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AdministRAŢie

Următorul număr al ziarului  va
apărea  VINERI, 13 AUGUST 2021.

Fondat de Cornel POENAR

pAG. 5
Primăriile din judeţ lucrează
intens pentru punerea în
practică a proiectelor de
modernizare a drumurilor.
În Sălaşu de Sus sunt vizate
mai multe localităţi. 
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2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Comisarii de mediu 
au un rol important în
menţinerea unui echilibru
al naturii - acţiuni şi
responsabilităţi. 

GRATUIT

termocentrala mintia-
ultimii angajaţi 
au stins lumina

termocentrala mintia-
ultimii angajaţi 
au stins lumina

Cetăţile dacice şi de ce este necesară 
monitorizarea video a monumentelor 

UNESCO. /pag.4

spORtpAG. 6
Ana-Maria Popescu,
medaliată cu argint la 
JO de la Tokyo: “Fac scrimă
de 25 de ani, toţi aceşti 
25 de ani sunt în spatele
acestei medalii”.

GRAtuit LA GeOAGiu-BĂi

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o invitaţie 
gratuită la Complexul Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi.

Câştigătorii din această

săptămână sunt:
• MARIA TOD din Luncoiu de Jos
• CAMELIA LUCA din Deva

/p.3

Remedii nAtuRiste pentRu
tRAnspiRAŢiA în exces
Chiar dacă transpirația reprezintă un proces
natural, care ajută organismul să-și regleze
temperatura, atunci
când se manifestă în
exces, devine o
problemă. Remedi-
ile natu riste la care
putem apela  pentru
rezolvarea acestei
probleme le găsiţi 
în pag. 8.

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
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Întreaga activitate de la
Colegiul Economic
„Emanuil Gojdu”

Hunedoara - după cum ne
relata prof. Andreea IGA
(foto), coordonator de
proiecte și programe ed-
ucative - se axează pe
resursele sale umane:
elevi și profesori. Dacă
este să ne raportăm la
anul școlar care tocmai 
s-a încheiat, vedem că 
viziunea noastră a condus
spre concretizarea unor
proiecte care au adus 
valoare actului 
instructiv-educativ.

Elevii, beneficiarii direcți ai
procesului de predare-în vă -
țare, sunt principala preocu-
pare a echipei ma na  geriale
condusă de prof. Anișor Pârvu
și a cadrelor didactice. 

Într-un an școlar cu des -
tule provocări logistice, am
reușit să asigurăm accesul la
educație pentru toți elevii
astfel încât performanța
școlară să nu fie afectată. 

Acest efort susținut a fost
recompensat de elevii noștri
care au obținut rezultate
bune și foarte bune la exame -
nele finale. Absolventa de 10
a colegiului nostru, Mutu
Miruna Ana Maria a obținut
la Examenul de Bacalaureat
nota 10 la proba de Limba și
Literatura Română, 10 la
Matematică și 9,80 la Geo -
grafie. Aceste note sunt rezul-
tatul unui efort susținut din

partea elevilor și al profeso-
rilor, dovada clară că, princip-
iul colaborării eficiente
promovat de școala noastră,
dă roade.

Tot în sprijinul elevilor, în
baza acreditării de mobilitate
primită, a fost depusă cererea
de finanțare pentru a parti -
cipa la stagii de pregătire
practică la agenții economici
din UE. Pentru anul școlar
2021-2022, a fost solicitat
bugetul pentru participarea a
28 de elevi la mobilitatea de
formare din Rimini, Italia. 

Selecția beneficiarilor care
vor desfășura practica la
agenți economici din Italia,
timp de trei săptămâni, se va
face de către o comisie, con-
form procedurii, în baza unor
criterii clar formulate care
respectă principiul egalității
de șanse.

Formarea continuă a
cadrelor didactice  ocupă un
loc la fel de important. În pe-
rioada 17–22 mai 2021 s-a
desfășurat prima mobilitate
din cadrul proiectului Eras-
mus: „Împreună facem școala
mai bună”, 2019 – RO01 KA
101 062990, implementat de
Colegiul Economic „Emanuil
Gojdu” Hunedoara. 

Obiectivul general al aces-
tui proiect este „Modern-
izarea metodelor și tehnicilor
de predare, pentru 18 cadre
didactice de la Colegiul Eco-
nomic „Emanuil Gojdu”

Hunedoara, cu scopul de a
răs punde provocărilor apă -
rute în urma evoluției rapide
a generației digitale de elevi,
pentru îmbunătățirea calității
și creșterea eficienței proce-
sului educațional și pentru
stoparea fenomenului de
părăsire timpurie a școlii, în
contextul incluziunii euro pe -
ne pe o perioadă de 24 luni.”

Această primă mobilitate, la
care au luat parte patru cadre
didactice de la Colegiul Eco-
nomic „Emanuil Gojdu” Hune-
doara, a constat în participarea
la cursul „Managementul con-
flictelor, inteli gen ța emo țio -
nală și prevenirea
bullyin  gului” furnizat de Eu-
ropass Teacher Academy, la
Barcelona, în Spania. 

Temele abordate în cadrul
cursului au fost: strategii efi-
ciente pentru prevenirea și
gestionarea conflictelor, mana -
gementul conflictelor, in te -
ligența emoțională, prevenirea
și identificarea bullyingului,
conceptul „mindfulness” și
variante de aplicare a lui la
clasă. 

Tematica acestui curs a fost
potrivită nevoilor de formare
ale profesorilor participanți,
iar activitățile desfășurate au
fost bine alese și cu posibili-
tatea de a fi folosite la clasă, ca
exemple de bună practică. 

Experiența unei activități
de formare în Spania este
benefică pentru cele 4 cadre

didactice participante, deoa -
rece contribuie la dezvoltarea
lor personală, le oferă instru-
mente de lucru noi la clasă și,
nu în ultimul rând, a contribuit
la creșterea dimensiunii eu-
ropene a școlii noastre prin
promovarea ei la nivel euro-
pean.

Toate aceste proiecte în
derulare, demonstrează că,
școala noastră este un fel de
Perpetuum Mobile. În perma -
nență investim în viitorul
elevilor noștri, conștienți fiind
că generația tânără are nevoie
de noi pentru a-și contura leg-
enda personală.

Implementarea unor proiecte - 
valoarea actului instructiv-educativ

În ultimele trei luni ale
anului în curs, comisarii
din cadrul Comisariatu-

lui Judeţean Hunedoara al
Gărzii Naţionale de Mediu
au efectuat un număr total
de 251 inspecţii, atât
inspecţii planificate 
cât şi neplanificate. 

Inspecţiile planificate au
fost efectuate conform Planu-
lui anual de activitate al
Comisariatului Judeţean Hu -
ne doara al Gărzii Naţionale de
Mediu, la operatorii economici
care desfăşoară activităţi cu
impact asupra mediului şi se
supun procedurii de regle-
mentare. 

În cadrul inspecţiilor ne-
planificate - după cum ne-a in-
format Comisarul Șef, ec. Dorel
Ovidiu BRETEAN au fost efec-
tuate un număr de 220 con-
troale după cum urmează: 29
controale în urma auto -
sesizării; 37 controale de veri-

ficare a respectării condiţiilor
din actele de reglementare; 46
controale efectuate în urma
sesizărilor; 2 controale pentru
investigarea unor accidente
sau incidente cu impact

asupra mediului; 54 controale
dispuse de Comisariatul Ge -
neral  al Gărzii Naţionale de
Mediu; 2 controale pentru
identificarea de obiective noi;
4 controale de verificare a

realizării măsurilor stabilite
anterior; 46 controale cu alte
autorităţi, conform proto-
coalelor încheiate în acest sens
cu instituţii la nivel judeţean.

Principalele neconformităţi
constatate în urma con-
troalelor efectuate în perioada
menţionată au fost: nere-
spectarea prevederilor auto -
rizaţiei/autorizatiei integrate
de mediu/acordului de mediu;
lipsa solicitării/obţine rii acte -
lor de reglementare din punct
de vedere al protecţiei mediu-
lui; gestionarea necorespunza-
toare a deșeurilor deținute sau
generate în urma desfășurării
activității; neîndeplinirea con -
dițiilor legale pentru descăr -
carea deșeurilor pe teritoriul
județului Hunedoara în scopul
valorificării acestora. 

În urma acestor controale,
au fost aplicate 45 sancţiuni
contravenţionale principale,

respectiv 12 avertismente și
33 amenzi, în valoare totală de
813500 lei. 

Au fost aplicate 2 sancțiuni
contravenționale complemen -
tare privind sistarea activității
unui operator economic și a
fost transmisă către APM
Hunedoara 1 notificare preala -
bilă privind suspenda rea
autorizației/autori zației inte-
grate de mediu pentru
nerespec tarea condițiilor de
funcțio nare menționate în
actul de reglementare. 

Pentru 4 tranporturi de
deșeuri din Germania (3) și
Italia (1) s-a dispus interz-
icerea descărcării pe raza
județului Hunedoara, retur -
narea acestora în țările de
origine și au fost înaintate 3 se -
si zări penale către autoritățile
competente.

Pagină realizată de
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Comisarii hunedoreni își onorează cu responsabilitate atribuțiile
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Deva – Termocentrala
Mintia este subiectul unui val
de reacţii pe scena publică,
după ce, la începutul săptă -
mânii, angajaţii acesteia au fost
concediaţi colectiv, ca urmare
a programului de restruc-
turare derulat în cadrul Com-
plexului Energetic Hunedoara
(CEH). 

Conducerea societăţii sus -
ţine că se caută soluţii pentru
repornirea Termocentralei
Mintia şi că echi pa mentele
acestui producător de energie
electrică nu vor fi tăiate şi valo -
rificate ca fier vechi. 

„De precizat că, în ciuda
informaţiilor alarmiste şi rău-
intenţionate vehiculate în di-
verse medii, SE Deva
(ter mocentrala de la Mintia,
n.r.) nu va fi tăiată şi vândută la
fier vechi, ci, din contră, se
doreşte repornirea acesteia, cu
ajutorul unui investitor strate-
gic, cu respectarea tuturor
cerinţelor de mediu. În urma

discuţiilor ferme purtate cu
Ministrul Energiei, administra-
torul judiciar al S. CEH-SA, cel
care valorifică activele SE
Deva, face demersuri pentru
valorificarea integrală a aces-
tora şi nu vânzarea lor la fier
vechi. Obiectivul urmărit este
ca potenţiali investitori să
construiască un grup energetic
de minim 800 MW, noua
investiţie urmând să fie de -
servită chiar de personal din
rândul celor disponibilizaţi în
baza programului de con-
cedieri colective”, se precizează
într-un comunicat al CEH.

Conform datelor oficiale, de
la Termocentrala Mintia au
fost concediaţi 659 de salariaţi,
dintre care 595 beneficiază de
plăţi compensatorii în valoare
de 10.000 de euro, echivalent
în lei, impozitat cu 10%. Va -
loarea acestor sume se ridică
la 29,7 milioane lei, conform
prevederilor Contractului Co -
lectiv de Muncă. Cele 64 de

persoane care nu beneficiază
de plăţi compensatorii şi venit
în completare au o vechime în
muncă mai mică de 3 ani.

„Din numărul total al celor
disponibilizaţi (...) 76 de per-
soane se vor pensiona în ur -
mă torii 2 ani, conform
pre vederilor Legii nr. 263/
2010, privind  sistemul unitar
de pensii publice. În acelaşi
timp, conform datelor oficiale,
estimăm că alte 200 de per-
soane vor beneficia de preved-
erile Legii nr. 197/2021 care
modifică şi completează art.
30 şi 56 privind reducerea
vârstei standard de pension-
are din Legea nr. 263/2010”, se
arată în comunicat.

În ceea ce priveşte măsurile
de protecţie socială, salariaţii
concediaţi beneficiază de aju-
tor de şomaj timp de 12 luni şi
de venituri de completare pe o
perioadă de până la 24 de luni,
în funcţie de vechimea în
muncă.

Ce se va întâmpla cu
termocentrala Mintia?

Crişcior – Condiţiile unei
vieţi moderne presupun
asigurarea unor cerinţe de
igienă pentru toţi locuitorii
unei aşezări. În comuna
Crişcior, conducerea primă -
riei încearcă să îndepli -
nească această cerinţă şi
pentru locuitorii satului
Zdrapţi, unde este necesară
construirea unei reţele de al-
imentare cu apă şi a uneia de
canalizare. Potrivit primaru-
lui Ovidiu Furdui, acest
obiectiv de infrastructură
reprezintă o prioritate, mo -
tiv pentru care a fost finalizat
un studiu de fezabilitate care
are ca subiect construirea
celor două reţele de in fra -
structură. 

