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gASTRONOMIE

Fondat de Cornel POENAR

PAg.16
Un regal gastronomic se va
desfăşura, la acest sfârşit de
săptămână, în piaţa de la
poalele Cetăţii Deva.
Aromele mediteraneene vor
încerca să câştige în faţa
celor clasice. 

JUSTIŢIEPAg. 3
Patru braconieri arheo-
logici au fost condamnaţi la
închisoare cu suspendare
de magistraţii Judecătoriei
Orăştie, după ce au sustras
bunuri de valoare din 
siturile arheologice.
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Pentru  funcționarea
cât  mai bună a sis-
temului de în-

vățământ preuniversitar,
pe durata instituirii stării
de urgență, cadrele didac-
tice de la Liceul Tehno-
logic „Matei Corvin”
Hunedoara - după cum ne
spunea prof. Isabela Car-
men SUSANYI (în foto) - au
implementat măsurile
necesare desfășurării pro-
cesului instructiv educa-
tiv. 

Profesorii din aria curricu-
lară „Limbă și comunicare”,
(11 la număr), au desfășurat
activitățile de predare în
mediul online pe toată pe-
rioada anului școlar.

În urma închiderii școlilor,
generată de pandemia de
Covid 19, s-au utilizat mai
multe  mijloace de comuni-
care cu elevii, precum apli-

cația WhatsApp, Zoom,
Google Classroom etc. Au fost
accesate și folosite plat-
formele de învățare online și
s-a menținut legătura în mod
permanent cu elevii. S-au
putut trimite, astfel, suporturi
de lecții neparcurse până în
12 martie anul curent și s-a
realizat feedback-ul, solici -
tând și primind fotografii ale
notițelor și ale temelor efec-
tate.

Pentru clasele a VIII-a și a
XII-a, s-a recomandat uti-
lizarea platformei  „Examenul
tău” și urmărirea lecțiilor din
programul televizat „Teleș-
coala”.

Pentru lămurirea neclari -
tăților, cadrele didactice au
utilizat comunicarea prin
mesaje pe WhatsApp, Mes-
senger sau prin convorbiri
telefonice.

Elevii au fost încurajați să
comunice cu profesorii, chiar
dacă nu s-au încadrat în
orarul foarte strict stabilit la
nivelul conducerii liceului.

Menționez și faptul că
fiecare clasă a avut constituit
un grup propriu în mediul on-
line, alături de diriginte și de
profesorii care predau la clasa
respectivă.

Colegii mei au folosit cel
mai mult platforma școlii,
unde pe Google Classroom s-
au postat teme și sarcini de
lucru pentru fiecare clasă în
parte. Temele au fost ulterior
discutate și rezolvate în
cadrul întâlnirilor Meet, din
cadrul aceleiași platforme.

Profesorii diriginți au păs-
trat permanent legătura cu
elevii și părinții, telefonic, pe
grupurile clasei de Messenger
și WhatsApp cât și pe Zoom.

Elevii cei mai conștincioși
au participat la toate orele din
orarul online și s-au bucurat
de întâlnirile virtuale.

Avantajele tehnologiei sunt
multiple. Elevii sunt atrași de
mediul online, acesta făcând

parte din viața lor zilnică, o
viață cu multe provocări și
multe enigme cărora cei mici
le fac față cu succes.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Mediul online face parte 
din viaţa zilnică a elevilor

În fiecare toamnă, de-
butul noului an școlar
reprezintă un prilej de

bucurie și de speranță,
sens în care am stat de
vorbă cu prof. dr. Maria
ȘTEFĂNIE (în foto), Liceul
Teoretic „Aurel Vlaicu” 
din Orăștie.   

Cu acest prilej, în calitate
de cadru didactic, interlocu-
toarea adresează elevilor un
an școlar încununat de suc-
ces, în care să-și îmbo gă -
țească cunoștințele, să-și
dezvolte compentențele și
abilitățile și să obțină cele
mai bune rezultate posibile.
Colegilor profesori le dorește
multă sănătate, putere de
muncă, iar efortul lor să se
regăsească în rezultatele și
succesul elevilor îndrumați. 

Realitatea este că începem
un nou an școlar cu multe ne-
cunoscute și întrebări. 

Pandemia cu care se con-
fruntă întreaga omenire, ne-a
schimbat viața tuturor. Orga-
nizarea învățământului pre-
universitar, mai ales, în
această perioadă, este o ade-
vărată provocare pentru
toată lumea, atât pentru elevi,
profesori și directori, cât și

pentru autorități și părinți. 
În acest moment știm că

există cele trei scenarii după
care unitățile de învățământ
își vor desfășura activitatea, și
anume: scenariul verde pen-
tru localitățile în care nu -
mărul de îmbolnăviri cu
virusul SARS-CoV-2 este sub
1 raportat la 1000 de
locuitori, scenariul galben
pentru localitățile în care
numărul de îmbolnăviri este
cuprins între 1 și 3 raportat la

1000 de locuitori și scenariul
roșu, pentru U.A.T.-urile în
care numărul de îmbolnăviri
este mai mare de 3 la 1000 de
locuitori. 

Iată ce ne informează în
continuare interlocutoarea: 

- Prezint, pe scurt ce pre-
supune fiecare scenariu: sce-
nariul verde reprezintă, de
fapt, forma clasică de des-
fășurare a activității, cu toți
elevii și profesorii la școală,
cu respectarea, bineînțeles, a

măsurilor impuse de Minis-
terul Sănătății cu privire la
prevenirea răspândirii
virusului SARS-CoV-2; sce-
nariul galben reprezintă o
formă combinată (hibrid) de
organizare a activității în sis-
tem clasic și online; scenariul
roșu corespunde exclusiv în-
vățământului online.

Unitățile de învățământ
trebuie să fie pregătite și să
aibă resursele și logistica
necesare pentru orice sce-
nariu, deoarece situația epi-
demiologică se schimbă, prin
urmare și forma de pregătire
se poate modifica. Acest lucru
este de înțeles și trebuie să ne
adaptăm. 

Directorii și directorii ad-
juncți din unitățile de în-
vățământ dau în această
perioadă un adevărat examen
de rezistență și perspicaci-
tate, în ceea ce privește
pregătirea începerii cursu -
rilor. Ei sunt actorii principali
și sunt convinsă că vor căuta
cele mai bune soluții pentru a
garanta/oferi siguranța sani-
tară a elevilor, precum și
condițiile optime pentru
buna desfășurare a activității
didactice. Alături de conduc-

erea fiecărei școli, colectivul
de cadre didactice și întregul
personal din unitatea de în-
vățământ trebuie să se im-
plice pentru a asigura servicii
educaționale de calitate.  De
asemenea, autoritățile pub-
lice locale au un rol foarte im-
portant în susținerea școlilor,
mai ales în această perioadă.
Foarte multe Primării și Con-
silii Locale au alocat deja
resurse importante unităților
de învățământ în vederea
des chiderii noului an școlar. 

Lipsa de infrastructură, în
cazul învățământului online,
constituie o problemă ma-
joră. Așteptăm cele 250.000
de tablete promise elevilor de
către Ministerul Educației și
Cercetării. Sigur că nu vor fi
suficiente, însă este un pas
spre digitalizarea învățămân-
tului. 

Sunt foarte multe de spus
cu privire la măsurile și de-
mersurile care s-ar fi putut
lua în această perioadă, însă
prefer să vă prezint exemplul
personal.

(Continuarea interviului 
o puteţi citi pe 

www.accentmedia.ro)

Educația - averea națională de care trebuie să avem grijă



C
unoscută pentru fap-
tul că provoacă
alergii periculoase,

ambrozia trebuie combă-
tută din spaţiile publice.

Deva – Ambrozia trebuie
combătută prin lege, iar
metoda cea mai eficientă este
smulgerea plantei din locurile
în care a crescut. Simpla
tăiere a plantei nu are efecte
pe termen lung. În municipiul
Deva, campania de stârpire a
plantei a început în luna mai
şi a continuat în iunie şi au-
gust. Astfel, angajaţii SPIGM
Deva au curăţat de ambrozie
o suprafață de aproape
127.000 de metri pătrați de
teren public (luna mai-
63.750 mp, luna iunie-31.964
mp, luna august-31.070 mp),
informează administraţia lo-
cală.

Zonele publice din mu-
nicipiul Deva în care am-
brozia este des prezentă și în
care echipele au intervenit cu
un utilaj special care smulge
această plantă dăunătoare cu
tot cu rădăcină sunt:  zona
Telecabină Cetate, Blocuri so-
ciale Zăvoi, străzile Carierei,
Ioan Corvin, Bejan, Petru
Rareș, Mihai Eminescu, Crișu-
lui, Depozitelor și Aleea Ro-

manilor. Echipele SPIGM au
curățat de ambrozie și căile
de acces, alei și poteci, către și
din Cetatea Deva.

