ilele călduroase ale
verii ne creează dis-
confort, organismul

se deshidratează, iar tran-
spirația abundentă reduce
cantitatea de fluide și sare
din corpul nostru. Ca să ne
menținem energia pe tot
parcursul zilei, specialiștii
ne recomandă să con-
sumăm, pe lângă lichide, și
alimente cu un  conținut
ridicat de apă. 

Legumele și fructele

Sunt o soluție la îndemână.
Potrivit cercetătorilor, acestea
acționează ca un aliment și o
băutură încorporate în același
produs, oferind organismului
cantități importante de săruri
minerale, zaharuri naturale și
vitamine.

Salata verde

Pe lângă că este o sursă im-
portantă de nutrienți, fibre,
antioxidanți și betacaroten,
salata verde, prin conținutul
ridicat de apă, ne hidratează
în zilele toride ale verii.

Dovleceii

Sunt foarte utili în zilele
caniculare. Se pot consuma în
stare crudă, tăiați cubulețe,
alături de roşii, ardei, cas-
traveţi. Chiar dacă prin fier-
bere sau prăjire își pierd o
parte din proprietăți, aceștia
își păstrează intacte rezervele
de fosfor, magneziu, potasiu şi
fibre alimentare. Săraci în
calorii, cu un conținut ridicat
de apă, aceștia sunt indicați
persoanelor supraponderale,
dar și cardiacilor sau
hipertensivilor, potrivit
ele.ro/

Castraveții

Potrivit specialiștilor, cas-
traveții conțin aproximativ
97% apă. Au puține calorii, dar
sunt bogați în vitamine și
săruri minerale, care contri -
buie la hidratarea şi detoxifi-
carea organismului. De
aseme nea, coaja lor conține
fibre care facilitează digestia şi
scad nivelul colesterolului
„rău".

Varza

Se poate consuma în stare
crudă, sub formă de salate,
fiind răcoritoare. Se folosește,
de asemenea, la prepararea
ciorbelor răcoritoare de vară.
Are acțiune nutritivă, tonică, di-
gestivă și remineralizantă, prin
conținutul ridicat de minerale
și vitamine. Este gustoasă și
foarte hrănitoare

Roșiile

Bogate în antioxidanți, roși-
ile aduc numeroase beneficii
organismului. Acestea, pe
lângă că încetinesc procesul de
îmbătrânire, controlează apeti-
tul și elimină toxinele din or-
ganism. De asemenea, sucul de
roșii are foarte puține calorii și,
în zilele caniculare, poate în-
locui cu succes băuturile ră-
coritoare sau sosurile
cre  moase, spun nutriționiștii. 

Vinetele

Pline de fibre și apă, cu
puține calorii, vinetele ne
hidratează, fiind totodată, de-
osebit de utile atunci când
dorim să evităm kilogramele în
plus. Dacă sunt prăjite, miezul
lor absoarbe o mare cantitate
de ulei și, în felul acesta își vor
pierde din calități. 

Ardeii grași

Conțin și ei, indiferent de cu-

loare, o cantitate mare de apă,

sunt hrănitori și foarte bogați

în nutrienți, precum vitamina

C, tiamina, vitamina B6, betac-

aroten si acid folic, potrivit far-

macia.ro.

Țelina

Are multă apă în compo-

nența sa, dar puține calorii.

Potrivit eisberg.ro, țelina neu-

tralizează acidul din stomac și

este folosită ca remediu natural

împotriva arsurilor și refluxu-

lui gastric

Fructele

Sunt, de asemenea, surse

importante de apă. Sucurile de

fructe, fără zahăr, taie setea şi

reechilibrează organismul prin

cantitatea de minerale şi vita-

mine pe care le conţin. Tocmai

de aceea, medicii ne sfătuiesc

să consumăm până la 500 de

grame de fructe pe zi, iar în

privinţa legumelor crude, care

conţin o mare cantitate de apă,

nu există restricţii.

Pepenele roșu și 
galben

Cu un gust delicios, pepenii
galbeni și roșii ne potolesc
setea și elimină toxinele din
organism. Conțin o mare can-
titate de apă, dar puține
calorii. 

Merele

Zemoase și parfumate,
merele nu trebuie să lipsească
din meniul nostru zilnic, mai
ales în zilele fierbinți.

Perele

Cu un gust dulce și răcori-
tor, perele conțin o mare can-
titate de fibre și multă apă,
consumul lor ajutându-ne să
ne men ținem în formă.

Caisele și  piersicile

Aceste fructe pe lângă min-
erale și vitamine, conțin un
pigment care protejează
pielea de efectele razelor ul-
traviolete. Au puține calorii,
iar zahărul din conținutul lor
se asimilează treptat în organ-
ism, scrie adev.ro.

Strugurii

Se număra printre fructele

cu cel mai mic indice glicemic,

spun cercetătorii, valoarea

acestuia fiind în funcție de soi.

Gustoși, zemoși și cu un par-

fum aparte, strugurii ener-

gizează organismul, întărind

sistemul imunitar. 

Portocalele

Oferă aproape instantaneu

un plus de energie. Bogate în

fibre și vitamina C, portocalele

pot fi consumate ca atare sau

sub formă de suc proaspăt.

Important!

• Băuturile alcoolice și

cafeaua trebuie evitate în pe-

rioada sezonului cald, întrucât

acestea au efect diuretic

asupra organismului, provo -

când pierderile de apă.

• Băuturile acidulate tre-

buie și ele evitate întrucât,

sarea din conținutul lor reduce

cantitatea de apă din celule, iar

zahărul pe care-l conțin are

efect nociv asupra organismu-

lui,  potrivit sanatate.ro.
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Fructe şi legume care ne
hidratează pe timp de vară



Supranumit ”grâul in-
dian”, porumbul este
una dintre cele mai

vechi plante cultivate. 
Originar din America Cen-
trală, porumbul a fost adus
în Europa de către Cristofor
Columb, răspândindu-se
apoi peste tot în lume. La
noi, în ultimii ani, pe lângă
porumbul obișnuit, 
a început să apară porum-
bul dulce-zaharat, calitățile
lui nutritive fiind apreciate
de cercetători.