„Proiectul de alimentare
cu apă şi cel de canalizare
sunt aşteptate de foarte
multă lume în satul Zdrapţi.
Oamenii îşi doresc să aibă
locuinţele racordate la
utilităţi pentru că vorbim de
minime cerinţe ale vieţii so-
ciale. Este un proiect care va
schimba condiţiile de trai ale
locuitorilor din satul

Zdrapţi”, a menţionat pri-
marul comunei Crişcior. 

El a arătat că operatorul re-
gional de apă Apa Prod se va
ocupa de introducerea reţelei
de apă rece, iar administraţia
locală va încerca că găsească
finanţarea potrivită pentru
lucrările la reţeaua de ca -
nalizare. 

În acest sens, una dintre
variante ar putea fi accesarea
unei finanţări nerambur -
sabile prin AFIR, în condiţiile
în care instituţia poate ac-
cepta şi proiecte pentru
localităţi care numără mai
puţin de 1.000 sau 2.000 de
locuitori. 

Crişcior: Canalizarea şi
apa potabilă o prioritate

pentru administraţia
locală

Băiţa – Introducerea gazu-
lui metan reprezintă o priori-
tate pentru toate primăriile
din judeul Hunedoara. Pri-
marii s-au mobilizat exemplar
atunci când li s-a solicitat să
se asocieze şi apoi să ela-
boreze studiile de fezabilitate
pentru proiectele de extin-
dere a reţelelor de gaze natu-
rale, în condiţiile în care
acestea trebuiau depuse până
la finalul lunii decembrie. 

A fost primul pas făcut
rapid şi la timp de adminis -
traţiile locale din judeţ,
documentaţiile fiind depuse
la Ministerul Fondurilor Eu-
ropene. Deocamdată, se ştie
că aceste proiecte, destul de

multe la nivel naţional, sunt în
evaluare, însă edilii locali îşi
pun mari speranţe că docu -
mentaţiile vor primi avizele
favorabile şi, implicit, finan -
ţare. 

„Este un proiect foarte im-
portant pentru oameni şi sper
ca el să obţină finanţare. Cred
că este nevoie de o extindere
a reţelei de gaz metan, mai
ales în contextul în care lem-
nul de foc este din ce în ce mai
greu de procurat, iar preţurile
cresc”, a apreciat primarul co-
munei Băiţa, Damian Diniş. 

Introducerea gazului me -
tan în comună reprezintă însă
doar unul dintre proiectele de
infrastructură aflate pe agen -

da adminis traţiei locale. Un
alt obiectiv se referă la intro-
ducerea reţelelor de apă şi
canalizare. 

Totodată, valorificarea şi
dezvoltarea potenţialului tu -
ristic rămân priorităţi, mai
ales că zona este cunoscută
pentru peşterile de origine
calca roasă, mai ales cele din
Cheile Crăciuneştiului. 

„Turismul poate repre zen -
ta o ramură economică im -
por tantă pentru zona noastră,
mai ales că natura a fost
darnică cu aceste meleaguri.
Cred că ne putem dezvolta şi
pe acest segment al econo -
miei locale”, a conchis pri-
marul comunei Băiţa. 

Băiţa: Introducerea gazului metan, un proiect important aflat în evaluare



În urma declarațiilor
de presă susținute
recent de consilierii

județeni ai PNL și USR,
mă văd nevoit să vin cu
o serie de clarificări
legate de investițiile
preconizate în cetățile
dacice recent intrate în
grija Consiliului
Județean Hunedoara.
Utilizarea unor expresii
de genul „achiziție cu
dedicație” sau „artificii
și scamatorii” în comu-
nicarea cu publicul
vădește atât
neînțelegerea acestui
subiect, dar și reaua-
voință a celor care l-au
contestat în termeni
atât de vehemenți!

Legea nr. 23/2020 obligă
Consiliul Județean Hune-
doara, ca proprietar al cetă -
ților, și DGAMPT, ca
ad mi nistrator,  să asigure
paza, protecția și punerea în
valoare a acestora. În acest
sens, a și fost depusă lista
noilor investiții, care au sus-
citat dintr-o dată un interes
neașteptat de mare. În
această listă am indicat,
printre altele, necesarul de
dotări destinate asigurării
pazei și protecției, cum ar fi
pavilioane și sisteme de mon-
itorizare video în cetățile
dacice, și am făcut o estimare
a costurilor. 

Consilierii județeni ai PNL
și USR se pare că încă nu au
înțeles că paza în cetăți va fi
asigurată de către firme spe-
cializate, în posturi de pază,
iar monitorizarea video va fi
realizată cu echipamente pro-
fesionale, pentru observarea
întregului perimetru. Din
cauza faptului că în cetățile
vizate de acest prim set de
investiții  nu există ali-
mentare cu energie electrică
și transfer de date, echipa-
mentele speciale vor fi cele
care vor înregistra pe suport
digital eventualele incidente!
Mai mult, în declarațiile arun-
cate în spațiul public se
afirmă că bugetul pentru
achiziția a cinci pavilioane de
pază cu suma de 260.000 lei
este păguboasă și netrans -
parentă, dar uită sau nu știu
că în anul 2013 conducerea
liberala a CJ a achiziționat UN
SINGUR pavilion cu 68.000
lei. La acest preț, astăzi, cele
cinci pavilioane pe care
intenționăm să le cumpărăm

ar fi costat
350.000 lei, nu
260.000 de lei,
cât am esti-
mat noi.

Deci, despre ce achiziție
păguboasă vorbiți domnilor,
unde este supraevaluarea
dotărilor?

Expresia „scamatorie” poa -
te fi aplicată doar în proiectul
dumneavoastră, libe ral, din
2016 al modernizării drumu-
lui județean 705A, pe tron-
sonul Costești-Sarmize getusa
Regia. Vă reamintesc aici că, la
nici o lună după expirarea
garanției, Consiliul Județean
Hunedoara a trebuit să exe-
cute ample lucrări de reparații
și consolidări, deoarece sec-
torul de drum era distrus pe
suprafețe considerabile! Vă
mai aduc aminte că la capitolul
scamatorii intră cu succes
proiectele liberale privitoare la
construirea aeroportului de la
Săulești, realizarea conurbației
sau amenajarea unui port la
Mureș. 

Despre modul în care au
făcut turism cei care ne
critică și ne dau astăzi lecții
putem exemplifica (în mod
nefericit pentru județul Hu -
nedoara) cu fosta Companie
de Turism, unde „artificiile”
liberale s-au trans for mat în
lumânări și fumigene!

Ceea ce este culmea, chiar

și pentru liberali, este
faptul că acuză o

„achiziție cu dedicație”
când, în realitate, nu se

face vorbire de așa ceva!
Direcția Generală de Ad-
ministrare Monumente și

Promovare Turistică
Hunedoara, ca ad-
ministrator al
cetăților dacice,
asigură pe toți
cei interesați că
întreaga activi-
tate, paza, pro -
tecția și pune-
 rea în valoa re a

obiectivelor se desfășoară în
mod transparent, responsabil
și cu bună credință, dovadă
fiind și susținerea activităților
de cercetare, a școlii de vară
pentru tinerii specialiști,
evaluările la factori de risc,
vizitele recente ale unui grup
de ambasadori, prezența
echipelor de filmare ale His-
tory Channel, lucrările de igi-
enizare și întreținere curentă
derulate deja în cele patru si-
turi nou-preluate.

Declarațiile disperate ale
consilierilor județeni ai PNL
și USR sunt doar artificii și
scamatorii care au ca țintă
atragerea de capital electoral!
Din păcate, toate aceste
afirmații rău-voitoare arun-
cate în spațiul public fac rău
imaginii cetăților dacice din
Munții Orăștiei, dar și
județului nostru, și pun în
umbră toate eforturile făcute
până acum de DGAMPT Hu -
nedoara, în calitate de proas -
păt administrator, pentru ca
siturile să fie cunoscute la
adevărata lor valoare!

Radu Barb, 
Director general 

DGAMPT Hunedoara

4 - aCtUaLItatE 30 IULIE  - 5 aUgUst 2021

Nu vă bateţi joc de cetăţile
dacice! - Scrisoare deschisă către

consilierii judeţeni PNL şi USRAuzul reprezintă
unul dintre
simțurile funda-

mentale ale oricărei
persoane. Alterarea
acestei funcții impor-
tante produce tulburări
în viața oricărui om. 

Da, sunt o mulțime de
afecțiuni ale aparatului audi-
tiv iar cea mai întâlnită în
orice categorie de vârstă este
hipoacuzia. Probabil că nici
nu ai auzit de acest diagnos-
tic și cel mai probabil nu
cunoști nici faptul că în cazul
tratării necorespunzătoare,
aceasta poate duce chiar la
surditate.

Auzul tău este prioritatea
noastră, din acest motiv ne
dorim să conștientizezi cât
de important este să ai un
auz sănătos. La Clarfon,
testarea auzului se face cu
aparatură specială în cabi-
nete, fapt ce ne permite sta-
bilirea tipului de surditate,
gravitatea acestuia și ori-
entarea asupra tratamentu-
lui. Testarea auzului se
realizează inclusiv pentru
copii.

Echipa Clarfon este alături
de tine și de familia ta, în
cabinetele noastre, pacientul
beneficiază de o consultație
a aparatului auditiv com -

plexă, oferim și cele mai
bune soluții în cazul în care
este necesară folosirea
aparatului auditiv.

Îți oferim tehnologie
calitativă la preţ accesibil.
Aparatul Flow+ te ajută să
beneficiezi de:

• 12 canale frecvenţiale
• Compresie dinamică şi

AntiShock 2
• Mascator tinnitus
• 4 programe de audiţie
De cele mai multe ori,

pacienții consideră că un
aparat auditiv nu le este
necesar sau că purtarea
acestuia reprezintă un im-
pediment în integrarea
socială. Purtarea aparatului
auditiv reduce semnificativ
riscul de atrofiere al nervului
auditiv, reduce depresia şi
scade riscul de accentuare a
demenţei!

Dacă îți dorești să afli mai
multe despre promoțiile
Clarfon și despre aparatul
FLOW+ poți completa for-
mularulhttps://www.clar-
fon.ro/super-oferta-19-23-i
ulie-2021/

Nu rata această ofertă
de excepție! Nu-ți mai

neglija auzul chiar dacă
pierderea de auz 
este una medie!

Alege un auz sănătos
pentru o viață fericită



Ziua de 26 iulie 2021
va rămâne în istoria
județului Hune-

doara una dintre cele mai
negre pentru că este ziua
în care, după 52 de ani de
activitate, PNL a pus offi-
cial și definitiv cruce Ter-
mocentralei Mintia, unul
dintre cele mai impor-
tante obiective econom-
ice ale județului
Hunedoara.

De aproape doi ani și
jumătate, Consiliul Județean
Hunedoara, condus de PSD, a
făcut demersuri în scris pen-
tru a prelua termocentrala
ceea ce ar fi însemnat sal-
varea locurilor de muncă ale
celor 700 de angajați, asigu-
rarea energiei termice pentru
școlile și apartamentele din
Deva și păstrarea echilibrului
în sistemul energetic național.
Am propus soluții și am fost
deschiși la dialog. Am scris tu-
turor autorităților statului
român, de la președintele
României, premier și miniștri,
până la șefii celor două
camere ale Parlamentului. Nu
am primit niciun răspuns.

Luni seară, când pe poarta
„Perlei de pe Mureș” au ieșit
ultimii energeticieni, cu 9 mii
de euro în buzunar, dar
sărăciți în suflete pentru tot-
deauna și fără perspective,
înțeleg de ce liberalii au re-
fuzat dialogul. I-am invitat la
Consiliul Județean, să găsim
împreună soluții. Vetuța
Stănescu, Vasilică Potecă, Lu-
cian Heiuș și chiar prefectul
liberal, Călin Marian, ne-au
tratat cu dispreț întorcând
spatele hunedorenilor. De
fapt, acesta era ordinul pe
care „groparii” trebuiau să-l

execute! Trădând interesele
României și ale județului
Hunedoara, liderii liberali
hunedoreni au acceptat
planul sinistru de închidere a
termocentralei, în favoarea
grupurilor de interese conec-
tate la factorii de decizie din
actualul guvern.