Ambrozia se predă împre-
ună cu alte resturi vegetale la
groapa de gunoi unde este
tratată în vederea depo zitării.

Devenii sau firmele care
au în proprietate sau admin-
istrare terenuri pe care a
crescut ambrozia, adminis-
tratorii căilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă au
de asemenea, conform Legii
nr.62/2018 cu modificările și

completările ulterioare, obli -
gația să desfășoare lucrări de
prevenire, combatere și dis-
trugere a acestei plante, mă-
suri care se mențin până la
sfârșitul perioadei de vege-
tație a ambroziei. 

Cei care nu respectă legea
primesc în prima fază avertis-
ment iar dacă nu iau măsuri
de combatere și distrugere a
ambroziei, amenzile sunt
cuprinse între 1.000-5.000 de
lei pentru persoanele fizice și
între 10.000-20.000 lei pen-
tru persoanele juridice.
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Ambrozia: Autorităţile luptă
împotriva unei plante 

periculoase pentru sănătate M
ăsura este con-
secinţa numărului
mare de îmbol-

năviri cu noul coronavirus.
Lista se actualizează săp-
tămânal.

Deva – Un număr de 40 de
localităţi din judeţul Hune-
doara, între care oraşele
Petrila şi Simeria, nu au în-
deplinit condiţiile legale pen-
tru ca restaurantele să poată fi
deschise de la 1 septembrie.
Potrivit unei hotărâri adoptate
de Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, spaţiile in-
terioare ale restaurantelor şi
cafenelelor nu pot fi redate
circuitului economic în local-
itățile unde incidența cumu-
lată a cazurilor confirmate
pozitiv cu virusul SARS CoV 2,
în ultimele 14 zile, este mai
mică sau egală de 1,5/1.000
de locuitori. 

În judeţul Hunedoara este
vorba despre localităţile :
Aurel Vlaicu, Balomir, Banpo-
toc, Bozeş, Bucium, Bucureşci,
Câmpu lui Neag, Chitd, Crişan,
Galaţi, Grădiştea, Jieţ, Lelese,
Petrila, Simeria, Orăştioara de
Jos, Livadia, Pâclişa, Poeiniţa
Tomii, Pricaz, Rapoltu Mare,
Romos, Sălaju de Jos, Săliş-
tioara, Sântuhalm, Sarmizege-
tusa, Şesuri, Silvaşu de Jos,
Simeria Veche, Subcetate,

Tâmpa, Ţebea, Tomeşti, Topli -
ţa, Turdaş, Unciuc, Uroi, Vai -
dei, Valea de Brazi, Vălişoara. 

Programul de lucru al oper-
atorilor economici nu poate în-
cepe înainte de orele 06.00 și
nu se poate prelungi după
orele 24.00, ultima comandă
putând fi preluată cel târziu la
orele 23.00.

Se menține măsura privind
suspendarea activității clubu -
rilor, discotecilor și a barurilor
în interiorul clădirilor.

Activitățile instituțiilor
muzeale, a bibliotecilor, librări-
ilor, cinematografelor, a insti-
tuțiilor de spectacole și/sau
concerte, școlilor populare, de
artă și de meserii, precum și
evenimentele culturale în aer
liber se pot desfășura numai în
condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii și
al ministrului sănătății. 

Organizarea și desfășurarea
activității cinematografelor, in-
stituțiilor de spectacole și/sau
concerte este permisă, fără a
depăși 50 % din capacitatea
maximă a spațiului, în local-
itățile unde incidența cumulată
a cazurilor confirmate pozitiv
cu virusul SARS COV 2, în ul-
timele 14 zile, este mai mică
sau egală de 1,5/1.000 de
locuitori.

Covid-19 : Restaurantele
rămân închise în 40 de 
localităţi ale judeţului

Orăştie – Patru cetăţeni
cehi au fost condamnaţi la
pedepse cu închisoarea de
magistraţii Judecătoriei Orăş -
tie, după ce, în urmă cu cinci
ani, au săpat peste 200 de
gropi şi au furat peste 100 de
obiecte din zona cetăţilor
dacice. Trei dintre inculpaţi
au primit câte un an şi patru
luni de închisoare pentru furt
calificat, opt luni de închi -

soare pentru distrugere de
bunuri şi opt luni pentru uti-
lizarea detectoarelor de met-
ale în locuri neautorizate. Ei
vor cumula o pedeapsă finală
de 1 an, 9 luni şi 10 zile de în-
chisoare. În acelaşi dosar, un
al patrulea inculpat a fost
condamnat la 2 ani, 5 luni şi
10 zile pentru infracţiuni sim-
ilare. Toate pedepsele sunt cu
suspendare şi un termen de

supraveghere de doi ani. 
Condamnaţii vor trebui să

presteze muncă în folosul co-
munităţii, timp de 60 de zile,
la Primăria Orăştie sau la
Primăria Beriu. 

Piesele arheologice sus-
trase de cei patru indivizi au
fost recuperate de la inculpaţi
şi depuse la Muzeul Naţional
de Istorie a României.

Braconieri arheologici din Cehia, condamnaţi la Orăştie
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E
a este Larisa Clau-
dia Coste, are 28 de
ani și candidează

din partea PSD pentru
funcția de primar 
al comunei Zam.

Este soție de preot și
mamă a doi copii. După ce a
terminat studiile în Tim-
ișoara, Facultatea de Științe
ale Comunicării, cu spe-
cializarea Comunicare și Re-
lații Publice, s-a mutat în
Zam, s-a căsătorit și și-a înte-
meiat o familie. Au trecut 8
ani de atunci, iar trecerea
timpului a făcut-o să-și dea
seama că Zamul este o co-
mună foarte frumoasă unde
poți trăi o viață liniștită.

Luarea deciziei de a intra
în politică a venit odată cu
problemele cu care s-a con-
fruntat și ea și toți consătenii.

,, Este greu de crezut, dar
din păcate, în comuna noas-
tră nu avem nici strictul nece-
sar. Nu avem apă, depindem
de alimentarea cu apă de la
Spitalul de Psihiatrie din co-
mună. Dacă conducerea spi-
talului decide să ne oprească
alimentarea rămanem fără,
nu avem canalizare și nici
prea multe drumuri asfaltate.
Grădinițele și școlile sunt
neîngrijite, nerenovate, având
multe lipsuri.

Îmi doresc ca părinții să-și
trimită cu încredere copiii la
școală și la grădiniță, tinerii
să nu mai fie nevoiți să plece
din comună, iar cetățenii să
aibă un trai decent.

E trist, este prima locali-
tate din județul Hunedoara
cum vii dinspre Arad, e ca o
carte de vizită a județului și e
păcat că e neîngrijită.

Lupta în care am intrat
este una foarte grea, însă
multe persoane mă sprijină și
mă încurajează iar eu sunt o
femeie foarte ambițioasă și în

aceiași măsură corectă. Am
încredere în mine și știu ce
pot, rămâne doar ca bunul
Dumnezeu să mă ajute, iar
oamenii să îmi ofere încrede -
rea lor și nu îi voi dezamăgi!

Nu vreau să promit foarte
multe, oamenii sunt sătui de
promisiuni, vreau să le arăt
fapte. Prefer să le promit mai
puține lucruri și să îi surprind
plăcut mai târziu. Obiectivele
mele pe următorii patru ani
s-au conturat după multe dis-
cuții cu oamenii. Avem nevoie
cât mai curând posibil de in-
troducerea rețelei de apă și
canalizare, asfaltarea tuturor
drumurilor comunale, adân-
cirea văilor și drenarea
șanțurilor drept măsură de
prevenție împotriva inundați-
ilor, curățenie în comună și
întreținerea acesteia, mo -
dernizarea căminelor cultur-
ale pentru încurajarea
păs tră rii și promovării tradiți-
ilor în spații adecvate, impli-
care în viața comunităților
religioase prin sprijin concret
acordat Bisericilor, construirea
drumurilor de acces pentru
familiile izolate, rea bi litarea
școlilor și a grădinițelor astfel
încât cei mici și cei mari să aibe
spații decente pentru desfășu-
rarea procesului educațional,
reamenajarea parcurilor, înfi-
ințarea de noi locuri de joacă
pentru copii, spații de recreere
și renovarea terenului sintetic.“

Așadar, toată stima pentru
această doamnă tânără și cu-
rajoasă care luptă să aducă o
schimbare în comuna Zam.
Dacă mai multe persoane ar fi
așa de implicate și sincere cu
toții am trăi într-o lume mai
bună.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit
de Autoritatea Electorală Permanentă la de-
semnarea mandatarului financiar:21200019.

