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ADMINIsTRAŢIE

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 3
Cetatea Mălăești reprezintă
unul dintre simbolurile 
comunei Sălașu de Sus.
Administrația locală a
pregătit un nou eveniment
de promovare a zonei. 

sĂNĂTATEPAG. 3
Spitalul municipal din Hune-
doara a început un proiect
de investiții al cărui scop
este de a crește eficiența
energetică a clădirilor și de
a reduce costurile cu factu -
rile la gaz și electricitate. 

GRATUIT

Un nou parc al dinozaurilor 
se deschide în judeţ
Un nou parc al dinozaurilor 
se deschide în judeţ

Promovarea tradițiilor locale este 
principalul scop al manifestării ”Vălișoara

Tradițională”, ce va avea loc la acest 
sfârșit de săptămână. /pag4

MAGAZINPAG. 9
Cunoscut încă din antichi-
tate pentru virtuțile sale 
terapeutice, argintul este
utilizat astăzi cu succes în
medicină, industria far ma -
ceutică, cosmetică etc.

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:
• OLARU ELENA din Deva
• TRUŢA DANIEL din Deva

C
u siguranță, deschiderea celui mai nou parc ce are ca tematică di-
nozaurii, va reprezenta momentul acestei veri în județul Hunedoara.
Evenimentul este prevăzut să aibă loc pe 28 august, la ora 9,00, iar

cei care vor veni acolo se vor bucura de un peisaj extraordinar, dinozauri
grandioși, o fermă de animale cu bizoni americani, măgari, cerbi lopătari și
delicatese din produse locale, proaspete și gustoase, preparate după rețete
tradiționale, precizează Consiliul Județean Hunedoara pe pagina sa specială
de turism, Enjoy Hunedoara. 

La marea deschidere vor avea loc și mai multe spectacole live, invitatul de
forță fiind Pepe. 

Proiectul a fost posibil datorită a doi români, soț și soție, întorși din Statele
Unite ale Americii, care au preferat să investească acasă, în Hunedoara, într-
un proiect inedit prin care doresc să facă cunoscute aceste meleaguri în lumea
întreagă. ”Trecutul milenar al acestor ținuturi, tihna vieții de la țară, reîn-
vierea ocupațiilor tradiționale, produsele bio obținute în gospodărie, toate
au rostul lor bine stabilit în ceea ce au pus la cale Victorița și Florin Ianc. Pe
cele 60 de hectare aflate la poalele Retezatului (localitatea Sânpetru) au creat
un adevărat parc tematic, un loc în care poți campa, te poți distra și ești invitat
să iei parte la activitățile mini-fermei. Șase hectare de teren sunt destinate
zonei de campare pentru corturi și rulote, iar pentru cei mai ”pretențioși” vi -
zitatori vor fi construite căsuțe din lut. Cei aflați în căutarea adrenalinei vor
găsi aici trasee de tiroliană, iar cei curioși vor avea parte de întâlniri surpriză
cu 22 de dinozauri pitici, dar și cu trei dinozauri înalți de 3,5 m, reproduși în
mărime naturală și expuși în aer liber. 

Când iubești locul în care te-ai născut și vrei să îl pui în valoare, nimic nu
este imposibil. Este nevoie doar de curaj, de creativitate și putere de muncă
pentru a face totul ca la carte. Datorită familiei Ianc, județul Hunedoara mai
face un pas înainte!”, precizează Enjoy Hunedoara.
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Stimată doamnă Vestager,
Vă scriu ca Membru al Par-

lamentului României pentru a
clarifica poziția dumnea -
voastră cu privire la oprirea
termocentralei Mintia și pen-
tru a solicita redeschiderea
imediată a acesteia.

Într-un articol de presă
național despre întâlnirea
dumneavoastră cu Virgil Po -
pescu, Ministrul Energiei se
men ționează că ați fost în cân -
tată să auziți că Centrala
Mintia (mai departe „Mintia”)
din județul Hunedoara a fost
închisă acum cinci luni și există
un angajament să nu mai fie
niciodată deschisă.

În calitate de reprezentant
pentru oamenii din județul
Hunedoara unde se află
Mintia, pot confirma că acest
lucru este adevărat. Mintia a
fost oprită la 5 martie 2021,
lăsând aproximativ 20.000 de
oameni din orașul apropiat
Deva, orașul administrativ al
județului, fără apă caldă și
încălzire. Aceasta include
locuitori, agenți comerciali și
instituții publice, cum ar fi
școlile. În Deva, 1.000 de copii
au fost trimiși acasă să facă
cursuri online, nu din cauza
pandemiei, ci din cauza faptu-
lui că școlile și grădinițele nu
erau dotate cu sistem de
încălzire propriu. Mii de oa-
meni dintre cei mai vulnera-
bili, cu venituri mici, care nu
și-au permis instalarea unui
sistem individual de încălzire
centrală cu gaz, au fost lăsați
să sufere la -10 grade Celsius în
timpul pandemiei COVID-19.
Avem acum în Deva oameni
care au căzut în sărăcie
energetică, deoarece au fost
nevoiți să folosească radia-
toare electrice. Majoritatea
acestor oameniau o pensie de
160 de euro pe lună și trebuie
să plătească prețul de piață al
energiei fără subvenții. Am
vorbit cu unii dintre ei. Sunt
disperați. Oameni foarte
bătrâni care au lucrat toată
viața pentru ca centrale elec-
trice precum Mintia și alte
proiecte majore de infra -
structură să servească această
țară. Acum sunt lăsați singuri
să-și încălzească apa pe
aragaz.

După oprire, Mintia nu a
beneficiat de un plan de con-

servare adecvat care ar fi tre-
buit să fie implementat ime-
diat. Centralele de producere a
energiei electrice sunt supuse
coroziunii în timpul opririi.
Dacă nu sunt luate urgent
măsurile adecvate de conser-
vare, coroziunea poate
provoca daune mari diferitelor
componente ale unui sistem și
poate perturba foarte mult
pornirea.

Ministrul Energiei a conce-
diat toți angajații care lucrau
pentru centrala electrică, iar
valoarea Mintiei se degra -
dează în fiecare zi. Aceasta
este o practică intenționată a
guvernului de a aduce va -
loarea de piață a centralei la
cel mai scăzut nivel prin exe-
cutarea mai multor date de
licitație pentru a scădea
prețul. Ministrul Energiei a
anunțat deja că nu va permite
ca termocentrala să fie vân -
dută la anumiți cumpă rători.
Poate că acest lucru se
datorează faptului că este deja
cunoscut cumpărătorul și in-
teresul său pentru achiziție a
fost anunțat de presă ca fiind
Gabriel Comănescu. Potrivit
presei, Comănescu este un om
de afaceri care și-a câștigat
banii cumpărând companii de
stat, își manevrează banii prin
sistemele offshore din Panama
și Insulele Virgine Britanice și
se află și în spatele principalu-
lui partid politic de guver -
nământ. Virgil Popescu a
alocat în mod direct 585 mili -
oane de euro companiilor din
Comănescu în Planul de Redre -
sare și Reziliență al României.

Nu este corect doamna
Vestager. Trecerea la energia
verde nu ar trebui să se facă cu
costuri și suferințe sociale atât
de semnificative. Prin urmare,
suntem surprinși că nu ați fost
pe deplin informată despre ce
înseamnă închiderea Mintia și
care sunt consecințele ei.
Putem presupune doar că în
discuțiile pe care le aveți cu
reprezentanții noștri guverna-
mentali astfel de aspecte sunt
acoperite.