Porumbul dulce 
zaharat 

Are o culoare galben aurie,
iar boabele sale dulci au aspect
sticlos. Gustos și fraged, po-
rumbul dulce poate furniza or-
ganismului substanțele
nu triti ve necesare, susțin
cercetătorii. Nutrienții din po-
rumbul dulce sunt asimilați
fără probleme, iar în urma
fierberii, acesta își păstrează o
mare parte din calități. Drept
urmare, porumbul fiert sau
copt este un remediu la fel de
bun ca și preparatele natur-
iste, bazate pe porumb crud.

Beneficiile consumului
de porumb 

Adevărat medicament na -
tural de sezon, porumbul
dulce ține bolile la distanță,
protejează organismul ajută la
tratarea sau ameliorarea unor
afecțiuni, spun specialiștii. 

Pentru 
sănătatea inimii

Porumbul dulce este o
sursă important de acid folic,
care ajută la menținerea
sănătății vaselor de sânge și a
inimii. Acidul folic, care se

găsește în conținutul porum-
bului, reduce riscul bolilor de
inimă, prevenind infarctul,
susțin cercetătorii. De aseme-
nea, vitamina B5 din conținu-
tul său combate oboseala.
Specialiști susțin că, o  cură de
porumb fiert sau copt, poate
avea efecte benefice asupra in-
imii, ducând creşterea rezis-
tenţei la efort fizic şi psihic,
scăderea riscului de infarct
cardiac.

Protejează vederea 
Porumbul dulce are rol pro-

tector în cazul bolilor oftalmo-
logice survenite odată cu
înaintarea în vârstă. În plus,
acidului folic și betacarotenul
din conținutul porumbului
dulce contribuie la sănătatea
vederii potrivit mediculcasei.ro.
De asemenea, pigmentul care
dă culoarea galbenă porumbu-
lui protejează ochii. În urma
studiilor efectuate s-a constatat
că, persoanele care consumă în
mod regulat porumb fiert, sunt
mai ferite de bolile oftalmolog-
ice. De aceea, medicii reco-
mandă consumul de po rumb
fiert în special persoanelor în
vârstă, predispuse la cataractă.

Stimulează 
metabolismul

Compușii din conținutului
porumbului acționează asupra
metabolismului ficatului, cât şi
al altor ţesuturi şi organe,
ajutând să producă mai rapid
proteinele necesare organis-
mului, potrivit sfatulmedicu-
lui.ro. Totodată, porumbul
fiert sau popcorn este util în
curele de slăbire, acționând
asupra grăsimilor în exces.

Îmbunătățește digestia
Potrivit specialiștilor, po-

rumbul dulce este una din cele
mai importante surse de fibre
alimentare, 100 g de porumb
dulce asigurând 5% din doza
zilnică recomandată. Dacă se
consumă cel puțin 25 de zile,
porumbul fiert sau copt ajută
la eliminarea toxinelor, mărind
rezistența organismului.

Încetinește viteza de
îmbătrânire

În urma cercetărilor efectu-
ate s-a constatat că porumbul
dulce conține o substanță
rezistentă la temperaturi ridi-
cate, cu efect benefic asupra
reacţiilor chimice din creier,
încetinind viteza de îmbă -
trânire a organismului şi mai
ales a creierului.

Grăbește recuperarea
în urma virozelor

Consumat în perioada
răcelilor sau a virozelor, po-
rumbul fiert ajută la o vinde-
care mai rapidă. Vitamina A
din conținutul său, crește
rezistentei organismului în
lupta împotriva infecțiilor. 

Previne retenția de
apă din organism

Întrucât în urma cercetă -
rilor s-a constatat că porum-
bul previne retenția de apă din
organism, în caz de edeme se
procedează astfel: boabele de
porumb luate din știuleții
proaspeți se fierb timp de o
oră. După răcire, se consumă
două-trei cești de boabe pe zi
până la dispariția edemelor,
apoi se continuă cu câte o
ceașcă pe zi, timp de o săp-
tămână. 

Mătasea de porumb
Este un diuretic puternic,

ajută la reglarea funcțiilor
rinichilor. În plus, infuzia din
mătase de porumb este utilă
în caz de litiază renală, cistite,
albuminurie, ne recomandă
nutriționiștii.

Pulberea de mătase 
de porumb 

Este calmant gastric, antiin-
flamator și antihemoragic,
potrivit clicksanatate.ro. Se
obține prin măcinarea plantei
uscate și se administrează câte
o  linguriță din această pul-
bere, pe stomacul gol, de patru
ori pe zi, timp de 3-4 săp-
tămâni.

Uleiul de porumb
Ajută la scăderea coles-

terolului, la menținerea flexi-
bilității vaselor de sânge, fiind
deosebit de util bolnavilor de
cardiopatie ischemică, de
ateroscleroză, de arterită. Se

administrează câte două lin-
gurițe pe zi, timp de cel puțin
patru luni, ne sfătuiesc nu-
triționiștii.

Făina de porumb
Este utilizată pe scară largă

în gastronomie. Bogată în
grăsimi și zaharuri, aceasta nu
conține gluten. Are și propri-
etatea de a opri o diaree în
câteva ore. Pentru aceasta, se
pun 1-2 lingurițe de mălai într-
un pahar cu apă fiartă și răcită,
apoi se bea ca atare. De aseme-
nea, poate fi folosită în cazul
înțepăturilor de insecte. Astfel
că, se aplică pe locul respectiv,
timp de câteva minute, puțin
mălai amestecat cu apă

În caz de varicelă
Băile cu făină de porumb,

care se fac timp de 15 minute,
au rolul de a calma și a înlătura
efectele neplăcute ale acestei
boli. 