Acoperiți de rușine, acum
că v-ați atins obiectivele, ar fi
decent să vă retrageți din
viața politică, să vă scrieți
memoriile și să vă pregătiți
temeinic pentru momentul în
care va trebui să dați
socoteală hunedorenilor pen-
tru modul cinic în care i-ați
tratat. Cu ce v-au greșit oa-
menii? De ce îi tratați cu atâta
dispreț? N-am să înțeleg
niciodată de ce nu-i iubiți și
nu-I respectați pe hunedo -
reni. 

Dar, obrazul gros nu vă
lasă! Aroganța cu care îi
tratați pe oameni, superiori-
tatea afișată ostentativ, ati-
tudinea de stăpân asupritor,
vă mână spre noi lupte aprige

pentru ciolan. Preocupați de
lupta internă din PNL, nici nu
aveți cum să înțelegeți drama
economică și socială pe care
ați produs-o. Până în 25 sep-
tembrie, ați închis țara, ați
luat o „pauză de vară”, ca să vă
puteți sfâșia între voi pentru
putere. 

Nu ați îngropat numai ter-
mocentrala de la Mintia, ați
îngropat Partidul Național
Liberal care astăzi este sufo-
cat de interese bine înră dă -
cinate în vechiul PDL și de
mofturi care nu au nimic în
comun cu țara pe care vă
prefaceți că o guvernați! Ați
îngropat bunul simț, respon-
sabilitatea, empatia, solidari-
tatea și interesul național!

Să vă fie rușine, cinici
gropari!

LaurențiuNistor,
Președintele

Organizației Județene a
PSD Hunedoara

Președintele Consiliului
Județean Hunedoara
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Sălaşu de Sus – Infrastruc-
tura de drumuri rămâne o pri-
oritate pentru primăriile din
judeţul Hunedoara, adminis -
traţiile locale încercând să
găsească soluţii de finanţare
pentru modernizarea căilor de
acces. Mai multe exemple în
acest sens vin din comuna
Sălaşu de Sus, acolo unde au
fost finalizate sau se află în
lucru mai multe proiecte. 

Astfel, drumul care face
legătura între comunele Sălaşu
de Sus şi Râu de Mori a fost
reparat în zona Nucşoara,
circulaţia desfăşurându-se
acum în condiţii foarte bune, pe
asfalt. 

„Am pregătit trei proiecte
pentru asfaltarea drumurilor
spre satele Râu Alb, Râu Mic,
Coroieşti şi Peştera. Încercăm
acum să găsim soluţiile cele mai
bune pentru finanţarea lucră -
rilor, pe una dintre măsurile
prin care se pot accesa fonduri
nerambursabile”, a menţionat
primarul comunei Sălaşu de

Sus, Ioan Vlad. 
Potrivit acestuia, în satele

Râu Alb, Râu Mic şi Coroieşti
este prevăzută şi schimbarea
reţelei de apă şi branşamente,
în condiţiile în care cea
existentă este una artizanală,
construită în urmă cu circa 15
ani.  Totodată, săptămâna vi-
itoare se va face recepţia
lucrărilor la un proiect care
prevede realizarea unei reţele
de monitorizare video în toate
cele 11 sate ale comunei. Sunt
70 de camere video ce au fost
montate la intrările şi ieşirile
din sate, iar imaginile preluate
de acestea vor fi stocate pe ser-
vere în interiorul primăriei. 

Sălaşu de Sus: Reparaţii la drumuri,
reţele de apă în mai multe sate

Primarul comunei Romos a depus jurământul

Primarul comunei
Romos, Mihaiela
Daniela Csatlos-

Koncz, reprezentant al Par-
tidului Național Liberal, a
depus, luni, 26 iulie 2021,
jurământul. 

Prefectul județului Hune-
doara, Călin Petru Marian, a
participat la ceremonia depu -
nerii jurământului, organizată
în cadrul unei ședințe extraor-
dinare a Consiliului local Ro -

mos și a transmis noului pri-
mar succes în activitatea de
edil-șef al localității, mai ales în
realizarea proiectelor pe care
le are pentru dezvoltarea co-
munei.  

Mihaiela Daniela Csatlos-
Koncz a fost aleasă primar în
urma alegerilor locale parțiale,
desfășurate în 27 iunie 2021,
obținând 44,36% din cele
1.625 de voturi valabil expri-
mate.

Bucureşci – Infrastructura
rutieră este importantă în
ansamblul ei, chiar dacă e
vorba despre drumuri naţio -
nale, judeţene, comunale sau
vicinale. Ultimele au rolul lor
în comunitatea locală, fie că
ajută oamenii să ajungă la
parcelele agricole, fie că sunt
utilizate pentru acces spre
unele pâlcuri de case. 

În comuna Bucureşci,
primăria a început lucrările
de modernizare la două dru-
muri vicinale în satul Şesuri,
investiţia, în valoare de circa
380.000 de lei, fiind suportată
de la bugetul local. 

„Pentru oamenii din sat,
cele două drumuri vicinale
sunt importante. Sunt câteva
familii care au nevoie de
aceste drumuri, deoarece
asigură accesul spre casele lor.
Din păcate, aceste drumuri au

avut probleme din cauza
ploilor, care au spălat materia -
lele folosite la pietruirea lor.
De aceea, am decis ca unul
dintre aceste drumuri să fie
asfaltat, deoarece duce spre o
zonă unde sunt mai multe
familii, iar cel de-al doilea,
care duce spre o pensiune
frecventată în cursul anului,
va fi pietruit. Se ajungea
destul de greu acolo cu
maşinile, iar acum sperăm că
situaţia se va rezolva”, a expli-
cat primarul comunei
Bucureşci, Mircea Ghilean.

Bucureşci: Drumuri vicinale 
reabilitate în satul Şesuri



C
um se spune... la
pomul lăudat să nu te
duci cu sacul... Aşa şi

echipa naţională olimpică
a României. A plecat la
luptă, dar se întoarce
acasă mult prea repede.

Jucătorii pregătiţi (sau ne -
pregătiţi) de guralivul Mirel
Rădoi au  făcut fotbalul româ-
nesc de ruşine, cu rezultatele
înregistrate la turenul olim -
pic. După ce ne-a bătut rău
echipa din Honduras, am mai
făcut un egal şi cu Noua
Zeelandă. Aceştia sunt  viitori
componenţi ai naţionalei de
seniori. Să ne muşcăm limba
şi să credem că Burleanu şi ai
lui au văzut o încropeală de
echipă şi se vor decide re-
pede... go out Mirel. Nu e de
costumul lui chestia asta de a
fi antrenor. Bate tare din gură,
mai ales când trebuie să se ia
de reprezentanţii presei, dar

ca şi antrenor... zero, zero sau
mai degrabă nimic.

Mirel Rădoi a afirmat,
miercuri, la finalul meciului
cu reprezentativa Noii Zee-
lande, că formaţiei sale i-a lip-
sit şansa pentru a se califica
în sferturile de finală ale
turneului masculin de fotbal
din cadrul Jocurilor Olimpice
de la Tokyo.I-a lipsit şansă să
se califice. Adică le-a furat
şansa echipa din Honduras
care a jucat fotbal. Ai noştri cu
gândul doar la euroii pe care
ar fi putut să îi pună în con-
turi… dacă jucau fotbal. Cum
nu au jucat… euroni sunt un
vis. Ce zice maestrul Rădoi:
"Nu am reuşit să ne calificăm,
dar sunt fericit pentru băieţi,
pentru că după un rezultat cu
o înfrângere drastică am
reuşit să ne montăm, să ne
ridicăm.(!!!! de jos, probabil).
Poate că puţini se aştep tau

(poate el şi vreo doi de la
federaţie). Din păcate, nu am
avut destul de mult noroc pe
care puteam (!!!!!!!) să îl
avem. Până la urmă e vorba şi
de şansă. A fost un meci echi -
librat, dar şansa nu poate să
ţină mereu numai cu noi", a
declarat Rădoi .

Tehnicianul a acuzat şi o
anume stare de oboseală a
jucătorilor, dar şi faptul că
mâncarea în Japonia nu a fost
"aşa cum se aşteptau".

"Va trebui să vedem ce pot
extrage jucătorii după acest
meci, e uşor să acuzăm pe
cineva. Nimeni nu ştie munca
şi sacrificiile pe care le fac
jucătorii. Mâncarea nu a fost
aşa cum ne-am aşteptat în
primele zile, drumurile sunt
foarte lungi, dar am reuşit să
ne montăm printr-o comuni-
care foarte bună şi şedinţe, să
socializăm mai mult. Dar
chiar şi aşa, după acel rezultat
ruşinos am reuşit să ne
ridicăm la nivelul aştep tă -
rilor", a mai spus Rădoi. Din
nefericire , el a văzut un alt
meci, că s-a ridicat în pi-
cioare… Halal antrenor, halal
echipă..

Selecţionata de fotbal a
României a revenit la Jocurile
Olimpice după o pauză de 57
de ani, încheind participarea
pe locul al treilea în grupă, la
egalitate cu Noua Zeelandă,
dar având un golaveraj mai
slab.

R
evenită în ţară  după
ce a cucerit medalia
de argint la întrece -

rile de la Tokyo, Ana-Maria
Popescu a declarat pe
Aeroportul Henri Coandă,
că toţi cei 25 de ani de
când practică scrima sunt
în spatele medaliei de
argint câştigate la Jocurile
Olimpice de la Tokyo. 

"Fac scrimă de 25 de ani,
toţi aceşti 25 de ani sunt în
spatele acestei medalii. E sim-
plu. Dacă ne gândim la un
gimnast, care intră în sală la 3
ani, atunci pentru el e şi mai
greu. Pe podium, când poate
nu cântă imnul tău, nu
înţelegi ce ai realizat, dar îi ai
în minte pe toţi oamenii care
te-au ajutat să ajungi acolo.
Că de fapt tu nu faci decât să-
i reprezinţi pe ei, să le
reprezinţi munca. Pentru că
deşi sunt pe podium, sunt oa-
menii care nu au dormit nopţi
ca să mă ajute pe mine să
ajung acolo", a spus Ana Ma -
ria Brânză.

Scri mera nu a fost impre -
sionată de condiţiile şi organi-
zarea Jocurilor Olimpice de la
Tokyo. "Organizarea a fost
ieşită din comun, dar nu
neapărat în sensul bun. Ori
aşteptările noastre au fost
foarte mari... însă nu mi s-au
părut condiţiile mai presus
decât un European sau Mon-

dial organizat în Europa. Nu mi
s-a părut nimic extraordinar.
Ce-i drept sunt foarte riguroşi,
ca şi oameni, dar noi nu ştim
ce s-a întâmplat acolo, nu ştim
cum arată Tokyo, nu ştim cum
arată Japonia. Ştiu doar cum
arată Satul Olimpic şi o sală...
care nu a fost cea mai
minunată sală în care am fost
vreodată", a menţionat ea.

Ana-Maria Popescu a ex-
plicat că a înţeles din presă că
va fi premiată cu 80.000 de
euro pentru medalia de
argint, dar a subliniat că banii
nu îi va cheltui pe o vacanţă:
" Deşi mi-aţi făcut voi calculul
şi o să iau, din ce am înţeles,
80.000 de euro, nu o să plec
în nicio vacanţă super-exotică
pentru că mai am credite de
achitat. Adică e OK, sunt bine.
Dar apreciez că nu trebuie să
caut eu în Monitorul Oficial
(n.r. - cât este prima pentru
medalie), ci sunt anunţată de
presă. Dar eu nu am înţeles
unde e grija omului de rând
cât câştigă sportivii pentru
medalii".

Ea a precizat că a solicitat
ministrului Tineretului şi
Sportului, Eduard Novak, cele
5 milioane de lei care lipsesc
din bugetul Federaţiei Ro mâ -
ne de Scrimă nu pentru a
avea ea condiţii mai bune de
pregătire, ci pentru copiii
care vin să practice scrima.
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Fotbal 

Naţionala olimpică 
de fotbal a României

vine repede acasă

ANUNŢ PUBLIC

JITEA    PETRIŞOR   PERSOANĂ   FIZICĂ AUTORIZATĂ
cu sediul în localitatea BĂNIŢA, sat BĂNIŢA, Nr. 173
anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programu-
lui  faza  PUZ ”SPATII DEPOZITARE/CONDITIONARE ŞI
ACTIVITĂŢI CONEXE  AFERENTE, PROIECT ÎNFIINŢARE
PLANTAŢIE DE  AFINI  LA JITEA PETRISOR P.F.A. CO-
MUNA BANITA  JUDETU HUNEDOARA”, în localitatea
BĂNIŢA, SAT BĂNIŢA nr. 247 şi declanşarea etapei de în-
cadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se
poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A.
Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri
între orele 8.00-14.00.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunţ.