Noi, în România, am vrea să
credem că principiul „a nu
prejudicia în mod semnifica-
tiv” se aplică atât oamenilor,
cât și mediului, atunci când
vine vorba de tranziția la ener-
gia verde. Prin urmare, este di-

ficil să înțelegem cum Uniunea
Europeană a permis închi -
derea centralei electrice fără a
se asigura că orașe precum
Deva au un sistem alternativ
de încălzire sau că aceeași ca-
pacitate energetică este deja
acoperită de alte capacități
noi și funcționale de energie
verde ?

Mai departe, sperăm că
Comisia Europeană nu se
scutește de responsabilitate și
o împinge în totalitate către
țările membre atunci când
vine vorba de implementarea
directivelor europene, indifer-
ent de ce înseamnă asta în
ceea ce privește costurile so-
ciale în țări cu un sistem
corupt.

Dorim să vă informăm că,
în noiembrie 2020, a existat un
program complet detaliat
prezentat de către angajații
Mintia pentru a reduce semni-
ficativ emisiile de carbon și
pentru a trece la surse cu
emisii reduse de carbon. Am
atașat acest plan. Planul
prezentat de angajații Mintia
și cererea acestora de a da
Mintia administrației locale
astfel încât aceasta să rămână
în proprietatea statului român
și să continue să deservească
Deva cu apă caldă și încălzire
a fost tratată cu ignoranță și
lăsată fără răspuns de către
Ministerul Energiei. A existat o
propunere din partea Minis-
terului Energiei către Comisia
Europeană pentru o investiție
în centrala Mintia?

Ca intenție de protejare a
sănătății oamenilor și a vi-
itorului planetei, este dificil de
înțeles de ce închidem o
centrală electrică pe cărbune
care ar fi putut fi echipată cu
filtre și să funcționeze pe
cărbune cu conținut scăzut de
sulf (0,1%) din Indonezia și
forțăm oamenii să instaleze
mii de sisteme individuale de
încălzire cu gaz când studiile
au arătat că acestea sunt
foarte dăunătoare sănătății
oamenilor din orașele cu den-
sitate mare, cum ar fi Deva.

Am dori să credem că pen-
tru țări precum România, a
rămâne competitiv în Uniunea
Europeană nu înseamnă a de-
veni cât mai slab în timp ce
țările membre mai vechi devin
din ce în ce mai puternice. Sun-

tem convinși că dacă România
are o economie puternică, pro-
priile capacități de producție a
energiei și a alimentelor în -
seamnă o Uniune Europeană
mai puternică în ansamblu.

Înțelegem că tranziția către
energia verde are ca scop în
sine reducerea emisiilor de
carbon. Pare însă că dacă
România dorește să rămână
competitivă în tranziția către
energia verde, trebuie să își
închidă propriile capacități de
producere a energiei ca scop în
sine și să importe energie. Im-
portul de energie nu ar trebui
să fie scopul în tranziția către
energia verde. Politica de
tranziție către energia verde
nu ar trebui să facă o țară
instabilă și să îi afecteze secu-
ritatea și economia națională,
făcând-o vulnerabilă și depen -
dentă de alte țări.

Stimată doamnă Vesten ger,
devine din ce în ce mai dificilă
promovarea Uniunii Europene
și a directivelor de la Bruxelles
în România ca măsuri de
bunăstare pentru oamenii
acestei țări. În fiecare zi oa-
menii fie pleacă din România,
fie sunt obligați să suporte
consecințele standardelor eu-
ropene stricte care le șterg
vechile moduri de viață,
tradițiile și obiceiurile, în timp
ce se chinuie să găsească sta-
bilitate într-un mediu corupt.

Nu putem înțelege discrepanța
dintre alinierea la noile stan-
darde europene și nivelul tot
mai crescut de corupție și ne-
dreptate judiciară din Româ-
nia. Am dori să credem că
Comisia Europeană bifând
casetele în care directivele eu-
ropene sunt puse în aplicare
nu înseamnă a lăsa facilități
valoroase să fie predate in-
vestitorilor vulturi cu influență
puternică asupra sistemului
politic.

Din martie 2021, Guvernul
nu a oferit nicio soluție pentru
miile de persoane vulnerabile,
copii, instituții publice și agenți
economici din Deva care au
rămas fără sistem de încălzire
și vor trebui să sufere și în
iarna viitoare. Mai mult, prețul
energiei a crescut semnificativ
ca urmare a reducerii pro duc -
ției și afectează economia
noastră. Prin urmare, solici -
tăm ca centrala electrică
Mintia să înceapă să funcțio -
neze imediat pentru ca să
furnizeze încălzire și apă caldă
pentru Deva și energie pentru
România până când o
alternativă va fi disponibilă
pentru sistemul de termoficare
al orașului și aceeași capaci-
tate energetică pe care o are
Mintia este nou construită și
funcționează.

Cu sinceritate,
Anamaria Gavrilă

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

(tradus din limba engleză)

Margrethe Vestager 
Vicepreşedinte Executiv - Comisia Europeană

Comisar Politica Concurenței
Anamaria Gavrilă, Deputat
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Hunedoara – Clădirea
principală a Spitalului Munici-
pal ”dr. Alexandru Simionescu„
din municipiul Hunedoara va
intra într-un amplu proces de
eficientizare din punct de
vedere al consumurilor de
ener gie termică și electrică.
Costurile acestui proiect se
ridică la circa 7,5 milioane de
euro, iar investiția este posibilă
după ce spitalul a câștigat un
proiect cu finanțare europeană
prin Programul Operațional
Regional. 

Contractul de execuție a
lucrărilor a fost semnat în luna
iulie, urmând ca la finalizarea
acestora consumurile de ener -
gie termică și electrică să fie re-
duse foarte mult. 

”Prin intermediul proiectu-
lui, întregul corp principal al
spitalului (cu o suprafaţă totală
a pereţilor exteriori de aproxi-
mativ 11.000 mp) va fi an-
velopat cu vată bazaltică şi
polistiren extrudat. Lucrările

vor viza însă atât subsolurile şi
demisolurile cât şi acoperişul.
Proiectul nu se rezumă însă la
anvelopare termică, ci va pre-
supune şi înlocuirea instala -
ţiilor termice şi sanitare
precum şi realizarea unui sis-
tem de gospodărire a apei - for-
mat din bazin de apă, cameră
cu pompe şi centrală termică.
De asemenea, într-o bună
parte din spaţiile spitalului se
vor reface finisajele interioare”,
a precizat conducerea unității
medicale. 

Dezvoltarea proiectului și
îndeplinirea tuturor procedu -
rilor pentru a câștiga finan -
țarea europeană au fost destul
de complicate, însă admi nis -
trația locală, în a cărei subor-
dine este spitalul, a reușit să
obțină banii necesari. Benefici-
ile lucrărilor ce vor fi efectuate
în perioada următoare se vor
regăsi în costurile la facturile
de gaz și electricitate.

„Acesta este cel mai amplu

proiect de eficientizare
energetică a unei clădiri de in-
teres public derulat în mu-
nicipiul Hunedoara şi, cred eu,
chiar şi în judeţ, la ora actuală.
(...) Spitalul plăteşte, într-o lună
de iarnă, peste 300.000 de lei
doar pentru gazul – metan con-
sumat. De ce să nu reducem cu
60 la sută o astfel de factură, iar
banii economisiţi să meargă
spre alte dotări necesare spi-
talului?! La fel şi cu energia
electrică: de ce să nu reducem
factura la jumătate?! (...) Sunt
convins că vom duce la bun
sfârşit una dintre cele mai im-
portante investiţii din infra-
structura de sănătate a
muni cipiului şi a judeţului
Hunedoara”, a menționat pri-
marul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouţanu.