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Porumbul fiert sau copt – 
un aliment dătător de sănătate
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La începutul intervalului sunteți
preocupat de proiectele pe care
trebuie să le finalizați, mai ales
că vă pregătiți pentru o nouă
etapă în cariera voastră. Primiți
tot felul de informații de la per-
soanele apropiate, dar ar fi bine
să le selectați și să nu luați
hotărâri pripite.

Se pare că urmează o perioadă
bună pentru voi întrucât se con-
turează schimbări majore în
plan profesional. Nu vă faceți
probleme, pentru că veți intra în
ritm destul de repede. Prietenii și
persoanele apropiate vă pot
ajuta la nevoie.

Evenimentele petrecute în jurul
vostru au rolul de a vă schimba
percepția față de anumite situ-
ații. Tocmai de aceea, este bine să
vă gândiți serios la voi și la pla-
nurile de viitor. Relațiile cu pri-
etenii sunt bune, dar nu
întot deauna aceștia vă dau sfa-
turi care să vă avantajeze.

Încă de la începutul intervalului
veți avea cheltuieli neprevăzute
și trebuie să le faceți față
necondiționat. Apar provocări și
în plan profesional, dar le veți
trece cu bine. Primiți invitații la
anumite evenimente, pe care le
veți onora.

Trebuie să fiți prevăzători în tot
ce întreprindeți și pentru orice
schimbare. În relațiile partener-
iale încercați să vă încadrați în
normele impuse, iar dacă este
cazul, consultați un specialist.
Doar așa veți putea finaliza un
proiect la care țineți foarte mult.

Este multă agitați în jurul vostru
și căutați să vă păstrați calmul.
Nu de altceva, dar lucrurile pot
degenera. Este posibil să decideți
retragerea voastră din anumite
activități și să vă axați doar pe
cele legate strict de munca voas-
tră. Totul este să dați dovadă de
tact. 

Se conturează schimbări majore
în viața voastră și trebuie să vă
păstrați calmul și să priviți totul
cu obiectivitate. La locul de
muncă nu vă implicați în prea
multe activități, întrucât nu veți
avea timpul necesar pentru
toate.

Încă de la începutul intervalului,
veți avea întâlniri cu oameni im-
portanți, care își vor lăsa am-
prenta asupra activității voastre.
Se va reechilibra și bugetul, așa
că preocupările în plan financiar
vor trece pe locul doi. În
dragoste, luați cât mai repede o
decizie.

Aveți multe de făcut și încă de la
începutul intervalului se prefig-
urează călătorii în interes profe-
sional. Primiți informații noi
legate de munca voastră și cău-
tați să le valorificați. Relațiile cu
membrii familiei nu sunt prea
bune și este nevoie să clarificați
unele situații incerte.

Schimbările care vor avea loc în
viața voastră vă mobilizează. La
locul de muncă vă faceți remar-
cați, iar ideile voastre sunt apre-
ciate de șefi. O discuție cu o
persoană apropiată din trecut
vă poate pune pe gânduri. Sfârși-
tul intervalului vă aduce liniște.

S-ar putea să aveți discuții în
familie legate de veniturile voas-
tre. Vă gândiți să căutați un job
mai profitabil, dar în condițiile
actuale, este greu de găsit. In-
tenționați să vă amânați o ex-
cursie în afara țării, dar s-ar
putea să călătoriți pe distanțe
scurte. 

Vă evidențiați în plan profesional,
iar veniturile voastre pot crește
simțitor. Veți cunoaște oameni in-
teresanți, care vă pot fi de ajutor
în viitor. Cu toate acestea, pot
apare răsturnări de situații și tre-
buie să le faceți față. O discuție cu
un prieten apropiat v-ar prinde
bine.

PRO TV

• Mica publicitate
- Alo, departamentul vânzări on-line

- Da! Spuneți cu ce vă putem ajuta?!

- Soțul meu a cumpărat de la voi un set

complet de bucătărie, dar lipsește sucitorul!

- Nu lipsește, doamnă… doar l-a ascuns!

• Întrebare 
- Unde te duci, Ioane, cu toporul?

- La primărie! 

- Bă, să nu faci vreo prostie!

- Prostie am făcut la alegeri. Acum mă duc

s-o repar!

• Discuție între soți
- Iubi, cei ai pus în tort?

- Nu-ți spun… e rețetă secretă…

- Măi femeie, spune-mi… sunt la terapie in-

tensivă și doctorii întreabă !

• Doi bețivi
Se întâlnesc într-o dimineață, la prima oră.

- Ai luat micul dejun? – întreabă unul din

ei.

- Nu ! Nici măcar o picătură!

• La birou
- Nu vă supăraţi, domnule, că vă spun asta,

dar secretara dumneavoastră a fost foarte

nepoliticoasă. A ţipat la mine şi m-a trimis la

dracu'!

- Atunci, de ce aţi venit la mine?!

• Apare într-un nou serial
Ozcan Deniz, protagonistul serialelor ”Mireasa

din Istanbul” și ”Ziua în care mi s-a scris destinul” va
apărea într-un nou serial turcesc, care începe
toamna aceasta, potrivit presei din Turcia. Serialul
va fi produs de firma lui iar el va fi scenarist și va
avea rol principal, alături de  Irem Helvacioglu, Nefes
din ”Lacrimi la Marea Neagra”.

• A fost cerută în căsătorie
Actrița care o interpretează Tugce pe din serialul

”Dragoste și secrete” a fost cerută în căsătorie, chiar
în ziua în care împlinea 26 de ani. Viitorul soț este
Cem Belevi, un cântăreț și actor îndrăgit în Turcia.