Scrimă

O medalie 
pentru cei 

25 de ani 
de activitate

A N U N Ţ   L I C I T A Ţ I E

Invitatie de participare, SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva, str. Cernei,
nr.10D, jud. Hunedoara, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC INCOSERV SRL
, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri : ,,imo-
bil situat în municipiul Hunedoara , str. Itrarea Spicului, nr.2, jud. HD, suprafaţa construită
de 425mp, aria desfăşurată de 2125mp având preţul de pornire de 114100 EURO,, , ,,imo-
bil situat în municipiul Hunedoara, str. Intrarea Spicului, nr.2, jud. HD, suprafaţa construită
este de 425mp, aria desfăşurată de 2125mp având preţul de pornire de 114100 EURO,,.
teren situat în comuna Teliucu Inferior, sat Izvoarele, jud. HD, în suprafaţă de 2402mp
preţ de pornire de  24594 LEI,,  

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva, str.Cernei, nr.10D, jud.
HD. Licitatie se organizeaza pentru data de 06.08.2021 ora 13,00.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini, achitarea
garantiei de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare din bunurile aflate
in patrimonial societatii debitoare si depunerea documentelor de participare la licitatie
cu doua zile inainte de inceperea licitatiei.

Toti cei care pretind vreun drept asupra activelor supuse vanzarii au obligatia sa anunte
lichidatorul inainte cu 2 (doua) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub sanc-
tiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare. Telefon 0744-814145.



M
ultipla campioană
olimpică şi
mondială, gim-

nasta americană Simone
Biles, declarată
accidentată, a fost
rezervă , nu a concurat şi
s-a retras pentru restul
competiţiei, a comunicat
Federaţia americană de
gimnastică.

"Simone s-a retras din fi-

nala pe echipe şi a renunţat

apoi la tot concursul pentru

motive medicale. Vor fi efec-

tuate zilnic examene me -

dicale pentru recuperarea

gimnastei noastre, au fost

precizările americanilor fără

a oferi mai multe amănunte

despre starea de sănătate a

marii vedete a gimnasticii.
Simone Biles a fost înlo -

cuită după o evoluţie neaş -
teptat de slabă la sărituri,
pentru care a primit doar
13,766 puncte.  Biles, care are
în palmaresul personal cinci
medalii olimpice şi 19 titluri
mondiale , viza la Tokyo încă
şase titluri olimpice . Nu a fost
să fie. Rusoaicele au reuşit să
se impună în finala pe echipe
şi au cucerit spectaculos
medalia de aur la ediţia din
acest an, situându-se meritat
pe primul loc, Melnikova fiind
cea care a strălucit la aceste
întreceri.Rusia a fost urmată
în clasament de Statele Unite
si de Marea Britanie, Italia şi
Japonia.

Echipa Chinei a ratat mult
în concurs şi a ratat cucerirea
unei medalii pe care o
aşteptau de mult timp.
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Japoneza Naomi Osaka
a fot eliminată  din con -
cursul individual feminine
de tenis de câmp, acolo
unde ucrainianca Elina Svi-

tolina, (loc 6 WTA)  s-a cali -
ficat  în sferturile de finală
ale probei, după ce a învins-
o pe grecoaica Maria
Sakkari (19 WTA), trei se-
turi, 5-7, 6-3, 6-4. Svitolina
va lupta pentru un loc în
semifinale cu jucătoarea
italiană Camila Giorgi (61
WTA), care a trecut în op-
timi de Karolina Pliskova
(Cehia, 7 WTA), cu 6-4, 6-2.

***
Halterofila Hidilyn Diaz,

prima sportivă din Filipine
care cucereşte un titlu
olimpic, va fi recom pen sată
pentru această medalie de
aur  cu o locuinţă  şi un cec
în valoare de 655.000 dolari.
După 18 luni de pregătiri în
Malaezia, din cauza restric -
ţiilor datorate pandemiei de
Covid-19, sportiva de 30 de
ani a cucerit, luni, o medalie
de aur la categoria 55 kg.
Comparabil, pentru medalia
de argint, Ana Maria Po -
pescu-Brînză va primi cel
puţin 75 mii de euro şi poate
o maşină.

Gimnasta americană 
Simone Biles s-a retras 

din finala pe echipe 

M
inistrul Tineretu-
lui şi Sportului,
Eduard Novak, a

declarat, la reuniunea de
miercuri dimineaţă, după
medaliile câştigate de ca -
notorii români, că bucuria
medaliilor de aur şi argint
câştigate de România o
datorăm "celor şase cano -
tori cu braţe de oţel şi
inimi de leu".

"Aur şi argint olimpic într-
o singură zi! Ce bucurie! Le
datorăm această bucurie
celor şase canotori cu braţe
de oţel şi inimi de leu, care şi-
au făcut drum către gloria şi
podiumul olimpic. Felicitări
din suflet!", a scris Novak pe
pagina personală de Face-
book.

"Cuvintele sunt sărace
pentru a vă mulţumi şi arăta
cât de mândri suntem de voi.
Simona Radiş, Ancuţa Bod-
nar, Mihăiţă Vasile Ţigănescu,
Mugurel Semciuc, Ştefan Con-
stantin Berariu şi Cosmin
Pascari sunt eroii noştri de la
Tokyo 2020 astăzi, 28 iulie
2021! Cinste lor şi celor care

le-au fost alături şi i-au spri-
jinit să ajungă astăzi aici", a
adăugat ministrul.

După argintul cucerit sâm -

bătă de Ana-Maria Popescu la

spadă feminin individual,

România a câştigat, miercuri,

alte două medalii la canotaj,

una aur şi una argint, la

Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Radiş şi Ancuţa

Bodnar au cucerit din nou

aurul olimpic pentru Româ-

nia în proba de dublu vâsle

după 37 de ani, ultima oară

urcând pe prima treaptă a

podiumului Elisabeta Lipa şi

Mărioara Popescu la JO de la

Los Angeles (1984).

Echipajul de patru rame

masculin, compus din Mihă -

iţă Vasile Ţigănescu, Mugurel

Semciuc, Ştefan Constantin

Berariu şi Cosmin Pascari, a

câştigat medalia de argint.

Aceasta este prima medalie

pentru România într-o probă

masculină de canotaj după JO

de la Barcelona din 1992.

Canotaj 

Au venit primele 
medalii olimpice

ANUNŢ LICITAŢIE

Invitatie de participare, SP CRIS EVALEX IPURL cu
sediul ales in Deva, str. Cernei, nr.10 D, jud. Hunedoara, in
calitate de lichidator judiciar al debitorului Minarom
Prest SRL, organizează licitaţie publică cu strigare pen-
tru valorificarea mobilului Marca Volkswagen varianta
TIGUAN an fabricatie 2012, preţ de pornire 9227 EURO
+ TVA .

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului
din Deva, str.Cernei, nr.10D, jud. HD. Licitatie se orga-
nizeaza pentru data de 06.08.2021 orele 12,00.

Participarea la licitatie este conditionata de
achizitionarea caietului de sarcini , achitarea garantiei de
participare de 10% din pretul de pornire si depunerea
documentelor de participare la licitatie cu o zi inainte de
inceperea licitatiei .

Toti cei care pretind vreun drept asupra activelor su-
puse vanzarii au obligatia sa anunte lichidatorul inainte
cu 2 (două) zile raportat la data stabilita pentru vanzare
sub sanctiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare.Telefon 0744-814145.

D
avid Popovici (16
ani) a luat startul,
joi dimineață, în fi-

nala probei de 100 metri
liber de la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

Popovici, considerat unul
dintre înotătorii de mare vi-
itor din nataţia mondială, a
terminat doar pe locul 7, cu
timpul 48.04 într-o cursă
câştigată de supercampionul
Caeleb Dressel (24 de ani), cu
un nou record olimpic!

Românul a terminat pe
locul 4 în finala de 200 de
metri şi urmează să con-
cureze în serii la 50 de metri
liber. Pentru un sportiv atât
de tânăr este oricum o partic-
ipare demnă de laudă. 

De-a lungul anilor, nataţia
din România a cucerit un
total de 9 medalii, dintre care
3 de aur, două de argint şi 4
de bronz.

După finala de la 200 m el
a declarat: ''Am venit aici setat
să fac cât de bine pot eu, am şi

reuşit. Şi nu aş putea să fiu
mai satisfăcut. Aştept să-mi
reproşeze antrenorul, eu nu
pot decât să mă bucur şi o să
se bucure şi el, sunt sigur.
Scopul meu iniţial nu a fost să
iau medalie, a fost câştig cât
de multă experienţă se poate,
să le pot arăta tuturor la ce
nivel pot să aduc crawl-ul. Eu
nu consider că am pierdut
medalia, consider că am
câştigat locul IV'', a declarat
sportivul nostrum. 

Camelia Potec a declarat:

„Nu am mai avut de mulți ani

două finale olimpice, mai ales

în aceeași zi, dar înotul începe

să revină la rezultatele de acum

mai bine de zece ani.Am trăit

foarte intens aceste două finale.

M-am bucurat în primul rând

pentru că ei au reușit aceste

două finale. M-am bucurat că

au reușit această performanță,

să înoate într-o finală olimpică. 

Pentru David e o expe riență

extraordinară. E prima finală

olimpică și avea ce să învețe.

Pentru Robert e a doua finală și

avea puțină expe riență. Dacă

David a făcut o performanță

extraordinară, pentru Robert a

fost o perfor manță sub aștep -

tări”, a spus  preşedinta Fe de -

raţiei Româ ne de Nataţie şi

Penta tlon Mo dern, Camelia

Potec.

Nataţie

David Popovici,  locul IV 
în finala de la 200 m



C
hiar dacă
transpirația
reprezintă un proces

natural, care ajută organ-
ismul să-și regleze tem-
peratura, atunci când se
manifestă în exces, devine
o problemă. Și cum sun-
tem în plină vară, iar tem-
peraturile ridicate
provoacă o transpirație
abundentă, putem apela,
fără reținere, la remediile
naturiste, deosebit de utile
în astfel de situații.

Oțetul de vin

Datorită proprietăților as-
tringente, oțetul de vin este
unul din cele mai bune
remedii naturale, care ajută la
eliminarea transpirației în
exces, potrivit sfatulmedicu-
lui.ro. Acesta se aplică seara,
cu ajutorul unei dischete
demachiante, în zonele cu
transpirație excesivă. Se lasă
să acționeze toată noaptea,
iar dimineața după duș, locul
se pudrează cu talc. Tot pen-
tru a se reduce transpirația
excesivă,  se amestecă două
lingurițe de oțet din vin cu
miere într-un pahar cu apă.
Lichidul se consumă pe sto -
macul gol, o dată pe zi.

Bicarbonatul de sodiu

Este, de asemenea, unul
din cele mai eficiente antiper-
spirante naturale întrucât
poate absorbi umezeala și
totodată, neutralizează miro-
sul corpului. În plus, are pro-
prietatea de a scădea nivelul
pH-ului în zonele cu trans -
pirație abundentă.

Feliile de cartofi

Sunt la îndemâna tuturor

și se pot aplica pe zonele afec-
tate. Dar cartoful poate fi și
ras pe răzătoare după care, se
înfășoară într-o bucată de
pânză din bumbac și se
aplică, timp de zece minute,
pe locul afectat de transpi -
rația excesivă, potrivit sfatul-
medicului.ro. Totodată,
car  to  ful ajută și la prevenirea
mirosului neplăcut.

Infuzia din frunze 

de nuc

Se obține dintr-o lingură
de frunze uscate, infuzate
într-o cană de apă clocotită,
care se consumă o dată pe zi,
timp de două săptămâni.
Dacă este cazul, cura se poate
repeta. 

Pasta de dovleac

Era folosită de înaintașii
noștri în cazul transpirației
abundente. În acest caz,
zonele vulnerabile se ung cu
pastă din dovleac, care se lasă
să acționeze 30-45 de minute,
după care, suprafața se spală

cu apă rece.