Un punct important al
proiectului îl reprezintă con-
struirea a patru scări exte-
rioare pentru evacuarea
per soanelor în situaţii de
urgenţă, amplasate pe cele
două laterale ale corpului prin-
cipal de clădire. De asemenea,
va fi montat un nou sistem de
detecţie şi alertare la incendiu
şi va fi amenajat un parc foto-
voltaic în spatele clădirii prin-
cipale. Cu ajutorul acestuia,
spitalul îşi va produce singur
aproape jumătate din canti-
tatea de energie electrică de
care are nevoie zilnic. 

Hunedoara: Lucrări de
eficientizare energetică
a Spitalului Municipal

Investiții din fonduri europene
Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hune-

doara are în implementare alte două proiecte importante, în
valoare totală de 4,3 milioane de euro („Reabilitarea, mo -
dernizarea și dotarea cu echipamente performante” – 2,3
milioane de euro – cofinanţat prin POR, respectiv „Dotarea
cu aparatură medicală a spitalului” – 2 milioane de euro –
finanţat integral din Fondul European de Dezvoltare
Regională).

Vața de Jos – Ministrul
Agriculturii, Adrian Oros, este
așteptat vineri în comuna
Vața de Jos, unde va lua parte
la deschiderea oficială a
pieței agroalimentare, o
investiție în valoare de peste
404 milioane de lei, finanțată
din fonduri europene neram-
bursabile, prin AFIR. 

”Este nevoie de o piață
modernă, acoperită, în care
oamenii din zonă să-și poată
vinde produsele. Până acum,
la dispoziția producătorilor
erau puse trei mese, afară.
Lucrurile s-au schimbat spre
un făgaș normal, în care oa-
menii sunt respectați pentru
munca lor. Fondurile eu-
ropene au fost motorul aces-

tei investiții despre care
putem spune că este prima
piață acoperită dintr-o
comună situată în Țara
Zarandului”, a spus primarul
comunei Vața de Jos, Liviu
Lință (foto).

Piața agrolimentară are o
suprafață de 270 mp și poate
găzdui zece tarabe ale
producătorilor, două pavil-
ioane de flori și trei mese
pentru vânzătorii de produse
lactate. 

Proiectul a fost demarat în
anul 2019, construcția fiind
realizată din panouri sand-
wish. Spațiul este prevăzut cu
grupuri sanitare, sursă de
apă, locuri de parcare și o
zonă verde. 

Vața de Jos: Noua piață
inaugurată în prezența
ministrului Agriculturii

Sălașu de Sus – Promo -
varea frumuseților Cetății
Mălăești și a produselor tra -
diționale din comuna Sălașu
de Sus reprezintă principalul
scop al ”Festivalului Cetății
Mălăești-tradiție și istorie” ce
va avea loc aici în perioada 4-
5 septembrie. 

”Festivalul a ajuns la ediția
a treia și, de fiecare dată,
reunește la Cetatea Mălăești
ceea ce are mai bun comuna
Sălașu de Sus. Ne-am propus
ca în acest an să prezentăm
vizitatorilor atât bogăția fol-
clorului din această parte de
țară, dar și felul în care se
desfășurau taberele me-
dievale. Avem pregătite
demonstrații de lupte între
cavalerii de la Ordinul Cava-
lerilor din Carpați- Garda
Cetății Deva și Lăncierii și
arcașii Cetății Ardud. Publicul
prezent va fi implicat în tot
ceea ce se va desfășura la
Cetatea Mălăești”, a spus pri-
marul comunei Sălașu de Sus,
Ioan Vlad (foto).

Programul manifestării
este unul bogat în eveni-
mente, deschiderea oficială

fiind prevăzută pentru
sâmbătă, 4 septembrie, la ora
17,00. Cu acest prilej vor fi
prezentați cavalerii din cele
două ordine și va avea loc un
program folcloric ce se va
întinde până târziu, în noapte.

Duminică, 5 septembrie
sunt prevăzute diverse acti -
vități interactive, demonstrații
de lupte, ateliere medievale. 

Seara se va încheia cu nu-
mere de jonglerie cu foc, iar fi-
nalul va fi unul cu focuri de
artificii. Organizatorii festival-
ului sunt Consiliul Județean,
Centrul de Cultură și Artă
Hunedoara, Consiliul Local și
Primăria comunei Sălașu de
Sus.

Sălașu de Sus: 
Festivalul Cetății Mălăești –

tradiții și istorie 



Crișcior – Mai sunt câteva
zile de vacanță și vă propu -
nem să descoperim una dintre
bijuteriile creștine ale jude țu -
lui Hunedoara. Biserica Orto -
doxă cu hramul ”Ador mirea
Maicii Domnului”, din comuna
Crișcior, se numără printre
acestea. 

Ctitorită la sfârșitul secolului
al XIV-lea de voievodul Bâlea
Boaru, biserica este apreciată
ca fiind unul dintre cele mai
valoroase monumente istorice
din Transilvania. Tocmai de
aceea, au to  ritățile încearcă să
păstreze cât mai bine acest
lăcaș de cult.

”Existența bisericii arată
continuitatea din zona Crișcio -
rului, iar acest lucru este
demonstrat de pictura din
lăcașul de cult. Noi încercăm să

păstrăm și să conservăm cât
mai bine acest monument.
Totodată, biserica reprezintă
unul dintre locurile cu un
potențial turistic important al

comunei și poate fi integrată,
oricând într-un circuit al obiec-
tivelor cultural-religioase din
zonă”, a precizat primarul
localității, Ovidiu Furdui.

Biserica din Crișcior este
construită din piatră și că -
rămidă, cu elemente bizantine
și gotice. Se spune că la con-
struirea bisericii s-ar fi folosit
piatră adusă din Munții
Orăștiei, ce provine din cetatea
dacică de la Sarmizegetusa
Regia. Remarcabilă este și
observația conform căreia pic-
torii bisericii au folosit doar
patru culori- alb, albastru, cas-
taniu și negru, în decorarea

spațiului interior.
În ceea ce privește pictura,

biserica păstrează elemente
datate la 1410, realizate de
către doi pictori. Cea mai im -
portantă este cea care a pre -
zentat pe voievodul Bâlea
Boarul, ctitorul bisericii, alături
de soția, fiul și nepoții săi, într-
un moment în care aceștia
arată Maicii Domnului ma-
cheta bisericii din sat.

Așadar, un obiectiv ce me -
rită să fie vizitat de către toți
care îndrăgesc acest județ și
doresc să cunoască mai bine
bogățiile culturale pe care ni le
oferă. 

Vălișoara - Cultura şi
tradiţia locului sunt şi vor
rămâne unele dintre cele mai
accesibile limbaje de comuni-
care, iar redescoperirea şi
valorificarea tradiţiilor noas-
tre, precum și conservarea şi
promovarea culturii sunt
principiile care stau la baza
creării identității noastre.

În acest scop, sâmbătă, 28
august, cu începere de la ora
12.00, la Căminul Cultural
Vălișoara, se va desfășura
evenimentul „VĂLIȘOARA
TRADIȚIONALĂ” – Ediția I,
organizat de Primăria și Con-
siliul Local al Comunei
Vălișoara, eveniment care va
cuprinde ateliere de lucru cu
activităţi meșteșugărești
specifice zonei (sculptură,
pictură pe sticlă, confecționat

obiecte ceramice, cusut etc.)
desfășurate de tineri ai locu-
lui, o expoziție de obiecte
tradiționale, precum și de -
gustări de produse autoh tone
(plăcinte, pâine pe vatră,
dulcețuri, brânzeturi, etc.), cu
scopul redescoperirii lor, cât
și al promovării acestora în
special în rândul generației
tinere. 