• A acceptat un nou rol
Despre actrița Cansu Dere din ”Puterea destinului”

sau ”Mama”, se spune că este foarte pretențioasă
atunci când își alege proiectele. Cu toate acestea, a ac-
ceptat foarte
repede  rolul
prin  cipal în
v e r s i u n e a
tur ceas că a
serialului ”Dr.
Foster”, di-
fuzat la noi de
postul Diva.
Ea îl va avea
ca partener
pe  Kaan  Ur-
g a n c i o g l u ,
adică Emir
din ”Dragoste
infinită”.

DIN LUMEA SERIALELOR TURCEŞTI

Vineri, 21 august, ora 21,30

Celularul 
Atunci când Jessica, o profesoară de biologie la

un liceu a fost răpită de Ethan, un criminal pericu-
los, care o amenință că-i omoară soțul și fiul, aceasta
caută să se salveze. Aflată într-o situație disperată,
necunoscând motivul răpirii, ea reușește să pună în
funcțiune un telefon distrus, să apeleze un număr
necunoscut și să ceară ajutor. La apelul telefonic
răspunde Ryan, un tânăr care pare a fi singura ei
spe ranță. Jessicăi. Necunoscând nimic despre
această femeie în afara soțului ei și a vocii în-
spăimântate de la celălalt capăt al firului, tânărul
încearcă să facă tot posibilul pentru eliberarea Jes-
sicăi. Aflat într-o cursă contra cronometru, Ryan
pătrunde într-o lume periculoasă a crimei și a dis-
perării.



T
răim clipe de groază,
lumea nu mai speră
la nimic, noi nu avem

o strategie, nu avem un pro-
gram, iar banii de la UE
sunt doar pe hârtie. 

Premierul maghiar a spus
răspicat: ”Acești bani sunt doar
iluzii". Războaiele moderne
sunt războaie economice, pen-
tru că țările nu mai pot fi su-
puse așa ușor prin violență,
dar pot fi printr-un război eco-
nomic. Cu războiul economic
este mult mai ușor de cucerit o
țară, făcând o parte din popu-
lație sclavi. Este o strategie viz-
ibilă la marile puteri ale lumii.
Acest lucru este  posibil azi,
dar nu prin violență. Astăzi,
țările sunt cucerite, popoarele
sunt subjugate, asuprite la fel
ca în Evul Mediu, dar prin mi-
jloace pașnice. 

Strategii și mod de operare

În lume, la ora actuală, 
există două moduri de operare
sau strategii abordabile.
Metoda americană, care
păstrează linia ideologică cla-
sică, aceea a controlului și
dominației armate, și noua
linie, metoda chinezo-ger-
mană, care merge pe o cale
non-violentă, pe o cale pașnică,
dar promițătoare de succes. 

Uitați ce este în America.
Anarhie, haos, demolează isto-
ria proprie, totul este scăpat de
sub control. America plătește
un greu tribut lipsei de istorie,
de cultură, de civilizație, de
înțelepciune. America nu a
reușit să învețe de la istorie că
popoarele nu mai pot fi
cucerite prin forță. Peste tot pe
unde au început să cucerească,
nu au terminat până la capăt.
Să nu uităm Vietnamul, Irakul
și multe alte țări. 

Chinezii și germanii au în-
vățat însă acest lucru de la is-
torie. Ei știu astăzi că e mult
mai ieftin și mai trainic să
cumperi o țară decât să o bom-
bardezi și să o distrugi. Ei au
învățat de la americani un
lucru: sistemul armat de dom-
inație practicat în multe țări
ale lumii, a dat greș. Se vede că
SUA este pe punctul de a
pierde șefia în lume. Cine vine
din urma? Cred că China va
domina secolul 21.

Cum să mai poți 
conduce lumea?

Când la tine este anarhie,
cum  să-ți impui deciziile în
fața Chinei, când America da-
torează peste 1.000 miliarde
de dolari Chinei? Când știi că la

ONU sau în Consiliul de Secu-
ritate nu mai poți stăpâni vo-
turile, când toți de la masă sunt
datori Chinei, iar China, le
amână în fiecare an datoriile.
Când știi că FMI a îndatorat
toată planeta, iar chinezii sunt
principalii cotizanți. De ce s-a
ajuns aici? Pentru că, de  25 de
ani, China a ales drumul
muncii și al sacrificiilor, nu
drumul golanismelor și haosu-
lui. China produce de 25 de ani
mai ieftin decât oricine, și tot
ieftin exportă Occidentului,
care este o societate de con-
sum. China a acumulat și acu-
mulează bogățiile lumii. 

Ce înseamnă deficitul 
balanței comerciale? 

Înseamnă că o țară importa
mai mult decât exportă,
înseamnă că fluvii de bani se
scurg din țară, cum ți se scurge
apa printre degete, înseamnă
că, cel puțin teoretic, în anul
respectiv sunt mai puțini bani,
mai puțină valoare în țara re-
spectivă. Daca acest deficit nu
este datorat investițiilor în
tehnologie, care să asigure pe
termen scurt inversarea bal-
anței comerciale, țara respec-
tivă pierde bogăție, pierde
avuție națională, pierde, în ter-
meni reali, nivel de trai. Au
repatriat aurul, numerarul, au
naționalizat bănci. Au cum -
părat de la investitorii care
cumpăraseră  de la statul
chinez resurse minerale după
care, ori au răscumpărat, ori
au naționalizat. 

În România și alte țări
amărâte, investițiile străine
înseamnă cumpărări de tere -
nuri. Și atunci, ai mai pierdut o
bucățică de țară. Cumpărări de
resurse și zăcăminte minerale,
și iarăși ai mai pierdut o
bucățică de țară. Fără tancuri
și fără bombardamente. In-
vestițiile străine sunt cel mai
mare rău al unei țări. Pe mo-
ment, sunt un factor pozitiv:
intrări de capital, locuri de
muncă etc. Dar, pe termen
mediu și lung, înseamnă robi-
nete cu debite uriașe, prin care
se scurge avuție. 