Tinctura cu muguri 

de mesteacăn

Este un remediu eficient
pentru zonele corpului care
transpiră. Se pot folosi
tamponări cu tinctură din
muguri de mesteacăn, care se
obține astfel: se va pune la
macerat o lingură plină cu
vârf de muguri, în 250-300
ml de ţuică de 70 de grade,
timp de 7 zile. După acest in-
terval, maceratul nu se
strecoară, dar după con-
sumarea a ¾ din preparat, se
mai adaugă 150 ml de ţuică,
potrivit clik.ro.

Loțiunea cu 

rostopască

Pentru obținerea ei, planta
proaspăt culeasă, cu flori şi
rădăcini, se curăţă de părţile
uscate, se taie bucăţele
potrivite şi se stoarce sucul.
Se pregătește apoi un borcan
cu filet în care sucul stors se
combină cu reziduul rămas

după stoarcere. Deasupra se
toarnă țuică atât cât să-l
acopere. Borcanul, închis er-
metic, se lasă la macerat într-
un loc întunecos, 5-7 zile. Cu
ajutorul unui burete îmbibat
în loțiunea obținută se
tamponează zonele care
transpiră în exces.

Argila verde

Este recomandată de
specialiști, aceasta având un
potenţial energetic imens, ce
îi conferă şi calităţi de vinde-
care extraordinare.  De ase -
menea, argila verde conți ne
toate microelementele nece-
sare sănătății noastre. Cu ea
se pulverizează, înainte de
culcare, tălpile, palmele sau
alte zone sensibile, timp de
zece zile. Argile se poate
pune, pe timpul nopții și în
șosete sau în mănuși. Dacă
este necesar, procedura se
repetă lunar. 

Băile cu bere

Sunt foarte eficiente, fiind

folosite din cele mai vechi
timpuri. În cada umplută pe
jumătate, se toarnă un litru
de bere, iar pentru palme sau
tălpi se fac băi în lighean, în
care se toarnă un pahar de
bere. Ca efectul să fie cât mai
rapid, se vor face băi zilnic,
timp de 14 zile, scrie formula-
as.ro.

Alte metode utile

Respirația pe o
singură nară

Este recomandată mai ales
în zilele călduroase, scrie
clik.ro. Atunci când se respiră
pe nara stângă, organismul se
răcește puțin, iar prin cea
dreaptă, îl încălzește. În acest
sens,  nara dreaptă se astupă
cu un tampon de vată, apoi se
inspiră lent, pe cea stângă, ex-
pirându-se pe gură, puțin mai
greu, prin buzele lipite, ca să
se antreneze diafragma și tot
sistemul respirator. În felul
acesta, organismul răcorit, nu
mai transpiră abundent, spun
specialiștii. 

• Soluția obținută din apă,
sare și zeamă de lămâie este
foarte eficientă în cazul
mâinilor care transpiră abun-
dent. 

• Se pot consuma ceaiuri
cu proprietăți antiperspi-
rante sau struguri, care ajută
la reglarea temperaturii cor-
pului.

• Pudra de talc este efi cien -
tă în cazul transpiraţiei exce-
sive, înlocuind antipes pirantul,
scrie agro-tv.ro 

• Tot pentru eliminarea
transpirației, seara, înainte de
culcare, pe zonele afectate, se
aplică ulei esențial de mentă.

Cornelia Holinschi
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Remedii naturiste pentru
transpirația în exces



D
eseori confundată cu
pelinul, Ambrozia
este una din cele mai

nocive plante, cu un puter-
nic efect alergen. Planta
atinge perioada maximă de
polenizare în lunile august-
septembrie, prelungindu-
se până la sfârșitul lunii
octombrie. Este foarte
rezistentă la arșiță și
secetă, adaptându-se ușor
condițiilor de mediu.

Răspândirea plantei
Originară din America de

Nord, Ambrozia a ajuns în Eu-
ropa cu diferite cereale, fiind
semnalată pentru prima dată
în Germania, în anul 1863. La
noi în țară a fost descoperită
în anul 1908, la Orșova și este
cunoscută sub numele de
floarea pustei, iarba de para -
gină sau iarba pârloagelor,
potrivit poise.ro. Crește în
grădini, pe terenurile lăsate în
paragină, de-a lungul căilor
ferate, pe marginea apelor
curgătoare sau a lacurilor, la
marginea pădurilor, în cul-
turile de cereale sau în par-
curile neîngrijite. 

Tulpina
Are aspect de tufă, nu este

prea înaltă, putând ajunge
pînă la 100 cm înălțime. În
schimb, are o rădăcină bine
dezvoltată în pământ, de 1,2-
1,5 m. Fruzele sunt alungite și
ascuțite la vârf, fiind așezate la
baza tulpinii.

Florile
Purtătoare de polen, florile

plantei formează inflores cen -
țe, care cresc în vârful ramu -
rilor, având o formă alungită și
compactă, asemănătoare spi -
cului de grâu.

Polenizarea
Se realizează cu ajutorul

vântului. Potrivit specialiștilor,
o singură plantă matură poate
elibera în atmosferă până la 8
miliarde grăunțe de polen și
până la 30.000 de semințe,
care-și păstrează calitățile
germinative chiar și 40 de ani.
De asemenea, în perioadele
secetoase cu temperaturi ridi-
cate, planta emite o cantitate
dublă de polen, care poate
parcurge, purtat de vânt,
distanțe de până la 200 de km. 

Ce trebuie reținut?
Ambrozia eliberează mai

mult polen dimineața și la

prânz, motiv pentru semnele
alergiei sunt mai puternice în
prima parte a zilei. Zilele
ploioase, cu temperaturi scă -
zute, reduc concentrația po -
lenului de ambrozie. 

Alergia la ambrozie 
Se manifestă prin mâncă -

rimi de nas și ochi, secreții
nazale abundente, strănut,
obstrucții nazale, lăcrimare
sau dificultăți în respirație,
care pot duce la astm. Polenul
ambroziei provocă rinită
alergică sezonieră, cunoscută
sub denumirea de ”febra
fânului”. De asemenea, per-
soanele alergice la polenul
acestei buruieni pot acuza
diferite probleme digestive,
după ce consumă anumite
fructe și legume, care se
manifestă prin: mâncărimi la
nivelul cavaității bucale, edem
pe limbă, buze, senzație de
nod în gât, balonări, tranzit ac-
celerat. 

Dar cea mai gravă formă de
reacție alergică este șocul
anafilactic, spun specialiștii,
care are un debut brusc și
neașteptat, deseori cu efecte
dramatice.

Tratamentul pacien ților

alergici este stabilit doar de
medicul alergolog, în funcție
de gravitatea simptomelor și
trebuie urmat întocmai cum
stabilește acesta. 

Ce ne sfătuiesc

specialiștii?
Pentru a evita sau limita

problemele legate de apariția
alergiei, persoanele alergice
sunt sfătuite să țină seama de
câteva reguli:

• Să nu iasă din casă între
orele  10 și 15, perioada în
care se eliberează cea mai
mare cantitate de polen.

• Atunci când vin de afară,
să se spele pe mâini și pe față,
să facă duș și să-și schimbe
hainele, scrie csid.ro.

• Ferestrele trebuie închise,
atât acasă cât și cele de la
mașină.

• Animalele de companie
vor fi și ele spălate des, în-
trucât acestea pot aduce
polenul în casă.

Alimente care 

trebuie  evitate
Persoanele alergice trebuie

să fie atente și la alimentele pe

care le consumă, întrucât
unele conțin proteine similare
celor din ambrozie. Printre
acestea se numără: pepenele
galben, mierea, ceaiul de
mușețel, semințele de floarea-
soarelui, echinaceea, castra -
veții și zucchini, potrivit
bioclinica.ro. În schimb, pot
consuma legume organice,
proteine din pește sau carne
de vită. 

Uneori, simptomele aler-
gice pot fi diminuate dacă ali-
mentele sunt curățate sau
consumate sub formă de com-
pot, spun specialiștii.

Important!
Se pot îmbolnăvi și per-

soanele fără predispoziție la
alergii, dacă sunt expuse
frecvent polenului extrem de
alergen,  ne atrag atenția bi-
ologii. Tocmai de aceea, tre-
buie luate măsuri de stârpirea
acestei plante, înainte ca ea să
înflorească. Și cum Ambrozia
este foarte rezistentă la ierbi-
cide, iar prin tăiere se sti mu -
lează dezvoltarea lăstarilor, ea
trebuie smulsă din rădăcină. 

Cornelia Holinschi
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Ambrozia - 
o plantă
periculoasă,
care produce
alergii severe 

Ambrozia - 
o plantă
periculoasă,
care produce
alergii severe 
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Încă de la începutul intervalului
reușiți să puneți pe roate mai
multe planuri legate de familie
sau de carieră. Cei singuri, se
străduiesc să găsească un loc de
muncă mai bine plătit. Vor reuși,
dacă sunt perseverenți și nu se
lasă duși de val.

La serviciu vi se dau respon -
sabilități noi, pe care nu aveți cum
să le refuzați. Sunteți nevoiți să vă
ocupați și de finanțele familiei, în-
trucât au apărut mici probleme,
care trebuie rezolvate urgent.
Banii pe care i-ați economisit îi veți
cheltui în vacanța pe care o
așteptați cu nerăbdare.

În plan social sau profesional nu se
vor întâmpla lucruri deosebite.
Totul merge normal, iar beneficiile
muncii voastre vă vor da posibili-
tatea să vă achiziționați un lucru
deosebit, pe care vi l-ați dorit de
foarte mult timp. Astrele sunt de
partea voastră, indiferent de
situație.

Urmează o perioadă  bună pentru
voi, în care veți avea un program
mai relaxat. S-ar putea să plecați
în vacanță sau să lucrați la proiec-
tul vostru de suflet. Dacă sunteți în
căutarea unui nou loc de muncă,
astrele vor fi de partea voastră și
veți reuși.

Săptămâna debutează cu pro -
bleme mărunte, pe care trebuie să
le rezolvați în cel mai scurt timp.
Acest lucru vă dă peste cap pla-
nurile, dar până la urmă lucrurile
vor reveni la normal. S-ar putea să
faceți o călătorie în afara țării,
unde veți reîntâlni un prieten bun.

Vă preocupă în mod deosebit cari-
era și căutați un loc de muncă mai
bun. Acest lucru se poate întâmpla
atunci când vă așteptați mai
puțin. Se întrezăresc multe
călătorii obositoare pentru voi.
Tocmai de aceea, câteva zile libere
ar fi binevenite.

În plan profesional există loc de
mai bine. La serviciu este multă
agitație, colegii vă urmăresc
fiecare pas, mai ales că se întrevăd
unele schimbări în ceea ce privește
remunerația. Păstrați-vă demni-
tatea și nu lăsați pe nimeni să
profite de munca și realizările
voastre.

Timpul liber vă este limitat, așa că
va trebui să alcătuiți o listă cu
priorități. Axați-vă doar pe
proiecte importante care nu pot fi
amânate. Prietenii vă sunt alături,
iar la nevoie puteți să le cereți aju-
torul. Viața sentimentală nu va fi
așa cum v-ați imaginat-o.

Manifestați prudență atunci când
vine vorba de bani și nu-i risipiți pe
lucruri neînsemnate. La serviciu se
ivesc posibilități de avansare, dar
pentru asta trebuie să luptați, să
nu renunțați în favoarea altora.
Spre sfârșitul intervalului veți re-
zolva și problemele familiei.

Chiar dacă acum câștigurile voas-
tre nu sunt la nivelul așteptărilor,
vor veni și zile mai bune. Până
atunci, păstrați echilibrul în tot ce
faceți. La serviciu veți avea discuții
cu o persoană care nu-și cunoaște
limitele, dar dreptatea va fi de
partea voastră.

Vă așteaptă o perioadă în care
cheltuielile voastre vor crește. De
aceea, încercați să vă recuperați
banii pe care i-ați dat la rude. În
relațiile colegiale vor apărea unele
disensiuni legate de o eventuală
promovare. Încercați să vă
păstrați calmul și să nu răspundeți
la provocări.

La serviciu trebuie să fiți mult mai
atenți, să executați tot ce vi se cere
și să nu interpretați greșit deciziile
superiorilor. Vestea bună este că
reușiți, într-un timp foarte scurt, să
finalizați tot ce v-ați propus. În
familie lucrurile se precipită, mai
ales că va avea loc un eveniment
deosebit.