Larisa Claudia Coste -
candidatul PSD pentru

funcția de primar al
comunei Zam

Deva – Spitalul Judeţean
de Urgenţă Deva a beneficiat
de o nouă finanţare din
partea Consiliului Local
Deva, în baza unei hotărâri
ce a fost adoptată anul trecut
de către consilierii locali.
Este vorba despre o sumă de
130.900 de lei ce este desti-
nată secției Interne.

În cadrul acţiunilor con-
crete de sprijinire a spitalu-
lui judeţean, Primăria Deva a
alocat unităţii medicale, din
anul 2018 și până în prezent,
suma de 5.919.470 lei, adică
peste 1.250.000 euro. Din
banii alocați, Primăria Deva
a achitat până acum către
spital, suma de 3.057.544,35
lei. Banii au fost folosiți de
spital pentru achiziționarea
de: aparate de ventilație

mecanică la secția Anestezie
și Terapie Intensivă, echipa-
mente de protecție și materi-
ale sanitare necesare pentru
prevenirea și combaterea
virusului COVID-19, echipa-
ment și aparatură pentru
dotarea secțiilor. Spitalul
Județean de Urgență Deva
este în subordinea Consiliu-
lui Județean Hunedoara, însă
sănătatea devenilor și cali-
tatea actului medical sunt

prioritare pentru adminis-
trația publică locală. Contin-
uăm să susţinem logistic și
financiar Spitalul Judeţean
de Urgenţă Deva pentru
achiziţionarea de aparatură
și echipamente medicale,
conform solicitărilor şefilor
de secţii din Spitalul
Județean de Urgență, se
arată într-un comunicat al
administraţiei locale din
Deva.

Bani pentru Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Deva

Comandat de Partidul Forţa Naţională - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit de Autori-
tatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar:21200847.



După cum bine se cunoaşte, mi-
am depus candidatura pentru
funcţia de primar al oraşului Sime-
ria, în data de 15 august, alături de
o echipă alcătuită din 21 de con-
silieri, o echipă de profesionişti cu
bogată experienţă în viaţa reală. 

Avem în echipă, profesori, eco -
nomişti, ofiţeri, manageri, studenţi,
cadre medicale, teologi, bibliote-
cari.

Cu această echipă, vom duce la
capăt, obiectivele propuse. 

Ceea ce îmi doresc este o de-
schidere a politicienilor către un di-
alog constructiv pentru oraşul
Simeria. Din păcate nu văd niciun
fel de  comunicare din partea ac-
tualei conduceri cu privire la de-
schiderea anului  şcolar şi soluţiile
administraţiei, soluţii imediate în
vreme de pandemie.

Utilizarea clădirilor abandonate
ale fostelor școli din satele
aparținătoare orașului Simeria,
prin reamenajarea lor ca spații de
creație și afterschool. 

Nu mai vreau să văd sate și orașe
care au clădiri care pot funcționa
aducând un plus valoare, fluturând
un steag european, dar ele nu au
apă, curent și canalizare. ASTA NU!
Nu acum după 30 de ani; nu acum
în 2020.

Lăsați proiectele pe fonduri eu-
ropene să funcționeze. Mulți nu  vor
să acceseze fonduri europene pen-
tru că aici nu mai funcționează  în-
trebarea ,,ce îmi iasă și mie la
schimb?”

Cristina NEAGU
Candidat al PPU la funcţia de

PRIMAR al oraşului Simeria

ACtUALitAte - 54 - 10 septembrie 2020

Cristina Neagu, Simeria:
“Vom duce la capăt,
obiectivele propuse”

Sunt Mîndula Andrei Florin,
am 35 de ani și candidez
din partea PSD pentru

funcția de primar al comunei
Luncoiu de Jos. 

Candidez pentru că, așa cum vă
doriți și dumneavoastră, și eu vreau
o comună în care bunicii noștri să se
simtă respectați, părinții noștri să
aibă locuri de muncă, iar tinerii să
aibă perspective.

Candidez pentru că doar cu un
primar nou în politică se pot de-
clanșa reformele de care are atâta
nevoie comuna noastra. Eu consider
si cred că un conducător bun trebuie
să fie competent, integru și dispus să
se implice direct si personal pentru
a trece la treabă. 

Noi, echipa PSD pentru Primăria
Luncoiu de Jos  vom fi prezenți în
permanență în viața comunității, full
time, la fel cum o facem și la locurile
noastre de muncă.

Am pregătit angajamente pentru
Luncoiu de Jos, iar viziunea noastră
este atât pe termen lung, cât și pe
termen mediu și scurt: ne dorim să
renovăm și să modernizăm infra -
structura comunei; ținem spațiile
verzi îngrijite și străzile curate; ne
dorim să transformăm comuna într-
o comună eco-friendly în adevăratul
sens al cuvântului, cu mobilier îngri-

jit, cu revigorarea unor zone de agre-
ment ignorate; vrem să facem ad-
ministrația eficientă prin digitalizare
și transparentizare; vrem în primărie
oameni profesioniști, aleși prin con-
cursuri transparente.

Cu prietenie,
Mîndula Andrei-Florin, 

candidat PSD pentru funcția de
primar al Comunei Luncoiu de Jos

Mîndula Andrei-Florin, 
candidat PSD pentru funcția de primar 

al comunei Luncoiu de Jos

În curând, județul
Hunedoara va avea un
nou film de promovare

turistică, realizat cu o
echipă de profesioniști,
după un scenariu capti-
vant și care va pune în lu-
mină tot ceea ce are
județul nostru de oferit în
materie de atracții 
culturale, naturale, 
istorice și de recreere.

Filmul este realizat de Con-
siliul Județean Hunedoara
prin Agenția de Dezvoltare
Economico-Socială a Județului
Hunedoara, în colaborare cu o
echipă cu expertiză în activi-
tatea de producție și montaj
filme, ne-a precizat Camelia
Bedea, director ADEH. Durata
medie a filmului va fi de
aproximativ 6-7 min, deru -
lându-se după un scenariu di-
namic, care antrenează
pri vitorii într-o călătorie în
timp și spațiu, pentru de-
scoperirea unui tărâm fasci-
nant, în care negurile istoriei
se întrepătrund cu timpul
prezent, țesând o poveste cu
cavaleri, domnițe, luptători
antici și tineri aflați în cău -

tarea aventurii. 
La realizarea filmului și-au

oferit sprijinul o serie de insti-
tuții, asociații sau unități tu -
ristice și persoane fizice,
dintre care amintim Serviciul
Public de Administrare a Mon-
umentelor Istorice, Muzeul
Civili zației Dacice și Romane,
Administrația Parcului Națio -
nal Retezat, Castelul Corvi -
nilor, Primăria Deva, Primăria
și CNIPT Geoagiu, Centrul de
Cultură și Artă a Județului
Hunedoara, Ansamblul Fol-

cloric Drăgan Mun tean, Ovidiu
Olari, Serviciul Salvamont
Hunedoara, Biserica din Bir -
tin, Toma Coconea, voluntarii
de la Sarmizegetusa Regia și
Asociația Terra Dacica
Aeterna, Garda Cetății, Cava-
lerii Iancu de Hunedoara,
Carpathian HorseTrekking,
Camping Valea Iarului, Pensi-
unea Retezat, Muzeul Tex-
tilelor și doamna Florica
Zaharia, Ansamblul Ritmuri
Zărăndene, Pera Bulz, Grupul
de tulnicărese de la Bulzești și

mulți alții. Personajele princi-
pale în jurul cărora se des-
fășoară acțiunea filmului sunt
interpretate de trei tineri
hunedoreni pasionați de prac-
ticare sporturilor cu motor,
res pectiv Avramescu Florina
Alexandra, Mateș Alexandru
Ionuț și Lupuț Răzvan Ionuț.

Filmul va fi lansat în mediul
online și va fi promovat în-
cepând cu mijlocul lunii sep-
tembrie.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de

identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar:21200019.
Comandat de PARTIDUL PUTERII UMANISTE Social - Liberal  - filiala Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod

de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar:21200022.

Film de promovare turistică a judeţului Hunedoara
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P
entru a beneficia cât
mai mult timp de ali-
mente proaspete,

avem tendința să le
păstrăm, după achiz-
iționare, în frigider sau la
congelator. Dar, există și
situații în care, nu ar tre-
bui să folosim frigiderul
întrucât, unele produse,
ținute la rece, își pot
pierde calitățile, ne spun
nutriționiștii. Iată câteva
dintre ele.

Cartofii
Depozitarea lor în frigider

nu este indicată pentru că,
amidonul pe care-l conțin se
transform în zaharuri, la tem-
peraturi scăzute, Astfel, carto-
ful va căpăta un gust dulceag
și își va schimbă textura, iar la
gătit, coaja se va înnegri,
potrivit doc.ro/. Aceștia pot fi
păstrați, foarte bine într-un
loc uscat, într-o pungă de hâr-
tie. 