Acest lucru se întâmplă da-
torită profitului repatriat, de
cele mai multe ori nici măcar
impozitat. Inclusiv un deficit
bugetar foarte bun. Ai noștri le
mai plătesc și subvenții. Dacă
o țară are deficit bugetar,
înseamnă că, practic, cheltu-
iește mai mult decât câștigă.
Asta ce înseamnă? Că acel
popor trăiește mai bine decât
ar merita conform muncii lui,

dar o face pe baza împrumu-
turilor. Nu păcălește pe ni-
meni, doar își fură singur
căciula! (Vezi cazul României).

Sunt țări care au acumulat
datorii și muncesc generații pe
nimic, pentru a plăti datoriile
făcute de niște iresponsabili.
Acum ele sunt păsuite de către
FMI, Banca Mondială, China,
Germania, Franța etc. Dacă
cineva spune că și SUA cre -
ditează, minte.

De unde are FMI și Banca
Mondială bani ? 

De la țările care au mai mult
decât le trebuie. În mod direct
sau indirect, tot de la China și
Germania ! Nu de la SUA.

În aceste condiții, cine e în
spatele acestor instituții de
credit, cine deține controlul,
puterea? China și Germania,
normal. Și tot ele păsuiesc
aceste țari și instituții bancare.
Țările devin cooperante,
coruptibile și nu se opun in-
trării de capital străin, in-
vestițiilor. Aceste țări cuminți,
care au înțeles că e normal ca
firmele chinezești și germane
să aibă dreptul de a cumpăra
fabrici și terenuri, de a face
afaceri, de a face profit și, mai
ales, de a putea trimite acest
profit, cât mai puțin impozitat,
înapoi în țările de origine ale
investitorilor. Și atunci, se
creează un cerc vicios: țările
slabe au tot mai mare nevoie
de ajutor financiar și, pe mă-
sură ce-l primesc, se afundă tot
mai tare și mai tare în mlaștina
subjugării. 

Țările care se ocupă de ex-
portul de petrol ar trebui să fie
cele mai bogate, dar nu au
făcut un management foarte
inteligent și productiv. Au avut
condiții excepționale de a de-
veni viitorii stăpâni ai lumii,
dar strategia lor de dezvoltare
a fost, de cele mai multe ori,
greșită. Arabii au folosit
sumele imense de bani
provenite din exportul de
hidrocarburi fără să gân-
dească, de cele mai multe ori
nechibzuit. Dacă foloseau
banii proveniți din exportul de
petrol în scopul dezvoltării
resurselor energetice, azi ei ar
fi fost stăpânii lumii. Dar ei au
cheltuit avuțiile imense ca o fe-
meie cochetă, care cheltuiește
pe lux și deșănțare. Așa s-a
născut criza economică. 

Nu mai sunt lichidități 
în piață

China ne-a luat banii și, în
schimb, ne dă tricouri și tot

felul de chinezisme care nu
produc bani, care deja sunt
date la gunoi. Ne-a dat împru-
muturi pentru că, noi plătim
regeste. Câțu face ce vrea fiz-
icul lui. Împrumută țara, nu
pentru investiții care să
genereze bani. Și, nici nu mai
sunt ai noștri. Sunt bani luați
cu împrumut, mai direct sau
indirect, tot de la marele popor
chinez. Oricum, China vine din
spate ca un adevărat stăpân.

Un studiu făcut de SWOT
despre cele două țări 

arată așa:

Atuurile Germaniei:  men-
talitatea, disciplina, ordinea,
seriozitatea, organizarea.
China are teritoriu imens, ac-
cesul la bogățiile solului, spirit
de sacrificiu, conducere, au-
toritate, oameni patrioți, cea
mai evoluată țară în domeniul
resurselor alternative, legi dra-
conice. Iar Germania are
câteva probleme. Pierderea
autorității legii, scăderea per-
manentă a nivelului de ordine
și disciplină datorită legilor
proaste, care, de cele mai mul -
te ori, încurajează fărădelegea,
protejează infractorul, corup -
ția, lipsa totală a resurselor și
materiilor prime. 

Punctele slabe ale Chinei -
depinde de resursele minerale
externe. China este azi în topul
dezvoltării tehnologiei, resur -
selor de energie regenerabilă,
a rezolvat problema materiilor
prime luând în stăpânire
aproape în întregime Africa.
Are toată economia americană
la picioare prin datoria imensă
pe care statul american o are
față de statul chinez. Din punct
de vedere tehnologic, China
este un miracol. Adesea, orice
invenție de pe lumea asta
ajunge să fie pusă în aplicare
mai repede în China, decât
reușește însuși inventatorul.
Chinezii copiază și  reproduc
mai repede decât reușește in-
ventatorul să gândească. Fără
să inventeze nimic, ei au acces
la toate marile descoperiri
tehnologice ale lumii. 

Ordinea și disciplina, arată
SWOT, sunt  cuvinte de ordine.
Pedeapsa cu moartea se aplică,
omul corect și cinstit e protejat
de lege, infractorul, nemer-
nicul, ticălosul nu are niciun
drept, spre deosebire de Eu-
ropa, unde infractorul e prote-
jat, iar păgubitul, omul cinstit,
e discriminat și intimidat.

În România, infractorii au
mai multe drepturi decât oa-
menii cinstiți. România, socie -

tatea în care păgubitul face
pușcărie pentru că a încercat
să-și apere bunurile, casa sau
familia, iar infractorul e de-
spăgubit pentru prejudiciile
suferite. Romania, lumea în
care mulți aleg să devină in-
fractori, pentru că pot să trăi-
ască mai bine în pușcărie decât
în libertate, în special în
pușcăriile de lux din Europa.
Se întâmplă din cauza unui sis-
tem politic învechit, retrograd,
care nu este adaptat la reali-
tate.