• Doi prieteni discută la o bere:
- Plec în vacanță și nu pot să nu mă gândesc că de câte

ori am mai fost în vacanță, soția mea a rămas gravidă!
- Și te-ai gândit ce să faci?
- Cred că de data asta o iau cu mine.

• Discuție între două blonde:
- De ce te-ai certat cu iubitul tău?
- Pentru că ne-am îndrăgostit de același bărbat…

• Invitație la o bere:
- Alo, Răzvane, hai la o bere!

- Păi acum o jumătate de oră aveai o durere de cap în-
grozitoare...

- Aveam, dar a plecat la coafor!

• Papagalul buclucaș
După ce a cumpărat un papagal, un bărbat merge la Pet-

Shop să-l returneze.
- Vă rog să-mi dați un mascul!
- Păi cum de v-ați dat seama că e femelă?
- În loc să repete ce spun eu, mă contrazice!

• Într-un cabinet medical
- Aveți o nevroză endogenă, zise medicul.
Cum vă petreceți timpul liber?
- Stau acasă mai tot timpul...
- De ce nu vă găsiți o prietenă să ieșiți cu ea în oraș, să vă

distrați? Nu v-ar plăcea?
- Ba da, mi-ar plăcea!
- Și atunci, de ce nu o faceți? Sunteți timid?
- Nu, dar nu mă lasă nevastă-mea.

Luni, 2 august, ora 16

Pecetea iubirii 
Acțiunea filmului are loc în India zilelor noas-

tre, unde, răsfățatul nepot al lui Mahant Dashrath
Tripathi Viplav își face planul să plece peste
hotare, pentru a-și finalize studiile. Sufocat de so-
cietatea religioasă, tradiționalistă și de ritualurile
ei, acesta intenționează să rămână pentru tot-
deauna în străinătate. Dar planurile lui se schimbă
atunci când o întâlnește pe Dihaani, o femeie
îmbrăcată în alb, de care se îndrăgostește.

Duminică, 1 august, ora 22,00

Ofițer și gentleman
Filmul relatează povestea singuraticului Zack

Mayo, care se înscrie la Școala Superioară de
Ofițeri pentru a deveni pilot în Marina Americană.
În decursul a treisprezece săptămâni istovitoare,
acesta învață cât de importante sunt disciplina,
dragostea, prietenia și, mal ales, că nimeni nu
reușește de unul singur. În această perioadă, in-
structorul său, un om autoritar, încearcă să-l aver-
tizeze pe tânărul ofițer cu privire la fetele din oraș,
care sunt în stare de orice pentru a deveni soții de
piloți. Dar Zack se îndrăgostește, iar iubita sa,
împreună cu instructorul, reușesc să-l facă pe
acesta să renunțe la indiferența și egoismul său. În
timp ce el este îndrăgostit, un coleg de-al său se
luptă cu un alt destin.

HAPPY CHANNEL

PRO 2



În ultimă instanță, con-
flictul dintre vaccinați și
antivacciniști e o

reflecție teologico-politică
a conflictului dintre catolici
și protestanți. În timp ce
primii considerau că mân-
tuirea se dobândește prin
ascultarea față de autori-
tatea eclezială care deține
privilegiul exclusiv al
interpretării Bibliei, cei din
urmă considerau că fiecare
credincios e liber să inter-
preteze Biblia după cum îl
duce capul și să descopere
de unul singur rețeta mân-
tuirii.

În zilele noastre, vacciniștii
consideră că dobândirea
sănătății e mijlocită de as-
cultarea față de autoritatea
științifică, pe când ceilalți
consideră că ei știu mai bine
ce e bine pentru ei și că
proble ma sănătății, la fel ca
problema mântuirii pentru
protestanți, e o chestiune ce
ține strict de conștiința
individuală.

Vremea istorică 
pe care o trăim 

Este dominată de conflictul
și competiția între Neamuri,
trupuri istorice și
duhovnicești și "globalism",
ideologia "noului Babilon" și a
platitudinii planetare. Acest
conflict se desfășoară  în tot
locul și în toată vremea, în
mare și în mic. Sunt conflicte
care  cuprind țări sau imperii,
civilizații și continente dar, în
același timp, aceleași mari
confruntări au loc în săli de
clasa, în gazete, între paginile
unor cărți, în sufletul fiecăruia
dintre noi. Uneori  pare că a
rezista puternicilor zilei,
"stăpânirilor", ar fi un exer -
cițiu în inutilitate și o lupta cu
morile de vânt. Dar adevărul
este altul.

În fiecare clipă și în tot locul,
o singură persoană poate face
o diferență între bine și rău
căci, tot în fiecare clipă și tot în
tot locul , fiecare dintre noi
alege între bine și rău. Că așa
este în  veci ne este arătat de
către Sfânta Carte, care ne
spune că Domnul era gata să
cruțe Sodoma dacă între

hotarele ei ar fi viețuit zece
drepți. În importanța colosală
a fiecărei persoane, în capaci-
tatea ei de a influența cursul
evenimentelor, stă de fapt toată
frumusețea  istoriei. Această
libertate a persoanei face  din
istorie un proces  care nu poate
fi prevăzut și nu poate fi dirijat,
oricât de mult ar dori-o "puter-
nicii" zilei, "stăpânirile" care,
Slavă Domnului, s-au dovedit a
fi întotdeauna trecătoare,
vremel nice. Căci procesele is-
torice nu se dezvoltă în
creștere egală, ci în una ondu-
latorie. 

Sumedenie de amănunte,
care niciodată nu pot fi contro-
late ori dirijate, asigură pentru
totdeauna imposibilitatea
"planificărilor". (În cuvintele lui
Friedrich von Hayek nimeni nu
poate stăpâni, "cunoașterea
circumstanțelor particulare, în
timp și spațiu"), spunea is-
toricul Alexandru Nemoianu.
Nu știm cum se va încheia con-
flictul vremii noastre. Dar știm
că el se va termina altcum
decât ne imaginăm și, cu toată
siguranța, altcum decât au
dorit și doresc cei care l-au pus
în mișcare. Dar, dincolo de
acest fapt rămâne limpede că
fiecare Neam și încă mai mult,
fiecare individ are de făcut o
alegere, are de spus "da" ori
"nu" la  întrebări și situații
limită, între bine și între rău.
Iarăși nu trebuie să devenim
dramatici sau să ne imaginăm
că în chip necesar ni se cere să
fim "eroici". 

Există situații imediate care
țin de moștenirea istorică și de
"locuri", care întotdeauna au
memoria lor și propria lor
voință de a fi. Ar trebui să avem
doar minimală băgare de
seama, discernământ, un strop
de bun simt și de smerită
îndrăznire. Căci există "locuri"
în care se poate rezista la  ispita
vremii. Aceas tă Țară Româ -
nească încă mai este o "gură de
rai”! 

În acest loc 

Încă mai există o legătură
personală între om și  natură.
În acest loc  un om ca Ioan
Banuș încă mai poate spune,
"dacă prunii sunt bătuți cu

prăjina mie mi se rupe inima".
În acest loc oamenii încă mai
știu de la ce vacă beau lapte,
din laptele căror oi mănâncă
brânză, din ce porc mănâncă
slănină, din a căror pruni le
este făcută țuica.

În acest loc opțiunea pen-
tru "globalism"  ar fi un act de
demență colectivă și de jalnică
lașitate personală. Un aseme-
nea loc trăiește într-o altă di-
mensiune și de fapt în
veșnicie, unde "timpul" isto-
riei  nu poate mușca dar unde
acest timp istoric negativ
poate fi întârziat. Un loc în
care  înfăptuirea planurilor
puse la cale de "comisari" neb-
uni poate fi amânată. Un
asemenea loc poate câștigă
timp. Și timpul nu este de
partea stăpânitorilor, nicio -
dată.

Atâta vreme cât trăim pe
pământ, nu putem fi scutiţi de
necazuri şi de încercări. De
aceea este scris în cartea lui
Iov: “Ispită este viaţa omului
pe pământ”.

Nu se află om atât de
desăvârşit şi de sfânt care să
nu aibă, uneori, ispite – de
care nu putem fi cu totul
scutiţi.

Toţi sfinţii au trecut prin
mulţime de ispite şi de
suferinţe şi pe făgaşul acesta
au sporit, dar cei care n-au
putut birui asupra ispitelor au
fost osândiţi şi au căzut.

Nu există o aşezare călu -
gărească atât de sfântă şi nici
loc atât de tras deoparte, unde
să nu se afle împotriviri şi
ispite.

Omul cât trăieşte, nu-i
niciodată întru totul ferit de
ispite, căci avem sămânţa lor
în noi din pricina poftei
trupeşti în care am fost
zămisliţi.

Una vine după alta şi tot-
deauna vom avea ceva de
suferit, fiindcă am prăpădit
binele şi fericirea, cele de la în-
ceput. Unii caută să fugă pen-
tru a nu fi ispitiţi şi cad în
ispite încă şi mai primej-
dioase.

Nu-i de ajuns să fugi ca să
birui, ci răbdarea şi adevărata
smerenie ne face mai tari
decât toţi duşmanii noştri.

Cel care, fără să smulgă
rădăcina răului, se fereşte
numai de primejdii (prilejurile
din afară), sporeşte puţin.
Dimpotrivă, ispitele se întorc
asupră-i încă mai grabnice şi
mai cu putere.

Vei birui mai sigur puţin
câte puţin printr-o îndelun -
gată răbdare cu ajutorul lui
Dumnezeu, decât printr-o as-
prime prea mare faţă de tine
însuţi.

Sfaturile părintelui 
Arsenie Boca

”Mergi adesea după sfaturi
când eşti ispitit şi nu judeca
deloc aspru pe cel ce se află în
ispită, ci mângâie-l aşa pre-
cum tu însuţi ai vrea să fi
mângâiat.

Începătura oricărei ispite
este nestatornicia duhului şi
puţina încredere în Dum-
nezeu. Căci după cum o cora-
bie fără cârmă e purtată ici şi
colo de valuri, asemenea omul
slab şi schimbăcios, care-şi
părăseşte hotărârile pe care le
luase, este tălăzuit de tot felul
de ispite.

Se cade să veghem, mai os-
ebit când se arată ispita, căci
cu mult mai bine birui-vom pe
vrăjmaş de nu-l vom lăsa să
pătrundă în suflet, dându-l de-
oparte chiar în clipa când e
gata să intre.

Mai întâi se iveşte în minte
un gând simplu, apoi o să vină
o închipuire, pe urmă plăce -
rea, pornirea destrăbălată şi în
sfârşit consimţirea. Aşa că,
puţin câte puţin, duşmanul
cuprinde tot sufletul, când n-a
găsit împotrivire chiar de la
început. De ce alergam să ne
îmbogățim? Omul este singu-
rul animal care se consideră
bogat în proporţie cu numărul
şi voracitatea paraziţilor săi”. 

Banii -  un mijloc cu care
poţi avea totul

În afară de un prieten
adevărat, o iubită sinceră şi
sănătate solidă. Este mai bine
să te menţii curat şi strălucitor.
Tu eşti fereastra prin care tre-
buie să vezi lumea. În lumea
asta în care există un mare en-
tuziasm  pentru rescrierea is-
toriei, se dărâmă statui, se

exorcizează trecutul, se
modifică manualele școlare.
Pe de alta parte, ideea
schimbărilor de gen a dus la
teorii halucinante, în special la
denumirea părinților. Înțeleg
că și unii reprezentanți ai par-
tidelor au susținut la Bruxelles
această teorie. În scurt timp
vom asista la directive stranii
și inițiative românești, inclusiv
scrierea textelor biblice. Vom
discuta cu părinte 1 sau
părinte 2 ori partener 1 sau
partener 2. Un singur lucru
pot să mă întreb: de ce biser-
ica tace? De ce înalții prelați
nu fac scut în jurul bisericii?
Oare persistă ,,haosul’ și la ei?
O medalie înseamnă mersul
unui compromis făcut, ori
înseamnă chiar recunoașterea
unor merite! 

Dragi Prelați 

Fiți mai activi, fiți mai ori -
ginali ! Oare cu ce am greșit de
ne conduc ,,ateii”? Ori noi am
ales acolo în frunte foarte
prost,  având o gândire
execrabilă, ori prelații nu au
făcut treaba cum trebuie în-
drumând enoriașii să voteze
pe acești iresponsabili, care s-
au dovedit atei. Lumea este
plina de falsitate. Încercați și
veți reuși să convingeți lumea
că chiar sunteți slujbașii lui
Dumnezeu. Îndepărtați din
jurul bisericii ,,jocurile de
culise”și pe cei care
,,mimează” CREDINȚA.