Ceapa
Dacă este pusă în frigider,

ceapa devine moale și va
mucegăi mult mai repede. De
asemenea, mirosul se îm-
prăștie în tot frigiderul,
schimbând gustul celorlalte
alimente. Mai mult decât atât,
ceapa și cartofii nu se pun
niciodată în același loc, ne sfă-
tuiesc specialiștii.

Usturoiul
Păstrat în frigider, ustur-

oiul își pierde savoarea. Dar,
așezat într-un recipient ră-
coritor, uscat și aerisit, ustur-
oiul poate fi păstrat mai
multă vreme. Dacă se taie la
capete, cățeii de usturoi pot fi
folosiți cel mult 10 zile. După

acest interval, își pierd cal-
itățile și savoarea, potrivit
doc.ro. 

Pâinea
Suntem tentați să o ținem

la frigider, mai ales în anotim-
pul cald. Dar acest lucru nu
duce la nimic bun. Textura ei
se schimbă, devine uscată și
are gust de rânced, potrivit
sfatulmedicului.ro.În schimb,
pentru a o avea mai mult timp
la îndemână, o putem păstra
în congelator.

Ciocolata
Păstrată la frigider, aceasta

prinde o pojghiță fină albă și i
se schimbă gustul. Nu este
vorba de mucegai, ci despre
grăsimea care iese la suprafață,
potrivit omofon.com. Tocmai
de aceea, ciocolata este bine să
se păstreze la temperatura
camerei, în locuri ferite de lu-
mină. 

Roșiile
Trebuie ținute câteva zile

la temperatura camerei, ca
să-și potențeze aroma, ne
spun nutriționiștii. Ținute la
frigider, acestea chiar dacă se
păstrează mai mult timp, își
pierd gustul. 

Pepenele 
galben

Dacă nu este tăiat, acesta
se ține la temperatura ca -
merei întrucât, pe măsură ce
se coace, devine mai gustos.
După ce este feliat, acesta se
va păstra la frigider, într-un
recipient închis

Mierea
Ca să-și păstreze textura,

aceasta se depozitează într-
un dulap, la temperatura
camerei. Păstrată la rece, se
cristalizează mult mai repede,
ne spun apicultorii.

Cafeaua
Atât boabele cât și pul-

berea de cafea absorb miro-
surile de mâncare din frigider,
scrie click.ro. Tocmai de
aceea, aceasta se va ține la
temperatura camerei, într-un
recipient închis ermetic.

Fructele 
citrice

Lămâile, portocalele sau
grepfrutul se păstrează mai
bine la temperatura camerei
decât la frigider. Gustul lor va
fi mai accentuat, dacă nu sunt
ținute la rece.

Bananele
Dacă se țin la frigider, aces-

tea se vor înnegri, dar conți -
nutul nu va fi afectat.

Produse care 
nu se congelează 

Ouăle 
Se păstrează doar în fri -

gider. La congelare, acestea se
vor sparge întrucât albușul și
gălbenușul își măresc volu-
mul, iar coaja se crapă. 

Laptele 
Dacă se păstrează la con-

gelator își va pierde textura
iar odată dezghețat, va face
cocoloașe. Dacă totuși este
ținut la congelator, el trebuie
decongelat corect. Astfel că,
recipientul se va ține în
frigider câteva ore, până ce
laptele se dezgheață complet,
scrie clickpoftabuna.ro.

Brânza
Nu trebuie supusă șocu -

rilor termice, mai ales dacă
are o consistență mai tare. La
dezghețare, aceasta se fărâ -
mițează. Dacă este mai moale,
după dezghețare se va
cristali za. 

Iaurtul
La dezghețare, își pierde

textura. Grăsimile și apa din
conținutul său se vor separa,
astfel că va fi bun doar pentru
gătit.

Frişca 
Pusă la congelator, frișca

nu va mai putea fi folosită
după decongelare. Își va
pierde textura fină, iar apa și
grăsimile din conținutul său
se vor separa, potrivit click-
pentrufemei.ro

Salata 
Dacă este pusă la congela-

tor, se ofilește și își pierde

prospețimea și textura după
dezghețare. Ea se poate păs-
tra destul de mult timp în
frigider.

Important!
• Fructele și legumele bo-

gate în apă precum pepenii,
castraveţii, roşiile, strugurii
nu se pun în congelator. Asta
pentru că, apa din compoziția
lor va îngheța, iar după ce se
dezgheață, acestea se vor
veșteji și își vor schimba tex-
tura.

• Legumele care se păs -
trează în frigider nu se spală
întrucât, din cauza umezelii,
putrezesc mai repede. De ase -
menea, nu li se taie co dițele
sau frunzele decât în momen-
tul în care se vor consuma.

• Se vor utiliza doar ambala -
je din hârtie. Nu se folosesc
pungi din plastic sau aluminiu,
întrucât acestea transpiră și
păstrează umezeala, ne sfătu -
iesc specialiștii. 

Cornelia Holinschi

Alimente care nu se păstrează 
în frigider sau la congelator
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I
oan Andone rămâne cu
sufletul alături de fot-
balul hunedorean și a

afirmat recent că acordă
sprijin necondiționat pen-
tru promovarea fotbalului
din Hunedoara.

Municipiul Hunedoara ar
putea avea o academie de fot-
bal, pe modelul celei înfi-
ințate de Gheorghe Hagi la
Constanța deoarece Ioan An-
done a acceptat să se implice
și să sprijine acest proiect
venit din partea autorităților
locale.

„Vrem să înființăm Acade-
mia de Fotbal «Corvinul»
care, preconizăm, va avea 400
de copii. Modelul nostru este
Academia lui Hagi de la Con-

stanța. Eu voi fi consilierul
domnului primar pe sport și
mă voi ocupa de academie, de
renovat stadionul, de făcut
terenuri pentru copii, de
toate aceste lucruri. Vom avea
sprijinul primăriei în acest
proiect. Vom angaja antre -
nori, vom avea grijă să fie
pregătiți, să știe să lucreze cu
copiii. Și dacă vin din altă
parte a județului, vom avea
grijă să facă școală la Hune-
doara. Vreau să dau Hune-
doarei ceva înapoi, pentru că
aici m-am format ca jucător.
Vreau să ajut tot ce este sport
în Hunedoara, cu tot ce pot eu
de la București, cu cunoșt-
ințele mele, cu relațiile mele”,
a declarat Ioan Andone

.Menționăm că actuala con-
ducere a CS Hunedoara are
semnat un parteneriat de co-
laborare cu Academia lui
Gheorghe Hagi și cu CS Vi-
itorul Constanţa,  documen -
tele fiind semnate în prezenta
primarului Dan Bobouțanu .

Edilul municipiului Hune-
doara a declarat: „Ioan An-
done, pe care nu doar
iubitorii fotbalului îl cunosc,
va fi consilierul meu pe pro -
bleme de sport și se va ocupa
de înființarea unei Academii
de fotbal la Hunedoara, pe
modelul celei înființate de
Gheorghe Hagi, la Constanța”.

Lucrurile bune se leagă la
Hunedoara,unde se menține
încă  proiectul construirii

unui nou stadion, care să
asigure condițiile necesare
desfășurării competițiilor de
un nivel ridicat în municipiul
care are cea mai mare tradiție

și cele mai bune rezultate în
fotbalul din județul Hune-
doara.

S
tadionul “Iolanda
Balas Soter” a găzduit
întrecerile ediției din

acest an a  Campionatului
Național de atletism în
aer liber pentru Juniori 1
(U20) la care au participat
cei mai valoroși juniori
mari ,competiția fiind un
test  pentru alcătuirea lo-
turilor naționale  de ju-
niori și tineret, care vor
participa la Campionatele
Balcanice programate la
mijlocul lunii septembrie.

Menționăm că întrecerile
de la București s-au desfășu-
rat în condiții de maximă
sigu ranță  pentru participate,

cu respecatrea protocoalelor
în vigoare iar accesul specta-
torilor în stadion a fost strict
interzis.

Juniorul Raul Dan, legiti-
mat la LPS Cetate Deva,
pregătit de doamna profe-
soară  Cornelia Juratoni,a
reușit o dublă performanță
cucerind medalia de aur în
proba de 1500 m a juniorilor
2 cu timpul de 4:00:96. Ju-
niorul de la Cetate a câștigat
și medalia de bronz la catego-
ria juniorilor 1, el fiind unul
dintre sportivii care  vor fi
desemnați să reprezinte
România la Cupa balcanică

de juniori. Atletul pregătit în
centrul devean a mai cucerit
recent  o medalie de bronz la
Campionatele Naționale  de
atletism ale juniorilor mici, în
proba de 800 m.

Municipiul Cluj Napoca va
găzdui în acest week-end, o
nouă competiție importantă
de atletism, Campionatului
Național de seniori și tineret
(U23) în aer liber la care vor
și atașate și câteva probe din
cadrul Campionatele Națio -
nale de juniori U16, U18 și
U20 mai precis probele de
alergare pe distanțe lungi,
obstacole și marş.