E imoral, anormal și ne-
drept, dar asta se întâmplă
într-o societate în care legile
sunt făcute de infractori și de
către interpușii lor. Asta se în-
tâmplă într-o societate bol-
navă din cauza unui sistem
corupt și murdar până în mă-
duva oaselor.  

GLOBALIZAREA 
este prost înțeleasă 

Astăzi, globalizarea în -
seamnă HAOS. Trebuie o coop-
erare între state. Globalizarea
trebuie să însemne legi unitare
la nivelul planetei, ordine, re-
spect față de valorile umane,
protejarea oamenilor buni,
corecți, cinstiți. Casa noastră
este una singură -   Pământul.
Până acum, ne-am bătut între
noi pentru orice motiv. Ne-am
bătut fără să ținem cont că, în
lupta noastră, ne șubrezim
casa. Și începem să avem prob-
leme. Vremea se schimbă rad-
ical și foarte rapid, specialiștii
spun că peste 50–100 de ani,
multe zone vor fi de nelocuit,
vor fi probleme cu apa, cu ali-
mentația. Acestea sunt marile
probleme pe care trebuie sa le
rezolve globalizarea, nu cine
conduce lumea. Pentru că, în
ritmul acesta, nu prea mai are
ce să conducă.

Asta trebuie sa fie glo -
balizarea – drumul către o
lume mai bună, mai echili-
brată.

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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mod de preparare:
Ceapa se taie mărunt și se

călește în ulei încins. Se
adaugă apoi morcovul dat
prin blender sau răzătoare și
sosul de roșii. Când legumele
s-au călit, se adaugă carnea to-
cată și se presară sare. Se
călește și carnea, ameste cân -
du-se des, să nu se formeze

bulgări mari, iar la final, se
completează 1,5-2 litri de apă. 

Separat, într-o farfurie
adâncă se bate gălbenușul de
ou crud cu iaurtul (sau smân-
tână acrișoară). Cu ajutorul
unei linguri mai mari, se pune
treptat peste iaurt câte puțin
din zeama fierbinte, ameste -
cându-se continuu, în așa fel

încât iaurtul să-și mărească
temperatura încet și să nu se
taie. Când legumele și carnea
s-au fiert, în oala cu ciorbă se
toarnă sosul de iaurt, în fir
subțire, amestecându-se con-
tinuu. Astfel ciorba va avea un
aspect cremos și alb. Când dă
în clocot se pun și pastele, care
se lasă la fiert după instrucți-
unile de pe cutie. La final,
ciorba se acrește cu suc de
lămâie, iar după ce mai dă
câteva clocote, se oprește focul
și se presară pătrunjel tocat.

inGrediente

ulei, 500 g carne tocată (de vită sau curcan), o ceapă
mare, suc de roșii sau bulion, 2 morcovi, un iaurt, un
gălbenuș crud, o lămâie, o legătură de pătrunjel, paste,
(steluțe sau fidea fină), sare după gust.

mod de preparare:
Ceapa se curăță și se taie în cuburi. Ardeii, după spălare,

se curăță de cotoare și se taie în pătrate de circa 4x4 cm.
Cartofii se decojesc și se taie în cuburi de 3x3 cm, iar mor-
covii în rondele. Carnea, poate fi pulpă de porc sau carne
de lucru, se taie în cuburi de 2-3 cm.

Se pregătește o tigaie antiaderentă cu trei linguri de
ulei, în care se prăjesc cubulețele de carne, la foc iute. După
ce se rumenesc, cubulețele se scot pe o farfurie și se condi-
mentează cu sare și piper. În grăsimea rămasă în tigaie se
călește, doar zece minute, sub capac, ceapa și usturoiul, la
foc mediu. Când ceapa devine sticloasă, se adaugă ardeii,
se amestecă ușor cu o spatulă se sărează, se adaugă piper
și totul se lasă sub capac încă zece minute.

Se pregătește apoi un alt vas (ideal ar fi din ceramică)
în care se pun legumele călite, cubulețele de carne ru-
menite, roșiile tăiate felii precum și cele întregi (cherry),
cartofii cruzi și rondelele de morcovi. Ghiveciul se ase-
zonează, din nou, cu sare și piper, iar deasupra se toarnă
sucul de roșii, după care, ingredientele se amestecă ușor,
cu ajutorul unei palete. Nu se pune apă în plus, întrucât
legumele vor lăsa apă. Vasul se acoperă cu un capac și se
dă la cuptorul încins, unde se lasă 1-2 ore. Dacă se
folosește carne de vită, se lasă mai mult, dar se verifică
nivelul lichidului. Între timp, se spală vinetele și se taie în
cuburi de 3 cm (cu coajă cu tot). Ca să se scoată amăreală
din vinete, se pregătește un castron în care se pun vinetele,
peste ele se toarnă apă caldă și sare (la 3 l de apă, 2 linguri
de sare). Vinetele se țin în apă 1-2 ore, apoi se strecoară.
Cubulețele de vinete se usucă într-un prosop de bucătărie,
ca să se poată rumeni. Se pun apoi 2 linguri de ulei într-o
tigaie, în care se rumenesc vinetele și se pregătesc ron-
delele de ardei.