Al dumneavoastră 
același creștin

Prof.ing.Ioan Romeo
Mânzală
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Pas cu pas spre o dezbinare a religiilor
și, implicit, spre un conflict
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Mod de preparare:
Zarzavaturile se curăță, se

spală, se taie cubulețe și se
pun la călit, împreună cu un
pahar de apă, pentru zece
minute. Se adaugă apoi ciu-

percile tăiate fideluțe, se
asezonează cu sare, se mai
pun circa trei litri de apă și
totul se lasă la fiert, semia-
coperit, timp de 35 de
minute. După acest interval,

gălbenușurile se amestecă
bine cu oțetul și smântâna
până ce se omogenizează, la
compoziție adăugându-se
câte puțin din ciorba fier -
binte. Totul se amestecă
bine, până se obține o cremă
fluidă și omogenă, care se
toarnă în supa fierbinte,
amestecându-se în conti -
nuare. La final, ciorba se
asezonează cu leuștean și se
acoperă cu un capac, timp de
zece minute, după care, se
poate servi.

ingRediente

700 g ciuperci pleuro-
tus, o legătură de ceapă
verde, o ceapă roșie, doi
morcovi, o rădăcină de
pătrunjel, una de
păstârnac, o gulie, un
ardei kapia, 2 tije de
țelină, ulei, sare, piper,
boia de ardei dulce, o
lingură de oțet, trei
gălbenușuri de ou, 100 g
smântână.

cioRbă de ciuPeRci PLeuRotus

Mod de preparare:
Ciocolata se topește pe

baie de aburi, iar ouăle se vor
separa. Untul și zahărul
pudră se mixează până se
obține o cremă consistentă,
la care se adaugă ciocolata
caldă. După omogenizare, se
adaugă pe rând, gălbenu -
șurile. Albușurile se bat
spumă împreună cu zahărul

tos, se adaugă la compoziția
de unt și ciocolată caldă, iar
la final se adaugă făina
împreună cu praful de copt.
Compoziția se toarnă într-o
formă cu diametrul de 24 cm
și se dă la cuptorul pre în căl -
zit, pentru 40-45 de minute.
După ce este gata, blatul răcit
se taie în două.

Crema mascarpone se

mixează cu zahărul și sucul
de lămâie, iar frișca bătută,
împreună cu praful întăritor,
se adaugă la crema mascar-
pone. Coacăzele spălate și
desprinse de pe codițe se
lasă la scurs și se adaugă la
jumătate din compoziția de
mascarpone și frișcă. Câteva
coacăze se păstrează pentru
decor. 

Crema cu fructe se pune
între cele două foi de tort, iar
cu cealaltă jumătate din
crema rămasă, se va decora
tortul. 

toRt RăcoRitoR de vaRă

Mod de preparare:
Vânata și dovlecelul se spală și se taie cubulețe, după care,

vânăta se stropește cu puțină sare de lămâie. Ardeiul, ceapa
și usturoiul se taie mărunt și se călesc în ulei, până când
ceapa devine translucidă. La compoziție se adaugă apoi
cubulețele de vânătă și dovlecel. Legumele se lasă la călit
aproximativ zece minute, se adaugă conserva de roșii, iar
după ce totul s-a fiert, compoziția se potrivește de sare și
piper.

Între timp, se pune apă la fiert pentru paste și se
pregătește sosul béchamel, în felul următor: untul se pune la
topit într-o tigaie, se adaugă apoi făina, care se lasă cinci
minute la prăjit. Se adauagă apoi câte puțin din laptele cald,
amestecându-se continuu, nucșoara și sosul se mai lasă la
fiert câteva minute.

Când apa pentru paste începe să fiarbă, se pun pastele, iar
când sunt pe jumătate fierte, se scot pe un prosop umed.

Se pregătește apoi o tavă unsă cu unt, în care se pun două-
trei linguri din sosul de legume, care se uniformizează pe
toată suprafața. În tavă se aşază un rând de foi de lasagna, un
rând de legume și un strat din sosul béchamel, procedându-
se la fel în continuare, ultimul rând fiind cu sosul béchamel.
Peste acesta se presară în strat uniform, cașcavalul ras. Tava
se dă cuptorul preîncălzit pentru 45 de minute.

ingRediente

o vânătă potrivit de mare, un dovlecel, o ceapă, un
ardei gras, 4 roșii, o conservă de roșii cuburi, 3-4 căței
de usturoi, un pachet de foi de lasagnea, 50 ml ulei,
200 g cașcaval sau moțarella.

Pentru sosul béchamel: un litru de lapte, nucșoară,
5 linguri de unt, 4 linguri de făină, sare.

ingRediente

Pentru blat: 130g unt, 100 g zahăr pudră, 6 ouă, 100
g zahăr tos, 125 g făină, o linguriță praf de copt, 150 g
ciocolată cu lapte.

Pentru cremă: 200 g mascarpone, 2 linguri zahăr,
suc de lămâie, 300 ml frișcă, un plic de întăritor pen-
tru frișcă, 300-400 g coacăze roșii sau alte fructe
mărunte.

Lasagna cu vinete Şi dovLecei
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă, renovată, la 18 km

de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, telefon:
0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, grădină cu anexe în
centrul comunei Toplița, la capătul
barajului Cinciș. Telefon:
0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere
Deva, piață, parter înalt, 60 mp, CT,
termopan, mobilat și utilat. Preț:
63.000 euro. Telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
zona Piața Centrală, izolat, mobilat, 2
focuri de gaz, 46 mp, etaj 4, preț
50.000 euro negociabil. Telefon
0721.205.895.

l Vând apartament două camere,
zona Progresului, decomandat, CT, 47
mp, etaj 9 din 10, priveliște superbă
spre parc, cetate, stadion. Preț 50.000
euro negociabil. Telefon 0721.205.895.

l Vând apartament zona piață,
cu balcon, 29 mp, etaj intermediar,
preț: 38.000 euro, fără agenții. Tele-
fon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Ofer, la schimb două aparta-
mente, cu casă în Deva. Un aparta-
ment pe str. I.Creangă, et.1, al doilea
pe str. D. Zamfirescu, ambele super
modernizate. Telefon: 0727.346.948.

l Vând apartament 3 camere,
zona Lido, decomandat, 90 mp, 2 băi,
CT, termopan, semimobilat, priveliște
superbă. Preț: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament trei camere,
Deva, Bd.I.Maniu, et.1, decomandat,
CT, termopane, ușă metalică, renovat
și mobilat modern. Preț: 78.000 euro,
telefon: 0722.564.004

l Vând garsonieră, etaj 1, 38 mp,
mobilată și utilată, frigider, aragaz,
mașină de spălat, CT. Preț: 13.500
euro, negociabil. Telefon: :
0736.175.735 sau 0731.129.646.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp,
mobilată complet.  Preț: 39.900, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând casă cu pământ, pădure,
lângă șosea, la 16 km de Deva, sat
Săliștioara. Preț: 550 milioane lei,
telefon: 0721.348.819.

l Cumpăr garsonieră et. 1 sau 2,
complet mobilată și utilată în Hune-
doara sau Petrila. Ofer 9000 euro,
sunați între orele 8-20. 
Telefon 0736.175.735.

l Vând urgent garsonieră 38 mp,
et.1, pe mijloc, mobilată și utilată, CT,
acte la zi. Preț: 10.000 euro, telefon:
0736.175.735, rog insistați.

l Vând apartament în Deva,
Al.Pescarilor, bl A10, sc.1, parter, 2
focuri de gaz, beci, terasă, 2 băi,
posibilități de extindere, o cameră
proiect balcon, CTC. Preț: 260.000 lei,
0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona Lido, et 1, decomandat,
balcon 60 mp. Preț: 49.500 euro, 
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, căsuță de vară, pomi fruc-
tiferi, fântână, cablu TV, uși noi, par-
chetat, singur, proprietar. Preț: 
13.000 euro, telefon: 0720.766.706.

l Vând garsonieră în Brad, etaj 3,
gresie, faianță, termopan, mobilată,
utilată complet, pe foc de lemne. Preț:
40.000 lei, telefon: 0737.192.061.

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, tel. 0720.431.448.

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

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriere

garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu servi-
ciu. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer pentru închiriere Deva,
piață, salon pedichiură-manichiură,
amenajat și dotat modern, 20 mp,
cameră, hol, baie cu apă caldă, chirie
120 euro/lună, plus garanție. Exclus
intermediarii. Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

l Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere și garaj în Timișoara,
zona zero, mobilat și utilat, totul
nou. Preț: 375 euro, plus garanție.
Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și
utilat complet. Preț: 150 euro/lună,
plus garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT,
teren, mobilată modern. Chirie 300
euro/lună plus garanție, pentru 
familie, fără animale de companie. 
Tel. 0725.452.888.

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 intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS.
5,25, la 10 km de Deva și 14 km de
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

l Vând teren intravilan Deva,
1000 mp, FS 100, cu utilități trase pe
teren, apă, canal, curent. Preț: 49.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând teren în Deva, 500 mp, FS
17 m, utilități aproape, zona Zăvoi,
lângă bloc ANL. Preț: 8500 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă
neinundabilă. Terenul se va trece în
intravilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale 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 teren intravilan, 4200
mp, FS33, zona Boromir, cu anexe
mecanice la șosea. Preț: 50 euro/mp.
Telefon: 0254.215.212.

l Vând teren arabil, extravilan, în
Vețel, 5000 mp, FS 25 m, utilități în
apropiere, apă, gaz metan, curent.
Preț: 10 euro/mp, tel. 0721.055.313.

l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-
matriculat, situat în Lunca Crișului,
com. Baia de Criș. Preț negociabil,
telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

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

AUTO

l Vând remorcă auto Pasiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Cumpăr autoturism după anul
2012, Euro 6. Preț la vedere, telefon:
0744.987.466.

l Vând remorcă auto Padiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi, puțin
folosită. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând motor Ford Tranzit 2496
cmc, complet, radiator, tobă
eșapament, spoiler față, electromotor,
alternator. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru jenți de aluminiu,
stare foarte bună, diferite obiecte
vechi și tablouri pictate pe până și
sticlă. Prețuri negociabile, telefon:
0732.052.844.

l Vând Ford Focus, AF 2004,
motor 1,7 TDI, unic proprietar, taxele
la zi, mașină de garaj. Preț 1300 euro,
telefon: 0768.022.361.

l Vând parbriz pentru Dacia,
garnitură și alte piese. Tel. 0769.473.088.

l Vând Dacia Logan roșu, 2009,
c.c 1,4 – 74.000 km, ITP 2021, cauciu-
curi pe jantă, unic proprietar. 
Preț: 2100 euro, negociabil, 
telefon: 0744.353.345.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

l Vând anvelope/cauciucuri de
vară Michelin, 4. Bucăți, 215/60/R17,
stare bună, preț: 200 lei. Telefon:
0751.462.085.

l Vând 4 jenți aluminiu, stare
foarte bună, cu 4 găuri pe 15 și
obiecte vechi, tablouri pictate de
aproximativ 100 de ani. Telefon:
0732.052.844.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, vopsea originală,
motor Ford Tranzit 2496 cmc, com-
plet, tobă eșapament, radiator, spoiler
față, un electromotor și alternator
rezervă. Telefon: 0732.052.844.

l Vând Logan 2009, roșu, motor
1,4, 75.000km, ITP 2021, cauciucuri
vară-iarnă, pe jenți, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, tel. 0744.353.345.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, 180 km, 4 jenți alu-
miniu, pe 15 cm/4 găuri. Preț negocia-
bil, telefon: 0732.052.844.

l Vând VW Touran, 2008, 1,9,
Diesel, 100.000 mile, volan dreapta, 7
locuri, 6 trepte, cutie viteza manuală
plus rulotă, portbagaj, cârlig remorcă,
barcă. Preț: 3500 euro,negociabil,
tel.0770.699.281.

l Vând Dacia Logan, 2009, 1,4
cmc, 74.000km., ITP 2021, cauciucuri
de iarnă pe jenți, stare bună, unic pro-
prietar. Preț: 2100 euro, negociabil,
telefon: 0744.353.345.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,
motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de vară
și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie, unic
proprietar, stare bună, preț negociabil.
Preț: 2400 euro, tel.0744.353.345.