T
rofeul Gutâi, etapa a
patra din  Campi-
onatul Național de

Viteză în Coastă , s-a des-
fășurat la finalul săp-
tămânii trecute pe
porțiunea de  drum care
leagă  municipiul Baia
Mare de Sighetu Mar-
mației, pe un traseu care
a măsurat peste 5 kilo-
metri, fiind noutatea se-
zonului automobilistic
actual. 

Traseul pe care s-a concu-
rat  a avut multe surprize
pentru concurenți. În cadrul
competiției din Maramureș
au fost  trei manșe de re-
cunoașteri, care le-au permis
piloților să  se familiarizeze
cu traseul pe care au evoluat.

Pilotul Emil Nestor a câşti-
gat, la final etapa a patra a
Campionatului Naţional de
Viteză în Coastă  şi este
foarte aproape de câştigarea
titlului naţional. Nestor, care
s-a impus în toate cele patru

etape de până acum, mai are
nevoie de un singur punct în
următoarele două etape pen-
tru a deveni campion na ţio -
nal de viteză în coastă la
Categoria II şi din punct de
vedere matematic, potrivit
comunicărilor făcute de  Fe -
de raţia Română de Automo-
bilism Sportiv.

Pe locul 2 la Trofeul Gutâi
s-a clasat Silviu Dumitrescu,
în timp ce podiumul a fost
completat de bulgarul Stefan
Stoev, iar în top 5 s-au mai
clasat Emil Ghinea şi Octa-
vian Ciovică

La Categoria I, pilotul hu -
nedorean Mihai Leu care a
evoluat pe  mașina sa, Ferrari
458 Challenge Evo a bifat un
nou succes și este pentru al
doilea an consecutiv cam-
pion național. Acesta are deja
un avans de 34 de puncte
față de principalul urmăritor,
Alin George Luca, înainte de
ultimele două etape.

Ioan Andone vrea Academie de fotbal 

la Hunedoara

Automobilism:  Mihai Leu- 

campion național la viteză în coastă

E
chipa de handbal
feminin HCF Piatra
Neamț a anunțat fe -

derația de specialitate că
nu va participa la Turneul
de promovare în Liga 
Florilor, programat în 
perioada 7-11 septembrie,
la Sf. Gheorghe. 

În aceste condiții au mai
rămas în cursa pentru
accede rea în prima ligă patru
echipe, CSM Galați, Activ
Ploiești, Crișul Chișineu-Criș
și Dacia Mioveni, pentru
patru locuri disponibile, deci
se cunosc toate cele patru
echipe promovate.

Turneul de promovare în
Liga Florilor a fost programat
în perioada 7-11 septembrie,
la Sf. Gheorghe, acolo unde a
fost deschis și un Centru

Național de Excelență, unde
are loc și turneul de promo-
mare de la masculin, dar și
primele trei etape din Liga
Zimbrilor.

Urmează ca în perioada

următoare federația să decidă
structura  Diviziei A feminin
și a programului com-
petițional pentru sezonul
2020-2021, unde va activa și
formația CSM Deva.

Handbal feminin: Se cunosc echipele 

promovate în Liga I

Atletism:  Juniorul Raul Dan,
campion național la  1500 m



Adrian Nicolae Jurca
Blãjeni

Adrian Nicolae Jurca
Blãjeni

Florin Cazacu
Brad

Florin Cazacu
Brad
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TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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La serviciu aveți obligații mari,
dar trebuie să găsiți timp și pen-
tru proiectele personale. Vor veni
și zile mai liniștite, în care vă
puteți ocupa de familie. Cei sin-
guri au șansa ca, spre sfârșitul in-
tervalului, să întâlnească o
persoană deosebită.

Urmează o perioadă mai ten-
sionată în care, dacă nu sunteți
atenți, puteți pierde bani. Con-
tractele pe care le semnați studi-
ați-le cu atenție. Mai mult decât
atât, alegeți cu grijă unele lucruri
și, chiar dacă vi le doriți de mult
timp, nu vă aventurați să le
cumpărați.

Implicați-vă mai mult în activ-
ități care să vă aducă satisfacție,
dar care să vă și deschidă orizon-
turi noi în carieră. N-ar strica să
urmați cursuri de recalificare
sau să învățați o limbă străină. În
felul acesta vă puteți găsi un loc
de muncă mai bine plătit. 

În perioada următoare, veți avea
parte de momente deosebite,
care vor avea părți bune, dar și
mai puțin plăcute. Tocmai de
aceea, înarmați-vă cu răbdare și
nu luați decizii pripite. Per-
soanele apropiate caută să vă
ajute, dar deciziile le veți lua sin-
guri.

Aveți șansa de a realiza ceva de-
osebit, de a avansa în carieră sau
de a câștiga bani dintr-o afacere
de familie. Este o perioadă bună
pentru voi și trebuie să valorifi-
cați la maxim oportunitățile
ivite. În relația de cuplu, faceți tot
ce este posibil pentru a menține
armonia.

La serviciu vă veți confrunta cu
persoane mai dificile sau cu șefi
lipsiți de viziune. De aceea, în ac-
tivitatea voastră pot apare unele
complicații, dar pe care le veți re-
zolva destul de repede. Puteți
găsi soluții la toate problemele
ivite, fără prea multă agitație.

Situațiile delicate cu care vă con-
fruntați vor trece foarte curând.
Vor fi momente în care veți avea
nevoie de încurajarea partene -
rului de cuplu, pentru a lua unele
decizii legate de carieră sau vi-
itorul vostru. Cu răbdare și calm,
toate se vor finaliza cu bine. 

Cei care vă apreciază vă vor face
o surpriză plăcută. Dacă ați făcut
o alegere mai dificilă, vă puteți
baza pe prieteni, care vă sunt
alături. În dragoste, s-ar putea să
apară momente mai tensionate
și trebuie să păstrați echilibrul,
indiferent de situație.

Încercați să vă bucurați de toate
lucrurile frumoase din jurul
vostru. Lăsați problemele
mărunte să mai aștepte și profi-
tați de timpul pe care-l aveți la
dispoziție, pentru a vă relaxa. În
dragoste, există șansa să trăiți
momente deosebite sau să găsiți
un partener potrivit.

Trebuie să știți că unele lucruri
care par simple în aparență, se
pot complica. Tocmai de aceea,
nu lăsați proiectele începute la
voia întâmplării și încercați să vă
organizați mai bine timpul. Nu
faceți investiții care depășesc
bugetul familiei!

Încă de la începutul intervalului,
lucrurile încep să se agite la locul
de muncă. Vă ocupați de activi -
tăți noi, care vă solicită în mod
deosebit. Este nevoie să fiți atenți
și la problemele de sănătate mai
vechi, care pot reapare. Spre
sfârșitul intervalului, lucrurile se
liniștesc.

La locul de muncă vor avea loc
schimbări neașteptate. Este posi-
bil să lucrați la un proiect nou, în
care vă puteți demonstra expe-
riența profesională. Nu este ex-
clus să apară deplasări în interes
de serviciu, unde veți întâlni per-
soane dispuse să colaboreze cu
voi.

• Ardeleanul la București
- Apăi domnule polițist, îmi spui și mie

unde-i Casa Poporului?
- Bade, asta orice prost o știe!
- Apăi mă fecior, de aceia te-am întrebat pe

tine!

• La o testare
- Bună ziua, azi vă vom testa coeficientul

de inteligență…
- Ce-i aia ?!
- Vă mulțumim, testul a luat sfârșit!

• Discuție între soți
- Bărbate, ce-ai mâncat aseară?
- Supă rece de cereale fermentate.
- Adică, bere?!
- Da, iubita, șase porții

• Ion și Mărie
- Ioane, ce tăt strâmbi din nas la sarmalele

mele? 
- Nu-s bune?
- Ba, Marie, îs bune! Dar tăţi ăştia din sala

de cinema au popcorn la ei!

•  La o bere
Toți se veselesc, numai unul e trist.
- Ioane, de ce eşti trist?
- Am aflat că nevastă-mea are SIDA... O

pauză lungă...
- Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?

• După divorț
Popescu îi spune prietenului său:
- M-am despărțit de soția mea în pace: ea

păstrează locuința, iar eu mașina și biroul.
- Bine dar economiile voastre?
- Astea le păstrează avocatul…

Vineri, 4 septembrie
DIVA, ora 21,00, Vacanța

TVR 1, ora 22,30, Altamira

Sâmbătă, 5 septembrie
Prima, ora 20,00, Misterul din Iordania

TVR 2, ora 20,10,  Marquise

Duminică, 6 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Culoarea senti-

mentelor

TVR 2, ora 22,00, Cele mai bune intenții

Luni, 7 septembrie
FILMCAFE, ora 19,55, Cât îmi dai ca să te îm-

pușc?