”Pe această cale, lansăm
invitația tuturor locuitorilor
comunei Vălișoara și nu
numai, de a participa la  eve ni -
mentul ”Vălișoara Tradi țio -
nală”. Totodată  adresăm
ru gă mintea membrilor comu -
nității noastre care păstrează
vechi rețete culinare, gospo -
dinelor care pregătesc  deli-
cioase dulcețuri, siropuri,
brănzeturi, etc.   dar și celor

care pastrează vechi mește șu -
guri sau colecționează obiecte
populare, să fie prezenți
alături de noi în cadrul acestui
eveniment,  pentru a le face
cunoscute. Vă așteptăm cu
drag!”, a spus primarul co-
munei Vălișoara, Camelia
Bedea (foto).

La eveniment va participa și
o echipă de tineri păstrători ai
straielor,  dansurilor populare
și a vechilor cântece mo mâr -
lăneşti. 

Evenimentul  urmărește
atât promovarea valorilor cul-
turale amintite, cât și facili -
tarea întâlnirii locuitorilor
comunei și reîntoarcerea aces-
tora la valorile strămoșești, lu-
cruri care încep să se piardă
odată cu trecerea timpului. 
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INVITAŢIE LA EVENIMENTUL
”VĂLIŞOARA

TRADIŢIONALĂ”

Călător prin județ: Crișcior – biserica ridicată din piatră dacică

Luncoiu de Jos – Comuna
Luncoiu de Jos a fost introdusă
pe lista zonelor de țară certifi-
cate ca având resurse turistice
prin care acest domeniu se
poate înscrie în categoria celor
de activitate economică
prioritară. 

În acest sens, Guvernul a
adoptat proiectul de hotărâre
pentru modificarea Anexelor
la Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 142/2008 privind
aprobarea Planului de amena-
jare a teritoriului naţional
Secţiunea a VIII-a – zone cu
resurse turistice. „Unitatea ad-
ministrativ teritorială Luncoiu
de Jos, judeţul Hunedoara:
UAT cu concentrare mare
(18,5 puncte), conform meto -
do logiei de calcul”, arată docu-
mentul.

Importanța actului norma-
tiv rezidă prin faptul că
investițiile referitoare la dez-
voltarea turismului vor fi ori-
entate spre aceste zone. Acest
lucru va permite ca proiectele
de infrastructură specific
turistică, tehnică și de protec -
ția mediului să fie promovate
cu prioritate prin programele
naționale, regionale și jude -
țene dedicate zonelor turistice.

Dincolo de rigiditatea tex-
telor cu un caracter normativ,

trebuie spus că reușita este
garantată de o implicare a
autorităților locale, așa cum în
comuna Luncoiu de Jos se
întâmplă de mai mulți ani.

”Sunt multe posibilități de
petrecere a timpului liber, iar
natura a fost extrem de
generoasă cu aceste locuri. Cei
care ajung în comuna Luncoiu
de Jos se pot întâlni cu meșteri
populari, care încă mai
păstrează tradițiile strămo -
șilor, dar pot face drumeții în
locuri de legendă”, spune pri-
marul comunei, Călin Dud.

O invitație în acest sens este
oferită și prin Centrul de Infor-
mare Turistică. ”Un turist
ajuns la Luncoiu de Jos poate
face plimbări pe drumuri
forestiere sau drumeţii pe
poteci ce suie domol coamele
dealurilor, poate poposi în
casele localnicilor sau ate-
lierele unor meşteri populari
din comună, poate practica
sporturi extreme sau sporturi
motorizate, se poate relaxa
pescuind sau ascultând de la
localnici legende ale locului şi
întâmplări din viaţa băieşilor
ce sfredeleau muntele în
speranţa găsirii… drobului de
aur  sau, măcar, a prafului
auriu”, arată autoritățile.

Luncoiu de Jos: 
O zonă cu resurse 

turistice certificate



La începutul acestei
săptămâni, la su -
mmitul de la Kiev 

intitulat „Platforma
Crimeea”, de față cu zeci
de șefi de stat,
reprezentanți guverna-
mentali și oficiali ai Uniu-
nii Europene,
președintele Ungariei a
spus că România a anexat
Transilvania abuziv. A
comparat întregirea
poporului român, din
urmă cu un secol, cu
anexarea Crimeei 
de către Rusia, 
din 2014.

Premierul Florin Cîțu și
ministrul Bogdan Aurescu,
care au reprezentat România
la acest eveniment, au tăcut
și au ascultat. Au luat poziția
ghiocelului, cum se spune la
noi, în momentul în care
reprezentantul Ungariei a 
atacat deschis statul român.
Nu au reacționat nicicum, nu
au comentat discursul re-
spectiv nici la fața locului, nu
au declarat nimic ulterior.

Aceștia sunt liderii dreptei
care conduc acum țara.

Astăzi, mai mult ca nicio -
dată, mă simt umilită. Nu de
Viktor Orban sau de preșe -
dintele Ungariei, că ne-am
obișnuit cu fanteziile lor, ci
din cauza lașității guvernan -
ți lor români. Din păcate,
România a ajuns să fie gu -
vernată de oameni care nu
știu ce înseamnă să fii patriot
și nu au nici coloană verte -
brală. Economia este coor -
donată de un premier care
nu știe cât costă o pâine și de
un ministru al finan țelor care
nu știe cât este salariul
minim pe care românii îl
primesc în mână. Nici măcar
marele Caragiale nu și-ar fi
imaginat așa o schiță. 

Acest guvern incompe-
tent, care nu este în stare să
își apere nici măcar la nivel
declarativ poporul, trebuie
să plece urgent. Demisia!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Oechipă de lucru
condusă de
vicepreședintele

Consiliului Județean Hune-
doara, Ion Bădin, a partici-
pat marți, la Zlatna, la o
reuniune alături de
reprezentanții Ministeru-
lui Investițiilor și
Proiectelor Europene, ai
Băncii Europene de
Investiții și ai consultantu-
lui Ernst&Young, în ved-
erea stabilirii direcțiilor
pe care va fi construită
strategia ITI pentru
Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Moții
Țara de Piatră”.

Cum poate fi valorificat
potențialul Munților Apu -
seni

ADI “Moții Ţara de Piatră”
pregăteşte documentaţia
pen tru Memorandumul de
înfiinţare a ITI – INVESTIŢII
TERITORIALE INTEGRATE,
structura de absorbţie a fon-
durilor europene dedicate
acestor zone, aferente exer -
ciţiului financiar 2021-2027.

Discuțiile de la Zlatna au
avut la bază angajamentele
consiliilor județene Hune-
doara, Alba, Arad, Bihor și
Cluj, precum și ale unui
număr de 58 de unități ad-
ministrative din Țara Moților,
exprimate în urmă cu mai
bine de o săptămână în cadrul
unei întâlniri la care a partic-
ipat președintele CJ Hune-
doara, Laurențiu Nistor.

„Trebuie să valorificăm
potențialul extraordinar al
Munților Apuseni ca zonă ce
poate asigura o producție
consistentă de alimente eco-
logice. Europa de mâine este
verde și este digitală, de aceea

trebuie să fim pregătiți pen-
tru a obține fonduri în sensul
dezvoltării economiei circu-
lare și rețelelor de comuni-
care din Munții Apuseni”, a
declarat Ion Bădin.

Localitățile din județul
Hunedoara care au aderat la
această asociație sunt: Brad,
Geoagiu, Baia de Criș, Balșa,
Blăjeni, Buceș, Bucureșci,
Bulzeștii de Sus, Crișcior, Lun-
coiu de Jos, Ribița, Tomești,
Vălișoara și Vața de Jos.

𝙏𝙚𝙡𝙚𝙢𝙚𝙙𝙞𝙘𝙞𝙣𝙖 - model de
bune practici în județul
Hunedoara

La această întâlnire, județul
Hunedoara a prezentat exem-
plul de bune practici al
activității de telemedicină
rurală, implementată de
Asociația Salvital cu sprijinul
Consiliului Județean Hune-
doara.