Ghiveciul se poate lăsa în cratiță sau se împarte în
forme mai mici, pentru gratinare. Pe fiecare porție (sau în
cratița cu ghiveci) se distribuie întâi vinetele, apoi ron-
delele de ardei și ardei iute. La final, se pune brânza feta,
mozzarella sau cașcaval. Cratița cu ghiveci se dă la cuptor
pentru încă 20 de minute. După ce se scoate din cuptor,
deasupra se presază pătrunjel verde. Ghiveciul se poate
servi alături de o garnitură de orez.

ciorbă tătărască de nuntă 

mod de preparare:
Blatul: albuşurile se sepa -

ră de gălbenuşuri apoi se bat
spumă, adăugându-se za-
hărul în ploaie. După ce s-au
întărit, se adaugă, pe rând
gălbenuşurile, făina, iar la
final apa. Compoziţia se îm-
parte în două şi se coace la
foc mediu, timp de 30 de
minute.

crema: miezul de la pepe -
ne se scoate şi se taie cubu -
leţe, înlăturându-se sâmburii.
Se prepară gelatina conform
instrucţiunilor de pe plic,
apoi se amestecă bine cu
vinul, zahărul, zeama de
lămâie şi 200 ml apă. Com-
poziţia obţinută se fierbe

timp de un minut. După ce
blatul s-a răcit, se aşează din
nou în tavă, deasupra se pun
cubuleţele de pepene roşu,
iar peste ele se toarnă siropul
care s-a răcit, apoi se dă la
frigider. Când crema s-a în-
tărit se ornează cu frişcă şi fe-
liuţe din blatul al doilea. 

inGrediente

800 g carne (pulpă de miel, vită sau porc), 3 lin-
guri de ulei, 3-4 cepe, o căpățână de usturoi (10-12
căței), 800 g ardei, 600 g roșii proaspete, 500 ml
suc de roșii, 2-3 cartofi, 2 morcovi medii, sare,
piper negru măcinat, o lingură de boia de ardei (pa-
prika dulce).

În plus: 200 g brânză gen mozzarella, feta, 2
ardei tăiați rondele, ardei iute (opțional), o vânătă
mare + 2 linguri de ulei, pătrunjel tocat.

inGrediente

6 ouă, 6 linguri de făină, 6 linguri de zahăr, patru lin-
guri de apă, un pepene roşu, 3 plicuri de gelatină, 200
g zahăr, 200 ml vin alb, sec, lămâie, 200 ml frişcă.

Prăjitură
cu pepene
roşu

Ghiveci turcesc, din
carne și leGume 

Ghiveci turcesc, din
carne și leGume 
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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 garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând cabană, antreu, bucătărie,
dormitor, curent, fântână, teren 400
mp, gard cu plasă de sârmă, mobilată,
ocupabilă imediat, la Măgura, Almașu
Sec. Preț: 12.000 euro, telefon:
0727.650.920.

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 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 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 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.

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.

14 - MICa PuBLICItatE 21 - 27 august 2020



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 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, 50 de ani, întreprinzător,
caut femeie de 36-48 de ani pentru
prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
0723.740.717. 

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. Tel. 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.

DIVERSE

l Vând aragaz Indesit, 4 ochiuri,
stare perfectă, în garanție. Informații
între orele 8-12, 17-22. Preț negocia-
bil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100.

l Vând mașină de scris manuală,
marca Facit T P1 nr.308641, prove-
niență Sweden. Preț: 350 lei, telefon:
0722.262.712.

l Vând celular Samsung 10 A,
nou, nefolosit, de culoare neagră. Preț
600 lei, telefon: 0745.750.705.

l Cumpăr maşină de tăiat tăieţei,
tip Cugir. Tel. 0723.696.265,
0744.616.167.

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

l Vând celular Samsung J 6, în
stare perfectă de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând cărucior pentru persoane
cu dizabilități, în stare perfectă. Preț:
300 lei, telefon: 0254.730.209,
0760.193.089.

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,
telefon: 0751.462.085.
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PSD a avut dreptate,
iar Raportul Curții de
Conturi a confir-

matPSD a atras atenția
încă de acum câteva luni că
Guvernul PNL, în această
perioadă de criză, a comis
o serie de infracțiuni pe-
nale deosebit de grave.
Controlul Curții de Conturi
a fost impus de  Parlamen-
tul României prin
Hotărârea 4/16 aprilie,
potrivit căreia, în 60 de zile
de la încetarea stării de ur-
gență, Curtea de Conturi
trebuie să controleze cum
au fost gestionate
resursele publice pentru
această perioadă și să
prezinte Parlamentului ra-
portul corespunzător.

Raportul arată clar bătaia
de joc la adresa populației din
partea PNL și dovedește faptul
că PSD a avut dreptate atunci
când a acuzat Guvernul de:

1. Tunuri financiare și chel-
tuieli ilegale: măști cumpărate
cu 32 de lei bucata – preț um-
flat de 100 de ori față de costul
normal; achiziția de măști
neconforme în valoare de 26,5
milioane lei, de către Unifarm;
achiziţii făcute fără contracte
de către Spitalul Universitar
de Urgență Militar Central „Dr.
Carol Davila”; plata ilegală a
costurilor de transport, livrare
și manipulare a produselor
contractate, deși, conform
clauzelor contractuale, acesta
erau în sarcina furnizorului
(150.000 euro); angajarea
unor cheltuieli fără a exista
sursa de finanțare în buget
etc.

2. Risipirea banului public:
achiziția de utilaje pentru con-
fecționarea de măști chirurgi-
cale tip 3PLY și N95 și
materiale aferente, de către
CN ROMARM SA, care la fi-
nalul lunii iunie (după expi-
rarea stării de urgenţă) se
aflau în faza de testare și insta-
lare; țeapă de aprox 2,5 mili -
oane de dolari - avans
nerecuperat de la firma Medi
Consulting din Coreea de Sud,
care nu a livrat produsele
(ventilatoare), nu a dat nici
banii înapoi și căreia nu i s-au
calculat și facturat penalități
de întârziere; țeapă de aproxi -
mativ 2 milioane de euro dată

de o companie din Elveția care
nu a livrat marfa – ventila-
toare - și nici nu a returnat
avansul primit deși a fost no-
tificată; la Ministerul Trans-
porturilor nu s-au recuperat
avansuri de peste 10 milioane
lei pentru bunuri nelivrate și
nu s-au calculat penalități de
96 mii lei etc.