PRO CINEMA, ora 20,30, Furtună extremă

Marți, 8 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Poarta timpului

DIVA, ora 22,00, Vacanța

Miercuri, 9 septembrie
TVR 2, ora 20,10, Taxiul, rulota și corida

DIVA, ora 21,00, Lege și dragoste

Joi, 10 septembrie
TVR 2, ora 20,10, Dușmanul de alături

PRO CINEMA, ora 22,30, O comedie mon-

struoasă

ALTE  RECOMANDĂRI:

Vineri, 4 septembrie, ora 20,30

A naibii dragoste
Atunci când Cal află că soția lui îl înșală cu un

coleg de serviciu, intră în stare de șoc. Ajuns la
vârsta de 40  de ani, el avea o viață de familie li -
niștită, un serviciu bun și doi copii frumoși. Cu toate
acestea, soția lui îl anunță că vrea să divorțeze. De-
pășit de situație, Cal încearcă să se conformeze
statutului de burlac. Și cum el n-a mai fost la întâl-
niri de mult timp, începe să-și petreacă serile singur,
într-un bar. Acolo îl întâlnește pe Jacob Palmer, un
bărbat tânăr și atrăgător, care îl ajută să o uite pe
Emily și să își trăiască viața. Dar, în ciuda eforturilor
făcute, Cal nu poate să ignore ce-i dictează inima. Și
astfel, toate drumurile îl duc exact în punctul din
care a plecat.

PRO CINEMA



P
romisiunile făcute de
toate guvernele care
s-au perindat la put-

ere s-au risipit, așa cum au
fost spuse de anumiți oa-
meni iresponsabili. Dar,
după cum se vede, la noi
este invers: adevărul este
minciună. Pensiile speciale
nu au fost tăiate, alocațiile
nu au fost mărite, creșterea
pensiilor cu 14% este praf
în ochii unei populații nea-
jutorate și înfometată, dar
bună de vot. 

Cât zbucium, câtă parodie,
câtă minciună, ei neștiind că
oamenii s-au deșteptat, văd și
realitățile. Mă uit la politicieni,
care, patru  ani nu au trecut
nici pe stradă, iar acum s-au
îmbrăcat în veste asemănă-
toare vestelor antiglonț, în gal-
ben, roșu, albastru, verde,
plimbându-se cu sărmanii oa-
meni de braț. Oamenii asistă
neputincioși cum sunt mințiți,
auzind promisiuni de care și
Caragiale s-ar cruci! Ce inepții
debitează acești oameni cu un
sac de titluri și diplome luate
pe șpagă și care nu echivalează
nici cu o diplomă de bacalau-
reat, din vremurile când se
făcea carte. 

Acum, circul este în floare

Dar, să nu uităm că acest
circ ne aduce numai nenoro-
ciri. Cum să nu trăim rău, dacă
noi ne omorâm propria
afacere. Parcă am vrea să de-
pindem de alții. Ne place să
avem spectacol și să mâncam
exact ce ne oferă spectacolul.
Dacă omorâm vaca dătătoare
de lapte, cât de puțin o fi el,
murim cu toții de foame.

Era, așadar, previzibil ca
situația economiei să-și im-
pună până la urmă exigentele.
Pentru că, legile ei nu pot fi nici
abrogate, nici modificate. Șocul
deciziilor de acest fel este însă
foarte mare, pentru că ele vin
după valul de promisiuni peni-
bile, din campania electorală.

Salt direct, de la cod roșu de
adevăr, la cod roșu de minci-
ună. Și automat, la cod roșu de
haos. Chiar nu mai ascultă ni-
meni pe nimeni, iar legile nu
sunt respectate de sus în jos.
Mai avem un pic și la noi nu
mai lucrează nimeni, că nu mai
au oameni, dar votăm. 

Oare de ce votăm?

Pentru că, după vot, nimeni
nu ne mai bagă în seamă! Toți
sunt la fel. Nu au proiecte, nu
au programe și, ce le lipsește
cel mai mult, DEMNITATEA.
Cum să ai demnitate când
clădești campanie pe minci-
ună? Minciuna nu dă demni-

tate!
Cine-i de vina? Evident, cei

care au promis. Dacă alegătorii
nu ar fi fost euforizați cu
promisiuni, nu ar fi avut niciun
motiv să se aștepte să curgă
lapte și miere. Nu, pentru că
banii sunt pentru alegeri, nu
pentru bunăstarea noastră.
Ne-au închis țările vecine
granițele, pentru un pumn de
galbeni luați de la OMS.

Daca li s-a tot spus că, vezi
Doamne, criza economică da-
torată Covid 19 e acolo la ei, și
pe noi abia dacă ne-o atinge
vreo adiere, altfel binevenită,
că prea se încinsese motorul
economiei, s-ar fi obișnuit,
poate, cu ideea. Așa cum s-au
obișnuit cei din sectorul privat
și nu s-ar simți acum loviți cu
leuca în cap.

Ar fi fost nu numai imoral,
ci și păgubos, ca efectele rece-
siunii să fie suportate strict
doar de sectorul privat. Sec-
torul public nu a suferit nimic,
a devenit sistemul public cel
mai profitabil. Iar sistemul a
devenit insuportabil, nu numai
prin  numărul exagerat de
mare de salariați, ci și prin
modul de lucru. Poartă hârtii,
fără valoare, de la unii la alții.

Actuala putere ne spunea
că, în campanie, nu putea
prevedea dimensiunea crizei.
Dimensiunea nu, dar existența
ei era deja certitudine. După
cum este o certitudine că, la
vreme de criză, majorările
salariale, mai ales cele de pro-
porții, nu pot fi puse în prac-
tică, deci sunt simple
speculații. Nu s-a tăiat nimic,
nu s-a făcut nimic  decât
povești, trădări, manipulări, de
la stânga la dreapta, iar acum
vedem și în centru.

De ce au continuat să
promită?!

După ce au ajuns la putere
și au văzut ce ,,gaură neagră "
lăsaseră social-democrații în
ipoteza, puțin probabilă, că nu
bănuiau, dar și agravarea, de la
zi la zi, a previziunilor în priv-
ința crizei, de ce au continuat,
actualii guvernanți, să
promită? Promisiuni mai pon-
derate și totuși, promisiuni.

Prețul electoral este super-
ficial, pe politicieni nu-i costă
nimic. Ei nu plătesc nimic, dar
noi mergem, pas cu pas, sau
metru cu metru, spre prostro-
cratie, să nu spun nemernicie.

Toate partidele vor deconta
electoral, în măsură mai mică
sau mai mare, în funcție de di-
mensiunea dezamăgirii, ma-
nipularea grosolană a
așteptărilor românilor. Deși
cifrele sondajelor sunt du-

bioase, din cauza contradicți-
ilor prea mari din ele, trendul
comun este evident. Ce decon-
tează partidele? Nimic! Toți se
rotesc la ciolan, iar noi plătim
pagubele și rămânem cu deza-
măgirile.

Își merită soarta cu vârf și
îndesat. Efectul grav este însă,
cu totul altul. Și se referă la în-
treaga societate românească,
nu numai la relația dintre
copiii țepuiți, pensionarii
țepuiți, profesorii țepuiți de
către politicienii țepuitori.

Sabotarea democrației 

Se vede la orice pas, inclusiv
la alții. Cine mai gândește
democratic? Am derapat și
suntem la cu pas trecuți la to-
talitarism.

Contradicția flagrantă din-
tre promisiuni și realitate
compromite definitiv însăși
noțiunea de campanie elec-
torală, lezând unul dintre cele
mai importante procese de-
mocratice: alegerile.

Iată ce ne spune un politi-
cian, vicepreședinte de partid:
"Dacă promisiunile ar fi fost fă-
cute doar în campanie, aș fi
înțeles. Asta înseamnă campa-
nia, minciună”! Sinceritatea
politicianului reflectă o men-
talitate total pervertită a politi-
cianului roman.

Într-adevăr, indiferent de
culoarea politică, pentru el
campania electorală este un
campionat al minciunilor, nu al
competențelor și al proiectelor
fezabile. Asta a înțeles și
poporul din campanie și, prin
extensie, din întreaga politică.
Și, de aceea, nici nu mai este in-
teresat de ele. De aceea, nu se
mai duce romanul la vot. De
aceea creditează personaje
caricaturale, găunoase, incom-
petente, dar cu un discurs ră-
coritor pentru frustrările
inflamate, provocate de mult
prea multă minciună și sfidare.

Peste tot în lume, campania
electorală presupune și o doză
de exagerare. De exemplu, vul-
garizând puțin, dacă a socotit
că va da 10%, politicianul de
acolo promite 15%. Elec-
toratul știe că se mai taie un
pic din procent și urmărește
proiectele, intențiile generale,
politicile propuse. De aceea, și
dezamăgirea e minimă. Nici
Donald Trump nu face fix tot
ce a promis, dar se încadrează
în proiectul cu care a câștigat.