„Una dintre activitățile vi za -
te în perioada imediat urmă -
toare, la nivelul acestei zone,
este implementarea serviciilor
de consultații medicale în
zonele greu accesibile, adică
telemedicină rurală. În județul
nostru acest serviciu deja

funcționează cu succes de
aceea, partenerii noștri din
celelalte județe sunt foarte
interesați să preia modelul
nostru. Președintele CJ Alba,
domnul Ion Dumitrel a fost
foarte încântat de idee și chiar
ne-a solicitat sprijinul pentru a
dezvolta telemedicina în zonă”,
declară Laurențiu Nistor.

ADI “Moții Țara de Piatră”
are ca scop crearea cadrului de
cooperare între unitățile admi -
nistrativ – teritoriale din zona
Țării Moților în vederea coor -
donării activităților de dez-
voltare durabilă în urmă toarele
domenii: infrastructură de
transport, turistică și de agre-
ment, turism, agricultură și
creșterea animalelor, silvicul -
tură, protecția mediului și bio-
diversitate, prezervarea culturii,
artei și meșteșugurilor tradi -
ționale, promovarea zonei ca
destinație turistică și de inves -
tiții, sănătate și securitate prin
facilitarea cooperării și schim-
bului de informații între furni-
zorii de astfel de servicii publice.

Consiliul Județean Hune-
doara este membru al ADI
“Moții Țara de Piatră” din anul
2019.
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CJ Hunedoara contribuie
la strategia ITI pentru

Ţara Moţilor

COMUNICAT DE PRESĂ

ROMÂNIA, UMILITĂ
DE PROPRIA CONDUCERE



Echipa naționala de
futsal a României are
un nou selecționer.

Acesta este Endre Kacso,
fost antrenor al
naționalelor U19 și U21
ale României.

În vârstă de 45 de ani,
Endre Kacso are în palmares
cinci titluri de campion, șase
Cupe ale României și trei Su-
percupe ale României toate cu
City’US Târgu Mureș. Endre
Kacso îi urmează în funcție lui
Robert Lupu, care și-a
încheiat mandatul la cârma
primei reprezentative.

„Numirea mea ca selec -
ționer al naționalei de futsal a
României mă onorează. Sunt
conștient însă că este o re-
sponsabilitate uriașă, iar
așteptările sunt pe măsură. Ce
aș promite încă din startul

mandatului meu?! În primul
rând faptul că voi demara un
proces de întinerire a echipei
naționale, care în ultimele
sale campanii de calificare s-a
bazat pe aceiași oameni care
duc greu de ani buni. Ca fost
selecționer al naționalelor
U19 și U21 cunosc foarte bine
potențialul noii generații a
futsalului românesc. Am în-
credere în cei care vin din
urmă. Avem nevoie de timp,
asta e clar, dar în același timp
știm că nimeni nu va avea
răbdare cu noi, așa că trebuie
să trecem urgent la treabă și
să ducem mai departe munca
la echipa națională”, a declarat
Endre Kacso, noul selecționer
al României.

Naționala de futsal a
României va avea primele

confruntări oficiale anul vi-
itor, în preliminariile pentru
Cupa Mondială. 

„Vom avea însă mai multe
acțiuni, printre care două
meciuri amicale cu naționala
Ucrainei, pe 25 și 26 septem-
brie. Locul de desfășurare

urmează a fi stabilit în aceste
zile”, a precizat Endre Kacso,
care îi va avea în staff-ul său
pe Szabolcs Mánya, fostul
jucător de la FK Odorheiu Se-
cuiesc, și pe Mihai Tătar, fostul
portar al echipei City’US
Târgu Mureș.

 Karate

Medalii pentru
România la

Campionatele
Europene 
de cadeţi

După trei zile de com pe -
tiție, s-au încheiat Campi-
onatele Europene de Karate
(EKF)  pentru cadeți, juniori și
U21, care s-au desfășurat la
Tampere, Finlanda. Pentru al
treilea an consecutiv, sportivii
din delegația României au
reușit să obțină rezultate
foarte bune, cucerind două
medalii:Vasile George ,
medalie de aur la kumite ju-
niori, categoria -55 kg, Erhan
Tornaci , medalie de bronz la
kumite juniori, -61 kg.

Foarte aprope de podiumul
de premiere , clasându-se pe
locul cinci la aceste întreceri
Robert Sârbuleț kumite cadeți
-63 kg, Alexandru Gulaș Ku-
mite cadeți, +70 kg, Diana
Turcu Kata feminin, U21,
Luca Preda Kata masculin, ju-
niori, Miruna Mălăuță -Kumite
feminin U21, -61 kg și echipa
de kata juniori alcătuită din
Nicholas Modi, Luca Preda și
Petru Comănescu.

Cu aceste rezultate Româ-
nia s-a clasat pe locul 14 din
45 de țări participante.
Felicitări tuturor sportivilor
participanți, antrenorilor de
lot și de clubși tuturor celor
implicați în obținerea acestor
rezultate!
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Futsal  

Selecționer nou la 
cârma naționalei

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028, 
Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087, 
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr.60709  din 06.08.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal 2127028, cu
sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara,
tel.0254712877; fax.0254716087, e-mail info@primariahunedoara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 07.10.2021, ora 10:00, în
vederea închirierii  unui spaţiu din incinta cladirii Hala Obor,situat în municipiul
Hunedoara, str. Bicaz, nr.2 (Piaţa Obor) judeţul Hunedoara, înscris în CF Hune-
doara Hunedoara nr.68689, nr. cad./topo 68689 -C1, în suprafaţă totală de 2565
mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara, respectiv spaţiu
cu destinaţia comerţ alimentar, in suprafaţă de 45,00 mp .

Închirierea prin licitaţie publică a spaţiului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr.197/30.07.2021.şi se realizează cu respectarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Ad-
ministrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei de atribuire
şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data publicari anuntului
in MO al Romaniei, in baza cererii depuse în acest sens şi numai după achitarea
taxei de multiplicare, în termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitarii, ultima
zi de solicitare fiind 23.09.2021, ora 12:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la casieria
Serviciului Public Administratia Pietelor Targurilor si Oboarelor din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul Mu-

nicipiului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Hunedoara. 

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Serviciul Public Administratia
Pietelor Targurilor si Oboarelor din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara,
situat in Hunedoara, strada Bicaz, nr 2, persoana de contact Roncea Vasile, tel:
0254.712779, fax: 0254.716087, e-mail:pietehd@gmail.ro.

Persoanele interesate pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de
la data intrării în posesie a documentaţiei de atribuire, iar Municipiul Hunedoara
are obligaţia de a răspunde clarificării în mod clar şi complet în maximum 5 zile
lucrătoare de la primirea cererii de clarificare. Data limită de solicitare a
clarificărilor este 28.09.2021 ora 12:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură
ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data
încheierii contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 05.10.2021, ora 12:00, la sediul Serviciului
Public Administratia Pietelor Targurilor si Oboarelor, strada Bicaz nr.2,  municip-
iul Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să
conţină două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de
07.10.2021, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Hunedoara(Sala Mare)
,B-dul Libertatii nr.17 , municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tri-
bunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul
în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr.35, CP 330005, jud. Hunedoara, tel.
0254211574, fax. 0254 262 251, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial
al României Partea a VI-a, în data de 23.08.2021.

Primar,

Handbal feminin

CSM Deva, învinsă în 
Cupa României

Echipa CSM Deva  a pierdut întâlnirea cu CSU Ştiinţa
Bucureşti din primul tur al Cupei României la handbal femi-
nin, scorul final 18-25 (9-13) arătând că sunt probleme care
necesită rezolvate cât mai repede la echipa din Deva.