OFERTE SERVICII

l Văduv, pensionar, din Deva,  în
vârstă de 74 de ani, cu ușoare
afecțiuni medicale, caut o doamnă
pentru menaj și curățenie. Poate locui
cu mine, iarna la bloc și vara la țară,
la 12 km de Deva. Telefon:
0720.042.768.

l Meseriaș autorizat execut
lucrări de reparații interioare, exte-
rioare, tencuieli, montaje uși, rigips,
gresie, faianță, parchet, instalații elec-
trice, în Hunedoara și împrejurimi.
Preț negociabil, telefon: 0724.302.866,
0254.719.709.

l Domn serios, cinstit și corect, cu
credință și frică de Bunul Dumnezeu,
doresc să mă angajez ca paznic la un
post fix, cu carte de muncă. Rog și ofer
seriozitate. Telefon: 0736.175.735,
0731.129.646.

l Doamnă serioasă, sinceră,
sufletistă, cu frica de Dumnezeu,
harnică și gospodină, doresc să îngrijesc
persoane vârstnice. Tel. 0734.712.207. 

l Domn serios, fără vicii, doresc să
lucrez ca paznic la un post fix, cu carte
de muncă. Rog și ofer seriozitate. Tele-
fon: 0736.175.735, 0731.129.646.

MATRIMONIALE

l Domn serios, 23 de ani, din
Brad simpatic, fără vicii, cu serviciu,
mașină și o situație materială foarte
bună, doresc căsătorie cu o doamnă
sau domnișoară serioasă, la fel ca
mine. Neserioasele să se abțină! Tele-
fon: 0731.003.834. 

l Domn singur, serios, cu
pretenții de la viață, pensionar, 72 de
ani, fără obligații, doresc să cunosc o
doamnă singură, vârsta 50-65 de ani,
frumoasă, gospodină, sinceră, pentru
o prietenie de lungă durată. 
Telefon: 0720.855.002.

l Domn singur, pensionar, cu
gospodărie la casă în localitatea
Hălmagiu (jud. Arad) doresc să cunosc
o doamnă serioasă, pentru căsătorie.
Tel. 0745.973.801.

l Domn, 64 de ani, 170/80, sin-

gur, cu apartament în Deva, doresc să

cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 

să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -

tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Doamnă, 37 de ani, fără vicii,
frumoasă, doresc o relație adevărată
cu un domn de 35-45 de ani, fără vicii,
cu apartament, chiar dacă are un
copil. Telefon: 0721.553.607, Ana.

l Domn serios, inginer construc-
tor, pensionar, cu domiciliul în Deva,
doresc să cunosc o doamnă de vârstă
până la 65 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon. 0756.630.378. 

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

l Domn singur, divorțat, 52 de
ani, 190/92, fără vicii, obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi pentru o relație frumoasă
de prietenie, poate chiar mai mult.
Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,
0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

l Domn 63 ani, pensionar MAI,
divorțat, singur, serios, sincer, bun
creștin, ortodox, cinstit și  neprofitor,
doresc căsătorie cu o doamnă 60-63 de
ani, fără vicii, cu bun simț, frumoasă,
nematerialistă. Tel. 0730.607.207.

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 mașină de spălat cu
încărcare verticală LG Fuzzy Logic, 5,5
kg, are eliminare doar cu apă rece,
stare perfectă. Preț: 400 lei, telefon:
0723.575.434.

l Vând costum de femei, din stofă
subțire,  talia 46. Preț: 120 lei, telefon:
0725.483.189.

l Vând geacă Windbreaker
Bershka, stare bună, mărimea S, dar
merge și pentru M. Preț: 50 lei, telefon:
0743.137.888.

l Vând țuică de prună din zona
Hețeg, vechime 3-4 ani, 37-40 grade.
Preț: 25 lei/litru, negociabil peste 25
de litri. Telefon: 0723.757.434.

l Vând bidoane din plastic: 100 l,
caserole, 60 l, pentru brânză, dami-
gene 30 l, 50 l, 10 l, negociabil. Tele-
fon: 0744.987.466.

l Vând frigider LG No Frost, 86 l
și 178 l congelator. Preț: 800 lei, tele-
fon: 0744.118.773.

l Vând țuică de mere, 55 grade,
vechime 3 ani, 30 lei/litru, la cantități
mari. Telefon: 0786.526.250.

l Vând tacâmuri de inox și de
argint, samovar rusesc și multe arti-
cole de bucătărie. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269

l Vând două saltele pentru pat,
fețe duble, noi, Germania, 1,40x2 m și
1x2 m, grosime 20 cm. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.
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16 - POLITIC

Stimate domnule prim-min-
istru,

Stimați domni miniștri,
În calitate de deputat PSD

ales în cicumscripția electorală
nr. 22 Hunedoara, dar și de
Președinte al Comisiei pentru
învățământ din Camera Depu -
taților, subliniez din nou necesi-
tatea reevaluării urgente a
modului în care va fi soluționată
situația Termocentralei Mintia
– Deva, un nod strategic al sis-
temului energetic național, din
cadrul Complexului Energetic
Hunedoara (CEH). 

La începutul acestui an, au
avut loc numeroase proteste la
minele de huilă din Valea Jiului,
dar și la Termocentrala Mintia,
pe fondul nerespectării, încă din
toamna anului 2020, a
obligațiilor conducerii CEH
privind drepturile salariale ale
angajaților. Toate acestea, cu-
mulate cu lipsa identificării
unor soluții reale de către
autorități, s-au răsfrânt și
asupra cetățenilor. În plină
iarnă, circa 4.000 de aparta-
mente din municipiul Deva,
unități de învățământ și
instituții publice racordate la
sistemul de distribuție a 
energiei termice de la Termo-
centrala Mintia, au rămas fără
căldură și apă caldă. Au fost în-
chise școlile, iar un număr de
4.254 de elevi şi preşcolari au
urmat cursurile exclusiv în
regim on-line.

Soluția, în schimb, a existat
tot timpul. Consiliul Județean
Hunedoara a înaintat, pe par-
cursul acestui an, mai multe
cereri către autorități pentru
preluarea Termocentralei
Mintia, pentru a asigura conti-
nuitatea funcționării acesteia.
Intenția a fost exprimată încă
de la începutul anului 2019!
Soluția propusă a fost ignorată
tacit, Ministerul Energiei luând
hotărârea de a închide termo-
centrala, măsură contrară
nevoilor și necesităților cetățe -
nilor, inclusiv ale țării.Decizia
luată în spatele ușilor închise,
acolo unde vocea românilor se
pare că nu este auzită, a generat
pierderea locurilor de muncă
pentru circa 660 de oameni,
acesta fiind și numărul famili-
ilor care au rămas fără un venit
decent.

Menținerea Termocentralei
Mintia în proprietate publică nu
este o ambiție, ci o necesitate. O
necesitate care este și mai clară
după ce încercările de a priva-
tiza termocentrala prin PNRR
au fost respinse de către
Comisia Europeană.Vorbim,
printre altele, despre conti -
nuarea sistemului de încălzire
centralizată în municipiul Deva,
cât și despre asigurarea con -
dițiilor de funcționare a școlilor
în paramentrii normali.

Realist vorbind, o nouă sursă
de încălzire nu poate fi pusă în
funcțiune înainte de începerea

sezonului rece 2021-2022. În
consecință, școlile care sunt
legate la sistemul centralizat de
încălzire nu vor putea găzdui
elevii atunci când vom ajunge în
lunile acelea reci de iarnă.
Soluția autorităților locale, puse
la rândul lor într-o situație
dificilă prin decizia guvernului
de a închide termocentrala, a
stârnit deja reacții negative de
amploare din partea părinților.
Mulți sunt revoltați din cauza
deciziei autorităților de a muta
elevii de la o școală la alta. Din
păcate, în această situație se
află majoritatatea unităților de
învățământ din Deva, care de-
pind la acest moment de
funcționarea optimă a termo-
centralei.

Realizrea unei noi instalații
și rețele de termoficare în școli
necesită timp, cu siguranți nefi-
ind posibilă implementarea
unui astfel de sistem până în de-
cembrie, anul curent. Asta
înseamnă încă un an de sacri-
ficii pentru elevi, părinți și pro-
fesori, iar acest lucru este
inacceptabil. Încotro educația?
Să nu uităm că județul Hune-
doara se confruntă cu statistici
deloc îmbucurătoare privind
rezultatele la examene, respec-
tiv situația admiterii la liceu.
Pentru prima dată în istoria ad-
miterii la Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” de la Petroșani, cea
mai mică medie de admitere a
fost 4.09. Băncile liceelor teore -

tice și tehnologice au rămas în
cea mai mare parte neocupate.
De exemplu, în cazul Liceului
Tehnologic „Dimitrie Leonida”
din Petroșani, 18 locuri au
rămas neocupate, la fel și în
cazul Liceului Tehnologic „Ovid
Densușianu” din Călan, unde 21
de locuri au fost lăsate libere de
elevi care au fost nevoiți să se
retragă din cauza efectelor
școlii on-line în pandemie. 

Stimate domnule prim-min-
istru, în numele părinților hune-
doreni afectați de acțiunile
echipei guvernamentale pe care
o coordonați, vă solicit să
regândiți strategia energetică
din Hunedoara și să luați în con-
siderare inclusiv efectele adia-
cente ale acesteia. Actul
edu cațional este din nou pus în

pericol în Hunedoara, nu din
perspectiva unui nou val pan-
demic, ci din cauza deciziei gu-
vernamentale de închidere a
Termocentralei Mintia. 

În încheiere, vă reamintesc
că Guvernul României și-a
asumat proiectul „România
Educată”. Până să implementați
o reformă de amploare a
educației, stimați guvernanți, ar
trebui să vă asigurați că elevii
sunt în bănci, iar acest lucru nu
se va întâmpla dacă școlile nu
au nici măcar căldură. Nu cred
că cerem prea mult.

Cu sinceritate,
Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pen-

tru învățământ

Măsura închiderii
Tremocentralei de
la Mintia este încă

o gravă eroare pe care gu-
vernul actual o comite cu
nonșalanță și face parte
dintr-o lungă serie de de-
cizii pripite și greșite,
luate deja de către actuala
guvernare, de la instalare
încoace.

De 52 de ani, Termocen-
trala de la Mintia a avut un rol
economic important în
această parte a țării în ceea ce
privește producerea și furni -
zarea de energie electrică.
Dar, dincolo de aspectul eco-
nomic Termocentrala de la
Mintia a fost și este un obiec-
tiv strategic însemnat, parte a

sistemului energetic național,
ce echilibrează balanța de 
energie electrică din centrul și
vestul țării. De asemenea, este
un punct important de inter-
conexiune cu sistemul vest
european UCTE (Uniunea

pentru Coordonarea Trans-
portului de Energie Electrică)
și participă la reglarea para-
metrilor de funcționare ai sis-
temului energetic. Nu în
ultimul rând, Termocentrala
de la Mintia este un partici-

pant activ pe piață de energie
electrică.

Avaria din 8 ianuarie a.c.
produsă la nivel European,
care s-a soldat cu sistarea
alimentării consumatorilor de
pe teritoriul României doar în
zona Transilvaniei ar fi trebuit
să fie cel mai clar exemplu
des pre pericolele care se pot
abate asupra sistemului ener-
getic național și de ce este
necesar să nu renunțăm la
niciuna dintre unitățile pro -
ducătoare de energie electrică
pe care le deține România.

Soluția cea mai avan -
tajoasă pentru România ar fi
fost adoptarea unui amplu
program de modernizare şi
reabilitare a grupurilor ener-

getice şi a instalaţiilor auxil-
iare, care să permită mărirea
duratei de viată, creşterea
siguranţei şi a eficienţei în
funcţionare şi încadrarea în
normele de mediu.

În calitate de membru al
Comisiei pentru apărare, or-
dine publică și siguranță
națională, rămân  la părerea
fermă că închiderea Termo-
centralei de la Mintia repre -
zintă o gravă eroare politică și
aduce prejudicii greu de eva -
luat bunei funcționări a sis-
temului energetic național.  

Viorel SALAN
Deputat PSD Hunedoara,

membru al Comisiei pentru
apărare, ordine publică și

siguranță națională

SCRISOARE DESCHISĂ
Adresată prim-ministrului Florin-Vasile CÎȚU, ministrului

educației Sorin CÎMPEANU și ministrului energiei Virgil POPESCU

Închiderea Termocentralei de la Mintia, o gravă eroare a Guvernului Cîțu 