Programele electorale,
colecții de minciuni

Politicienii romani nu se
mulțumesc să exagereze. Ei
distorsionează complet con-
ceptul democratic. Promit

creștere, de multe ori și 100%
chiar, și ajung să scadă. Pro-
gramele electorale, colecții de
minciuni, sunt aruncate la
gunoi imediat după anunțarea
rezultatelor, de parcă nici n-ar
fi existat. Și datele problemei
ajung să se prezinte exact pe
dos. Promit legi, unele chiar le
fac, dar tot ei sunt cei care nu
le respectă.

Slavă Domnului că promisi-
unile inepte nu sunt respec-
tate, dar ele au viciat deja
votul. Nu-i nimic, am putea
spune. Ne-am înșelat de data
asta, data viitoare îi votăm pe
ceilalți. Însă și ei se dovedesc,
rapid, la fel.

De ce ar mai fi atunci oa-
menii interesați de programe
și proiecte? Cum să mai aibă ei
încredere în politicienii care,
fără excepție, se sucesc de azi
pe mâine la 180 de grade? Pe
ce criterii să mai aleagă? Și,
până la urmă, de ce să se mai
ducă la vot?

Dezamăgirea și lehamitea
generală, nostalgia totali-
taristă, revigorarea extremis-
mului pe care-l considerăm cu
un picior în groapă, aruncarea
în derizoriu a alegerilor, că
doar "toți sunt la fel",
sabotează însăși esența
democrației. Acesta este efec-
tul cel mai grav al felului în
care politicienii români își
înțeleg meseria și misiunea, se
respectă pe ei și își respectă
electoratul.

Și stânga și dreapta politică
au mințit în campaniile elec-
torale. Unul dintre politicienii
de vârf a declarat, într-un
județ, că politicienii români, fie
că sunt de dreapta sau de
stânga, au mințit în campaniile
electorale din ultimii 30 de ani,
lansând promisiuni pe care
știau că, economic, nu le pot
onora.

”Au clădit o uriașă minciună
în Romania, în ultimii 30 de
ani: și stânga, și dreapta au
spus minciuni în campanii, de-
spre care știam ca nu pot fi
onorate”. 

Acesta afirma că singura
soluție de relansare a societății
și economiei românești este
munca și adevărul.

"Pentru a putea să creăm
prosperitate în România, tre-
buie să producem. (...) Am con-
struit anormal. Din păcate,
guvernele au tot promis și
salarii și pensii mai mari. Să
încercăm să ne întoarcem cu
picioarele pe pământ. Avem
exemplul negativ în fața
ochilor: Grecia".

"După ce trăiești mai mult
timp în minciună, îți place
minciuna. Cel mai mare sacri-
ficiu pentru această națiune ar

putea fi minciuna. Stânga ne
propune, în continuare, să
mințim cetățenii României, să
aibă salarii mari, fără sa pro-
ducem", iar dreapta, din tot ce
a promis, nu le-a dat nimic sau
la unele, au dat o fărâmitură.
Iar politicienii se îmbogățesc
pe spatele săracilor.

Cu toții mințim, nu? 

Ar fi culmea să mințiți și în
răspunsul la această întrebare.
Mințim, zilnic, fiecare dintre
noi. Din motive mai mult sau
mai puțin justificate, spunem
minciuni mai mari sau mai
mici. Toate poveștile copilăriei
cu zei și Cosânzene erau min-
ciuni. Constați, pe la o anumita
vârstă, că minciuna este o cale
buna de a atinge scopul ur-
mărit. Sau, mai bine zis, este
calea mai ușoară, cea care îți
dă mai puțină bătaie de cap.
Vorbim aici de cei care mint
conștient, nu de cei care nu își
mai dau seama de diferența
dintre adevăr și minciună.
Deci, descoperi că mințind,
poți să scapi de o pedeapsă,
poți obține ceea ce îți dorești,
poți ajunge mai ușor la un an-
umit rezultat, ești acceptat fără
probleme într-un anumit
mediu. E o tentație foarte
mare. Cum se face că unii îi
rezistă, iar alții îi cedează
necondiționat? Nu am citit
foarte mult despre subiect, nu
cunosc explicațiile psihologice.

Să zicem că afli că ai fost
mințit. O minciună în care ai
trăit zile, luni sau ani. Ceva care
îți rupe sufletul. O minciună
care îți dă lumea peste cap și te
face să revezi, în mintea ta, tot
cursul vieții de până atunci.
Genul de minciună care te tor-
turează și te face să te întrebi,
zi după zi: “de ce ?” Cum
reacționezi? Ce scuză îi găsești
mincinosului? Mai poți avea
apoi încredere în ceva, în
cineva?

Ne naștem în minciună, ne
hrănim cu minciuna, trăim în
minciună și murim în minci-
ună!

Oare minciunile din cam-
paniile electorale, minciunile
politice zilnice, în ce categorie
se încadrează?!

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală       

OpiNii - 114 - 10 septembrie 2020

Haosul creat de minciună, trădare,
manipulare şi politică defectuoasă 
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Mod de preparare:

Morcovii, pătrunjelul și
țelina se curăță și se pun la
fiert în trei litri de apă rece.
Ceapa se spală, se taie
cubulețe și se călește ușor, la
foc mic, până ce se înmoaie și
mai scade puțin lichidul lăsat.
Fasolea verde se rupe la
capete, se spală și se taie în
bucăți mici. Dovleceii se spală
și se taie în cubulețe. Când
rădăcinoasle sunt aproape

fierte, se adaugă mazărea,
cubulețele de dovlecei și fa-
solea verde. După câteva clo-
cote, se adaugă și legumele
călite și se mai lasă câteva
minute la fiert. Când dovleceii
sunt fierți, ciorba se condi-
mentează cu sare, piper și
cimbru, după care se stinge
focul și se presară verdețurile
deasupra. 

Ciorba se acoperă cu un
capac, iar după 10-15 minute, poate fi servită cu smântână.

INGREDIENTE

2 dovlecei, 300-350

grame de fasole verde,

100-150 grame de

mazăre, 3 morcovi,

pătrun jel, o felie de țelină,

o roșie, o ceapă, ulei, sare,

piper, cimbru, mărar

frunze de pătrunjel. 

Mod de preparare:

Peştele se spală, se curăţă de solzi, se presară cu sare,
iar în interior, se pune cimbru. Ceapa se taie mărunt şi se
călește în ulei. Când devine aurie, se scoate din cratiţă,
iar în acelaşi ulei se călesc morcovii, dovleceii şi vinetele
tăiate rondele. La final, se adaugă fasolea curăţată, ruptă
în bucăţi mici şi ardeii tăiaţi beţişoare. Ingredientele se
lasă la foc mic, timp de 20 de minute. Între timp, se unge
o tavă cu ulei, în care se aşează o parte din legume, apoi
peştele, care se acoperă cu legumele rămase. Deasupra
se decorează cu rondele de roşii, se toarnă puţin vin, apoi
totul se dă la cuptor pentru 20 de minute. Se serveşte cu
pătrunjel verde deasupra.

Ciorbă de dovlecei cu fasole verde

Mod de preparare:

Făina  împreună cu praful
de copt se amestecă bine cu
margarina sau untul, ținute la
temperatura camerei. La
compoziție se  adaugă za-
hărul, sarea și apa călduță,
apoi totul se frământă până ce
se obține un aluat ușor elastic,
care se desprinde de pe mâini.
Aluatul obținut se acoperă cu
o folie și se dă la frigider pen-
tru 10-15 minute. După acest
interval, aluatul se împarte în
trei și din fiecare bucată se
întinde câte o foaie, în funcție
de mărimea tăvii.

Budinca de vanilie se pre -

pară după instrucțiunile de pe
ambalaj și se lasă să se
răcoreas că.

Merele se dau pe răzătoare,
se storc de suc, se stropesc cu
suc de lămâie, apoi se călesc

2-3 minute. Când devin
arămii, se adaugă cele două
linguri de griș și se iau de pe
foc.

Se pregătește apoi o tavă
cu pereții înalți, care se

tapetează cu hârtie de copt.
Pe fundul tăvii se așază prima
foaie, care se înțeapă cu fur-
culița. Peste foaie se întind,
uniform, merele. Peste mese
se pune cea de a doua foaie de
aluat, iar deasupra se toarnă
budinca de vanilie, care se
întinde în strat uniform. Dea-
supra stratului de budincă se

pune, cu grijă, cea de a treia
foaie, care se înțeapă cu fur-
culița, din loc în loc. Tava se dă
la cuptor pentru circa 35-40
de minute, iar după ce se
scoate din cuptor, prăjitura se
lasă în tavă să se răcească 2-3
ore, timp în care budinca se va
închega. Se pudrează cu zahăr
vanilat și se porționează.