Campionatul Ligii Naționale de handbal va debuta pe data
de 4 septembrie și în primul meci  programat  acasă, CSM
Deva va întâlni formația CS Rapid București.



F
ederația Română de
Gimnastică a anunțat
că în luna septembrie

gimnaștii români vor par-
ticipa la World Cup 
Challenge, atât la Koper 
cât și la Mersin.

Campioana europeană de
junioare, Ioana Stănciulescu
(foto) care nu a mai concurat
din decembrie 2020 de la
Mersin din cauza unor acci -
dentări, va reveni în competiții.
Gimnasta noastră  va participa
în Slovenia, la World Cup Chal-
lenge de la Koper, întreceri
programate între 2 și 5 sep-
tembrie, împreună cu Antonia
Duță și antrenorul Florin
Cotuțiu. Ioana Stănciulescu va
concura la bârnă și sol, iar An-

tonia la paralele, bârnă și sol.
La aceeași competiție, au fost
înscriși și Gabriel Burtănete
(care va evolua la sol, inele,
sărituri și paralele) și Roland
Modoianu (sol, cal cu mânere,
inele și bară fixă). Băieții vor fi
însoțiți de antrenorul Marius
Berbecar.

La competiția din  Slovenia
vor participa  peste 150 de
gimnaști din  24 de țări
(România, Elveția, Marea Bri-
tanie, Germania, Grecia, Hong
Kong, Ungaria,  Irlanda, Israel,
Italia, Iordania, Kazahstan,
Mongolia, Malta, Norvegia,
Polonia,  Rusia, Slovenia,  Ser-
bia, Slovacia, Siria, Turcia,
Ucraina și Statele Unite). Adela
Popa și Nicușor Pascu se

numără printre arbitri com -
petiției.

Pentru Roland Modoianu și
Gabriel Burtănete va fi un tur
de forță. Ei vor fi prezenți,
după câteva zile, și în Turcia, la
Mersin (9-12 septembrie). În
competiția feminină, Ro mânia
va fi reprezentată de Maria
Ceplinschi (bârnă și sol), care
va fi însoțită de antrenorul Lu-
cian Sandu.  

În Turcia vor participa
peste 100 de gimnaști din 26
de țări (România, Albania,
Austria, Azerbaijan, Brazilia,
Canada, Chile, Croația,  Cipru,
Cehia, Grecia,  Ungaria, Italia,
Iordania, Kazahstan, Letonia,
Lituania, Mongolia, Polonia,
Rusia, Slovenia, Serbia, Elveția,
Turcia, Ucraina, Uzbekistan).
Arbitri vor fi Silvia Stroescu și
Eugen Cățean.  

Deși a fost înscrisă în
competiție,  Larisa Iordache nu
va participa pentru că nu este
complet refăcută după acci-
dentarea de la Tokyo.

Obiectivul gimaștilor noștri
este, cu siguranță, participarea
la Campionatele Mondiale din
Japonia de la Kitakyushu (18-
24 octombrie), competiție la
care România va fi repre zen -
tată de 4 gimnaste și un gim-
nast. Este un campionat
mondial individual, iar în-
scrierile nominale nu au fost
încă făcute.  

Federația Română de Gim -
nastică va organiza până
atunci  două  concursuri de
selecție pentru a stabili
sportivii care vor participa la
întrecerea din Japonia.
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Gimnastică

În septembrie gimnaştii români vor
participa la World Cup Challenge

Prima etapă, se va desfășura de vineri 
27 august, după următorul program:

seria a VII-a
AFC Voinţa Lupac – CSM Deva
CS Gilortul Tg. Cărbuneşti – ACS Progresul Ezeriş
CS Pandurii Lignitul Tg. Jiu – ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu 2
CSA Aurul Brad – CSM Reşiţa
ACS Viitorul Șimian – CSM Jiul Petroşani

seria a IX-a
CS Ocna Mureş – ACS Sticla Arieșul Turda
CSM Avântul Reghin  – CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud
CS Unirea Ungheni 2018 – AFC Unirea 1924 Alba Iulia
CS Metalurgistul Cugir– CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-
Napoca
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj Napoca – CS Hune-
doara

P
artida de fotbal din
cadrul Cupei
României  în care s-

au întâlnit cele două
echipe din județul nostru,
CSM Jiul Petroșani și CS
Hunedoara, ambele califi-
cate în faza a treia a
competiției naționale, a
fost tranșată  de către
hunedoreni.

A fost ultima repetiție
înaintea  debutului din cam-
pionatul din  Liga a  treia,
programat la finalul acestei
săptămâni dar se pare că
echipa din Valea Jiului mai
are multe probleme de rezol-
vat până la ora  începerii
competiției.

Jucătorii din Valea Jiului
au fost învinși la scor de
către hunedoreni care merg
mai departe  în Cupa Româ -
niei, după ce au câștigat jocul
cu scorul final de 5-0. Au
marcat  Laurențiu Buș, Ma -
theus Motta, Andrei Her -

ghelegiu (penalty), Flavius
Iacob, Sergiu Arnăutu, fiind
practic un bun antrenament
pentru echipa condusă de
Florin Maxim.

Vineri vor debuta și
jocurile din cadrul noului
sezon competițional din Liga
a III-a.  Echipa CS Hunedoara
va evolua în seria a IX-a, con-
form deciziei Comitetului Ex-
ecutiv al FR Fotbal și are ca
obiectiv clasarea la finalul
sezonului între primele
echipe din serie. Formația de
la Metalugistul Cugir este
principala favorită la pro-
movare în această serie.

Celelalte formații din
județ, CSM Deva, CSM Jiul
Petroșani și CSA Aurul Brad
-nou promovată în Liga a III-
a sunt repartizate în seria a
VII-a, acolo unde CSM Reșița
și-a anunțat drept obiectiv,
promovarea la finalul se-
zonului,în liga superioară.

Fotbal Cupa României 

CS Hunedoara trece 
de Jiul Petroșani

R
afael Nadal (35 de
ani, 4 ATP) a anunțat
în urmă cu scurt

timp că nu va mai juca
deloc în 2021. Astfel, iber-
icul ratează turneul de la US
Open, ultimul de Mare Șlem
al anului, dar și celelalte
competiții la care trebuia să
participe în acest an.

Accidentarea la piciorul
stâng nu-i dă pace spaniolu-
lui, care a luat decizia de a-și
lua o pauză mai lungă pentru
a găsi alte metode de trata-
ment. Nadal suferă de sindro-
mul Muller-Weiss.

Concret, Nadal suferă, încă
din adolescență, de o boală
congenitală la scafoidul tar-
sian. În 2005, Nadal a fost in-
format că, din cauza acestei

suferințe, ar trebui să se
retragă din tenis. „Acest os de-
fect, de care nici nu ştiam că
există, a devenit varianta mea
de călcâi al lui Ahile, cel mai
vulnerabil punct al corpului
meu”, s-a destăinuit Nadal în
cartea sa.

Această boală rară pre-
supune  deformarea unuia

dintre cele șapte oase ale
labei piciorului.

„Vă informez că, din
păcate, trebuie să-mi închei
sezonul 2021. Sincer, am
suferit mult mai mult decât
trebuia cu piciorul în ultimul
an și trebuie să-mi iau ceva
timp. Am luat această decizie
după ce am discutat cu echipa
și familia și cred că e cheia
pentru a merge înainte și a
mă recupera eficient. Trebuie
să văd cum voi scăpa de
aceste dureri pentru a con-
tinua să mă bucur de tenis.Vă
promit tuturor că voi munci
din greu pentru a încerca să
continui să mă bucur de acest
sport pentru încă ceva timp” ,
a spus Nadal într-o conferință
de presă.