3. Expunerea populației la
pandemie prin subfinanțarea
testării, deși existau banii în
buget: subfinanțarea testării
cetăţenilor, deşi banii erau în
bugetul Ministerului Sănătăţii;
s-a cheltui doar aproximativ
1% din suma de 140.000 alo-
cată pentru aceste proceduri;
Ministerul Sănătății a avut
prevederi bugetare de 12.639
mii lei, pentru un număr de 32
aparate PCR/sistem automat
PCR, însă, în perioada 01.01 -
15.05.2020, s-au acordat fi-
nanțări pentru doar 8 aparate,
în sumă de 2.595 mii lei; sub-
finanţarea acţiunilor prior-
itare AP –ATI (acțiuni
prioritare pentru monitori -
zarea, tratamentul și îngrijirea
pacienților critici din secțiile
ATI) şi AP –IERE (acțiuni pri-
oritare pentru monitorizarea,
tratamentul și îngrijirea pa-
cienților critici, cu infecții
emergente și reemergente)
etc.

4. Expunerea iresponsabilă
a personalului medical din
prima linie: asigurarea doar
parţială a stocurilor de ur-
genţă - ONAC a inițiat proce-
duri pentru atribuirea a nouă
loturi, dar nu a reușit, decât în
parte, asigurarea stocurilor de
urgență medicală prevăzute
prin OUG nr. 11/2020; în luna
aprilie 2020, ONAC a mai in-

ițiat două proceduri de achi -
ziție publică de dezinfectanți,
dar aceste proceduri nu s-au
concretizat în atribuire de
acorduri-cadru, deoarece so-
cietățile comerciale care au
fost invitate nu au asigurat
oferte acceptabile pentru în-
deplinirea condițiilor tehnice
și la valorile estimate solici-
tate etc.

5. Alocarea cu întârziere și
în mod deficitar a fondurilor
pentru măsurile sociale: plăţi
ilegale în legatură cu indem-
nizația lunară acordată către
alți profesioniști; nu au fost
plătite la timp sumele referi-
toare la şomajul tehnicș la fi-
nalul stării de urgentă 21%
din solicitări erau neachitate;
nu au fost plătite la timp
sumele aferente indemniza-
ției aferente părinților la fi-
nalul stării de urgentă, 31%
din cereri erau neachitate; au
fost constatate prejudicii, prin
plata ilegală a somajului
tehnic, în valoare de 1,4 mili -
oane lei etc.

Curtea de Conturi a făcut
949 de controale și a constatat
825 de cazuri de abateri,
nereguli, erori și ilegalități. De
aceea, este obligatoriu ca
procurorii să se autosesizeze
în urma infracțiunilor con-
statate de aceasta.

Va mai avea tupeul Preșe -
dintele României să iasă pu -
blic și să laude Guvernul, după
ce sunt demonstrate toate
aceste ilegalități? Dacă tot ne-
a obișnuit să dea sfaturi, une-
ori punând de-a dreptul
pre siune pe sistemul de
justiție, dacă tot s-a obișnuit
să le spună procurorilor ce
dosare să închidă (ex. Dosarul
Sparanghelul) și ce dosare să
redeschidă (ex. Dosarul 10 au-
gust), ar trebui ca, în acest caz,
Președintele Iohannis să ceară
Procurorului General și DNA
să investigheze toate fraudele
făcut de Guvernul Orban sub
paravanul pandemiei!

Pentru că acum nu e doar
spus, ci și demonstrat: minci-
uni și furăciuni, asta caracte -
rizează guvernarea PNL!

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT  DE PRESĂ

PSD a avut dreptate, iar Raportul 
Curții de Conturi a confirmatPotrivit DC News,

Preşedintele fonda-
tor de onoare al par-

tidului Forţa Naţională
transmite un mesaj ferm
pe o temă de fierbinte a
momentului.

"Partidul Forța Națională
salută sentința Judecătoriei
Hațeg, care a  anulat ca nele-
gale, titlurile de proprietate,
prin care s-au retrocedat în
mod abuziv peste 10.000
hectare de pășuni, păduri și
goluri alpine din Masivul
Retezat, inclusiv din Parcul
Național Retezat, prima re -
zer vație naturală înființată în
România. Sentința vine dupa
mai mult de un deceniu de la
începerea procesului retro-
cedarii controversate a unei
suprafețe uriașe din Retezat,
către presupuși moștenitori
ai familiei Kendeffy

Se pune astfel capăt unui
abuz îngrozitor săvîrșit de un
fost prefect PDL  și un sub-
prefect UDMR, cu sprijinul in-
stituției pastorită odinioară
de  'Zeiță', care, în prima fază
a procesului a constatat că
retrocedarea este legală. În
sfîrșit DECEBAL poate fi liniș -
tit că munții, apele și pădurile
pe care le-a stapânit au

revenit în proprietatea ur-
mașilor de drept", transmite
Gheorghe Popescu, preşedin-
tele fondator de onoare al
partidului Forţa Naţională. 

Ce solicită Forţa
Naţională?

"Partidul Forța Națională
solicită instituțiilor abilitate
tragerea la răspundere a
celor care se fac vinovați,
fosta conducere a prefecturii
și a membrilor care au făcut
parte din Comisia Județeană
pentru Stabilirea Drepturilor
de Proprietate Asupra Tere -
nurilor și recuperarea inte-
grală a prejudiciilor produse
prin înstrăinarea patrimo -
niului national.

Partidul Forța Națională
își rezervă dreptul de a iniția
demersuri în justiție pentru
ca cei vinovați să răspundă și
România să devină “țara lu-
crului bine făcut'", transmite
Gheorghe Popescu.

Forţa Naţională – mesaj ferm
pe tema retrocedărilor 

din Retezat!