INGREDIENTE

un peşte, doi morcovi, două vinete, doi dovlecei,

doi ardei graşi, fasole verde, ţelină, două cepe, 7-8

roşii, cimbru, puţin vin şi pătrunjel verde.

INGREDIENTE

Pentru aluat : 500g făină, 250g margarină sau unt cu

80% grăsime, puțină sare,  2 linguri zahăr, un plic praf

de copt (10 g), 150 ml apă călduță.

Pentru crema de vanilie: Două plicuri budincă de

vanilie, 500 ml lapte, 7 linguri de zahăr

Pentru umplutura cu mere : un kilogram de mere, 2

linguri de gris, sucul de la o lămâie, puțin zahăr.

Peşte cu legume de vară Peşte cu legume de vară 

Plăcintă cu mere şi budincă de vanilie
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

T -A - U - B - GROHOTELE - IA - RAC - M - AA - AD - OUA - Z - GROSURI - IGA - NA - AL - INSA - ER - IUDA - GRID - RINDEA - I - BG - TOT - TU - A - D - M - A - ETUI - GURA BOR-

DULUI - USAR - PERNE - RAURI - N - TRIVIAL - RITM - GROS - MIA - GURASADA - CAINI - T - CAR - CE - AG - BIG - SG - OCA - ORTO - ATACATA - V - HN - IERTA - VACA - SIAJ

- TIPAT - RD - GEOAGIU - I - ACRI - NEA



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 Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

l Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. Alte infor-
mații la proprietar. Telefon:
0764.053.642.

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 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 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.
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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 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 Volkswagen - model
Touran, Diesel, an fabricație 2003,
rulaj 182.500 km, capacitate cilin-
drică 1896 cm cubi. Proprietate: per-
soană fizică. Stare foarte bună, ținută
permanent în garaj, fără accidente și
urme de rugină. Preț : 2850 euro, 
negociabil. Tel. 0721 367 698, 
Brad, județul Hunedoara

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

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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat unic de înreg-
istrare, Contract asociere și Statutul
firmei SC INTERDECONS SRL, cu
sediul în localitatea Simeria,Str:Horia
nr:2, Judeţul Hunedoara, Administra-
tor: Rişcuţa Ruxandra -Cristina, în cal-
itate de administrator. Le declar Nule .

DIVERSE

l Ofer mere de vară unui între-
prinzător cu cazan de țuică: ionatan –
roșii, căzute din pom, numai pentru a
fi adunate. Telefon: 0254.211.731,
orele 14,00 – 14,00 - 21,00.

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

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

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.
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16 - actualitate

Astăzi, în politica
românescă s-au des -
părțit apele. USR,

PMP și UDMR s-au poz-
iționat lângă PNL și au for-
mat o Coaliție a Pandemiei,
aceste partide arătând clar
că girează toate furturile și
minciunile PNL, lucruri
demonstrate de raportul
Curții de Conturi, dar și
simțite de fiecare român în
parte. Coaliția Pandemiei
este acea coaliție  subter-
ană care deține majoritatea
în Parlament!

Chiar dacă moțiunea de
cenzură, inițiată de PSD cu
gândul la oprirea jafului în
România și a bătăii de joc la
adresa românilor, nu a fost
votată azi, ea a reușit totuși să
arate adevărata față a politicie-
nilor din USR, PMP și UDMR,
care au dovedit clar că lupta
lor cu puterea și cu furăciunile
acesteia este doar mimată. 

USR și-a anulat azi tot dis-
cursul anticorupție. Prin ab-
sența lui, a demonstrat că a
înghițit pe nemestecate toate
actele de corupție și a validat
toate pilele și politrucii puși în
funcții publice de Guvernul
PNL. 

PMP a arătat că este doar

un partid remorcă dependent
de partidele aflate la gu-
vernare. 

Din interese pur politice,
UDMR și-a trădat electoratul și
a răspuns pozitiv la apelul lui
Iohannis, care cu puțin timp
urmă a sădit vrajba între etnici
români și cei maghiari.

Românii au avut șansa de a
afla că USR, PMP și chiar
UDMR au o retorică electorală
falsă atunci când critică guver-
nul. În realitate sunt parte a ac-
tului de guvernare și sunt
responsabile pentru toate
prostiile pe care le face Guver-
nul PNL. Trebuie reținut că
atunci când Orban a avut
nevoie de susținerea lor s-au
conformat imediat și au
răspuns ABSENT la votul
moțiunii.

Oare acești politicieni și-au
întrebat electorii,  din colegiile
lor desigur, ce părere au des -
pre votul privind moțiunea?
Oare oamenii care i-au trimis
în Parlament sunt de acord ca
aceștia să fie platiți fără să-și
asume nimic? Cum dau ochii
acești parlamentari cu oa-
menii care i-au votat? Cum le
vor explica faptul că nu sunt de
acord cu mărirea pensiilor, cu

mărirea alocațiilor și susțin
mizeriile și minciunile or-
dinare ale unui PNL care își
bate joc de români în fiecare
zi? Va fi oare vreun parlamen-
tar de la aceste partide oprit și

felicitat pentru lașitatea
demonstrată? Un vot negativ
sau pozitiv ar fi arătat respon-
sabilitate, însă, dupa cum s-a
văzut, termenul le este străin
celor de la USR, PMP și UDMR. 

Așadar, chiar dacă rolul
moțiunii de cenzură initiată de
PSD ar fi trebuit să fie altul,
adică să scape România de bă-
taia de joc a PNL, ea nu a fost
totuși în zadar: a despărțit
scena politică exact în două, lă-
murind românii ceea ce tre-
buia lămurit de mult timp: în
afară de PSD niciunul dintre
partidele care au lipsit la votul
din Parlament nu luptă pentru
români, ci fac jocurile murdare
ale lui Orban și Johannis. 

PSD se va reseta de la acet
punct, așa cum a promis dealt-
fel și Președintele Marcel Cio-
lacu, atunci când a fost ales în
fruntea partidului. 

PSD a ieșit întărit și promite
romârnilor ca, chiar dacă nu
mai are majoritate în Parla-
ment (deși PNL spune
altceva), el va continua să fie
de partea românilor și să-și
facă datoria de partid de opoz-
iție.

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației

Județene a PSD Hunedoara

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit
de Autoritatea Electorală Permanentă la de-
semnarea mandatarului financiar:21200019.

COMUNICAT  DE PRESĂ

Moțiunea de cenzură a arătat cine minte în politica românescă!
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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, ART FOREST

COMPANY SRL si SC EUROJOBS SRL  în calitate de parteneri, anunță LANSAREA ÎNSCRIERILOR

PENTRU CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ din cadrul proiectului “Vestul Calificat” (Cod

proiect MySMIS: 128064), finanțat prin POCU, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.

Cursurile se adreseaza angajaţilor din IMM-urile care-şi desfăşoara activitatea principală

sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate 

conform SNC şi în domeniile de specializare înteligenţă conform SNCDI.

Cursuri organizate în Hunedoara: Sudor electric - 7212.1.1 Certificatele eliberate la 

absolvirea cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale.

Înscrieri şi relaţii suplimentare la telefon: 0354-108.516, email: dani.stepan@gmail.com,

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

Deva - În perioada 4-6 sep-
tembrie, municipiul Deva va fi
gazda Târgului Mediteranean.
Evenimentul culinar este de -
dicat celor care îndrăgesc
fructele de mare, deliciile
turcești dar și tradiționalul
ciolan de porc pregătit după o
rețetă specială.

La standul organizatorilor
dedicat fructelor de mare vă
puteți delecta cu: calcan, do-
rada, biban de mare, scoici și
creveți în sos de vin, tentacule
de calamar, homar, pui de
baltă, paella și alte specialități.

Un alt stand va fi dedicat
deliciilor turcești: renumita
baclava, înghețata Maraș Don-
durma, plăcinte turcești (su
boregi, gozleme), cafea tur -
cească și diverse sortimente
de rahat.

Printre preparatele culina -
re se află și ciolanul de porc,
pastrama de berbecuț și
wurști.

Standurile cu bunătăți vor

fi amplasate în Piața Cetății
Deva. 

Târgul Mediteranean va fi
deschis în cele trei zile (vineri
- 4 septembrie, sâmbătă - 5
septembrie, duminică - 6 sep-
tembrie), între orele 12:00-
23:00.

Târgul culinar este organi-
zat cu susținerea Primăriei
Municipiului Deva. Evenimen-
tul se desfășoară cu respec -
tarea regulilor și măsu rilor
impuse la nivel național pen-
tru prevenirea și combaterea
răspândirii virusului COVID-
19.

Festival culinar la Deva!