Tenis de câmp 

Rafael Nadal se retrage temporar din competiții



Este de neegalat, mai
ales că vara promite
să poposească mai în-

delung pe la noi. Și, chiar
dacă fiecare are propriile
metode de preparare a
grătarului, n-ar strica să fie
îmbunătățite cu unele noi,
menite să ducă la un succes
garantat. Cum pregătim
grătarul și ce reguli trebuie
respectate, vom vedea în
continuare.

Curățarea 
grătarului

Se face imediat după
folosire, când încă este
fierbinte. Grilajul se va freca
bine cu o ceapă sau o jumătate
de lămâie. Astfel că, acidul din
aceste produse îndepărtează
stratul de grăsime și arsura.

Folia de staniol
Este este și ea o soluție. În

acest sens, se va face o bilă din
folie, care se prinde cu aju-
torul unui clește, curățându-se
astfel grătarul fierbinte,
potrivit fasingur.info.

Săpunul lichid 
Se va aplica pe grătar, după

care, acesta va fi introdus într-
o pungă din plastic, lăsându-se
așa peste noapte. Dimineața
grătarul se clătește bine,
rămânând curat și numai bun
de folosit din nou.

Urmele de rugină
Se pot îndepărta de pe

grătar cu ajutorul unui cartof
tăiat pe jumătate. Acesta se în-
moaie în detergent de vase
sau în bicarbonat de sodiu și
cu el se va insista pe părțile
ruginite. Când cartoful se în-
moaie, se va introduce din nou
în detergent sau bicarbonat și
se va continua până la eli -
minarea petelor.

Înainte de folosire
Grătarul, curățat bine, se va

unge cu puțin ulei și se va lăsa
la încins.  Dacă la contactul cu
produsele din carne acesta nu
sfârâie, este semn că grătarul
nu e suficient de bine încins.
Atunci când este încins, pe
carne vor apărea acele dungi
specifice grătarului.

Pregătirea cărnii
Se face cu mare atenție.

Carnea se va tăia în fâșii de
aproximativ un centimetru,
perpendicular pe lungimea fi-
brei. Se va bate ușor cu cio-
canul, astfel încât fibrele tari
să fie rupte. Și, indiferent de
carnea aleasă, aceasta va fi
intodusă într-un bol în care s-
a pus ulei, piper, boia afumată,
usturoi, vin alb, busuioc, o
crenguță de rozmarin sau alte
condimente preferate. Feliile
de carne se vor lăsa în această
marinadă până a doua zi,
potrivit retete.ro.

Important!
Marinada folosită pentru

carnea crudă nu se va adăuga
peste cea gătită. 

Timpul de pregătire 
a preparatelor

Este în funcție de carnea
aleasă. Pentru început se vor
pune micii, carnea de porc, de
pui și legumele. Dacă grătarul
nu este suficient de bine
încins, din friptură se va
scurge sucul, obținându-se
astfel o bucată de carne uscată
și fără gust. Atunci când frip-
tura se așază pe un grătar sau
chiar într-o tigaie fierbinte, se
va lăsa aproximativ 3-4
minute, până-și formează o
crustă pe partea care este în
contact cu grătarul, scrie liber-
tatea.ro. Carnea nu se va strivi
cu  spatula sau cu un alt obiect,
pentru că atunci își va pierde
sucul.

Important!
Carnea pentru grătar tre-

buie să fie ținută la tempe -
ratura camerei. Dacă este prea
rece, exteriorul se va găti iar
interiorul va rămâne crud.

Ca să se obțină o crustă mai
crocantă a pulpelor de pui sau
a cotletelor de porc, se va ține
puțin peste flacăra directă, iar

apoi se va muta pe căldura
indirectă.

Ceafa de porc
Se ține la marinat cel puțin

12 ore. Se taie apoi în felii de
grosimea degetului mic, se va
bate cu ciocanul apoi se cres -
tează puțin la suprafață, astfel
încât să se pătrundă bine când
este pusă pe grătar. 

Micii
Se vor pregăti primii, atunci

când grătarul este bine încins.
Se vor frige foarte bine, pentru
a se pătrunde complet.

În cazul 
frigăruilor

Carnea se taie în cubulețe
potrivit de groase. Între
bucățile de carne se pun
legumele cele cât mai sucu-
lente, astfel încât acestea să-și
lase sucul pe carne. Se
asezonează apoi cu diferite
mirodenii, suc de lămâie, sare,
piper.

Peștele 
Este indicat a se face pe un

grill special de pește. Dacă nu
există această posibilitate,
atunci peștele se va pune ul-
timul pe grătar.

Preparatele fripte
Nu se acoperă imediat,

pentru că se vor înmuia. Aces-
tea se pun într-un vas în
apropierea unei surse de
căldură și se lasă aproximativ
zece minute să se odihnească.
Astfel sucurile se redistribuie
în interiorul fripturii, ne
recomandă bucătarii.

Când pregătim
grătarul în casă

Tigăile crestate din fontă
sunt o alternativă excelentă.
Feliile de carne se așază în
tigaia bine încinsă, lăsându-se
spațiu suficient între ele.
Carnea se va prăji timp de 2-3
minute pe o parte, apoi se în-
toarce. Grăsimea rezultată
prin gătire se va scurge pe
suprafața plată a tigăii, rezul -
tând astfel o bucată de carne
suculentă și gustoasă, aproape
ca la iarbă verde. 

Cornelia Holinschi
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Grătarul -  pregătit la firul ierbii



Plin de farmec și
frumusețe, argintul
se evidențiază nu

doar prin măiestria biju-
tierilor, ci și prin
proprietățile lui curative,
fiind considerat de
cercetători un puternic an-
tibiotic natural, dar și un
dezinfectant de excepție.
Cunoscut încă din antichi-
tate pentru virtuțile sale
terapeutice, argintul este
utilizat astăzi cu succes în
medicină, industria
farmaceutică, cosmetică,
dar și în alte domenii de
activitate.

În antichitate
Chinezii foloseau argintul

pentru tratarea diferitelor boli
sau în acupunctură. Fenicienii,
cunoscându-i proprietățile
dezinfectante, îl foloseau pen-
tru transportul apei, vinului
sau laptelui. Vechii greci au
observat că starea de sănătate
a familiilor care foloseau tacâ-
muri, pahare, veselă sau alte
obiecte din argint era mult
mai bună decât a celorlalte,
membrii acestora îmbolnă -
vindu-se mai rar. 

Coloniștii americani, care
străbăteau Vestul, puneau un
dolar de argint în lapte pentru
a-i întârzia alterarea. De
asemenea, bijutierii care lu-
crau cu argint erau renumiţi
pentru sănătatea lor. 

Potirul din argint
Începând cu anul 1300,

biserica a ales să folosească
potirul din argint pentru să -
vârșirea sfintelor slujbe, fiind
recunoscute proprie tățile
argintului de purificare și
dezin fectare, scrie sabion.ro.
Și nu întâmplător, lingurița și
paharul pentru împărtășanie
sunt tot din argint.

Apa de 
împărtășanie

Ținută în vase de argint se
păstrează mai mult timp. În

urma testelor efectuate s-a
constatat că ionii de argint au
efect bactericid, distrugând
virușii sau germenii din apă.

Bijuteriile 
din argint 

Pe lângă eleganță și fru -
musețe, bijuteriile din argint
au o istorie îndelun gată, fiind
purtate de femei sau bărbați și
pentru prevenirea infecțiilor,
simptomelor de răceală, gripă,
viruși sau bacterii. Iar pentru
a le aprecia și mai mult, vă
dezvăluim câteva din benefici-
ile remarcabile ale acestui
metal prețios. 

Îmbunătățește starea
de spirit

Potrivit specialiștilor, ar -
gin tul îmbunătățește starea
de spirit, iar proprietățile sale
naturale pot optimiza circu -
lația, echilibrul general al tem-
peraturii corpului și mai ales,
pot ajuta la menținerea imu -
nității, potrivit avantaje.ro. S-
a constatat că bijuteriile din
argint, purtate zilnic, înlătură
stresul, iritabilitatea sau chiar
durerile de cap. 

Influențează funcțiile
corpului

S-a observat că bijuteriile
din argint pot contribui la
reglarea tensiunii arteriale.
De aceea, purtarea unui inel
de argint pe degetul mic, în
timpul somnului, ajută la nor-
malizarea activității inimii. Iar
prin purtarea unui inel pe
degetul arătător, se regula -
rizează procesele tractului di-
gestiv.

Încetinește
îmbătrânirea

Utilizat tot mai mult în in-
dustria cosmetică, argintul
are capacitatea de a reduce
ridurile, întârzie îmbătrânirea
și ne menține mai mult timp
tineri, scrie bzi.ro. 

Antibiotic și 
antioxidant

În urma cercetărilor efec-
tuate s-a constatat că argintul
poate combate diferite infecții
bacteriene, fiind eficient îm-
potriva Salmonelei, E.coli, și
alte microorganisme dăună -
toare. Fiind și un antioxidant
natural ce distruge radicalii
liberi,  argintul apără organis-
mul și-i menține tinerețea. De
asemenea, ne ajută să evităm
substanțele toxice, iar ca
metal, argintul reacționează și
își schimbă culoarea atunci
când întâlnește substanțe
chimice toxice, scrie
trendino.ro. 

Vindecă rănile 
Remediu natural împotriva

infecțiilor, argintul  a fost utilizat
în acest scop cu foarte mult timp
în urmă, fiind cea mai eficientă
modalitate de lupta împotriva
germenilor și de vindecare rap-
ida a cazurilor de arsuri severe,
potrivit graveazapovesteata.ro.

Păstrează elasticitatea vaselor
de sânge, jucând un rol impor-
tant în formarea osoasă și vin-
decare.

Stimulează intuiția 
Despre argint se spune că

este metalul care conduce 
energia lunii. Și cum luna este
astrul cu impact foarte mare
asupra stării de spirit, datorită
apropierii sale de Pământ, cei
care poartă argint sunt in -
fluen țați direct de energia
lunii, care trezește abilități in-
tuitive, absoarbe emoțiile neg-
ative, calmează nervozitatea.
Purtat împreună cu o piatră de
amazonit, argintul are o
acțiune și mai puternică asu -
pra intuiției, scrie.leador.ro.

Pus în apă
Argintul are calitățile unui

antibiotic natural, având ca pa -
ci tatea de a distruge microor-
ganisme, virusuri și bac terie,
spun cercetătorii. Datorită ca -

lităților sale, argintul este folosit
la fabricarea filtrelor din rezer-
voarele de apă ale avioanelor și
navetelor spațiale, pentru eli -
minarea germenilor din apă. De
asemenea, este tot mai des
întrebuințat la înlocuirea cloru-
lui din piscinele de înot, având
o acțiune mai puternică decât
acesta. 

Ameliorează  setea
Dacă nu avem posibilitatea

de a ne hidrata într-o anume
situație, un obiect din argint,
ținut în gură, s-a constatat că
ameliorează senzația de sete.

Și nu în ultimul rând
Bijuteriile din argint, pur-

tate cu stil, au calitatea de a
scoate în evidență senzuali-
tatea feminină, oferind un plus
de rafinament. Asta pentru că,
argintul are o energie aparte,
alchimiștii considerându-l
simbolul lunii și al zeițelor.

Cornelia Holinschi
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Argintul – metal nobil,
dătător de sănătate
Argintul – metal nobil,
dătător de sănătate
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Ştiaţi că...?

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Veți avea parte de zile frumoase,
lipsite de griji, încă de la în-
ceputul intervalului. Vă veți
ocupa și de proiectele personale,
pe care le veți finanța foarte
ușor din economiile făcute.
Urmează și ceva cheltuieli
neprevăzute, mai ales că plecați
în vacanță. 

Vă bucurați de o perioadă
norocoasă, poate chiar de o
vacanță prelungită, alături de
familie. Astrele sunt de partea
voastră și vă ajută atunci când
vă propuneți să realizați ceva.
La serviciu nu sunt probleme
deosebite.

Încercați să vă încadrați în
bugetul pe care vi l-ați stabilit,
dacă este vorba să plecați în
vacanță. Nu lăsați nimic la în-
tâmplare, iar dacă este posibil,
stabilițiu-vă un traseu cunoscut.
Pentru cei care au fost în con-
cediu, se întrevăd zile frumoase,
lipsite de griji.

În această perioadă vă veți în-
tâlni cu persoane importante,
care vă pot ajuta în domeniul în
care lucrați. De asemenea,
discuțiile din anturajul apropiat
vă ajută să luați o decizie legată
de un proiect de anvergură. În
plan sentimental, nu sunt
schimbări.

Vă străduiți să rezolvați niște
probleme de familie, chiar dacă
nu reușiți să găsiți soluțiile
potrivite. O discuție cu o rudă
apropiată vă ajută să luați o
hotărâre și să eliminați pierde -
rile. La serviciu există încă con-
flicte mocnite, dar se vor rezolva
pe parcursul intervalului.

Urmează o săptămână destul
de liniștită și echilibrată din
punct de vedere financiar. La
serviciu vă remarcați prin felul
în care reușiți să rezolvați anu-
mite probleme, aparent imposi-
bile. Dozați-vă eforturile și
căutați timp și pentru odihnă.

Reușiți să rezolvați anumite
situații mai dificile, pe care le-ați
tot amânat. La serviciu aveți
foarte mult de lucru și vă
străduiți să vă încadrați în timp.
Familia vă solicită ajutorul într-
o problemă mai sentibilă, dar
care se va rezolva pe parcurs.

La locul de muncă veți avea parte
de unele provocări, mai ales că
multe proiecte sau respon sa -
bilități se vor schimba. Nu trebuie
să vă faceți probleme, întrucât
veți face față cerințelor, fără să
aveți nimic de pierdut. Este posi-
bil să plecați într-o călătorie
alături de persoane dragi.

Este o perioadă bună pentru
proiecte personale, dar și pentru
familie. Tratați-i cu indiferență
pe cei care încearcă să vă pună
piedici și mergeți cu încredere
mai departe. Doar așa veți reuși
să faceți tot ce v-ați propus. Cei
singuri, vor avea șanse noi în
dragoste.

Veștile bune pe care le primiți în
această perioadă vă ajută să vă
păstrați optimismul. Vă așteaptă
evenimente frumoase, întâlniri
cu persoane dragi vouă. La ser-
viciu trebuie să vă apărați intere-
sele, fără să țineți cont de unii
dintre colegi care încearcă să vă
submineze activitatea.

Este momentul să luați o
hotărâre în plan profesional,
mai ales că doriți să câștigați
mai mulți bani. Ofertele care vi
se fac nu sunt întotdeauna pe
măsura progătirii voastre, așa
că chibzuiți bine înainte de a
face alegerea. Păstrați-vă banii
și nu-i risipiți pe nimicuri.

Perioada următoare marchează
debutul  unei noi etape în activi-
tatea voastră profesională.
Evenimentele petrecute au rolul
de a vă ajuta să luați deciziile
cele mai bune atât la locul de
muncă, cât și în familie. Spre
sfârșitul intervalului se contu -
rează ceva cheltuieli în plus.

• În lume există cel puțin șase persoane care
ne seamănă perfect. Și, există doar o șansă de
9% ca să întâlnim una dintre aceste persoane
în timpul vieții, scrie kudica.ro.

• Somnul fără pernă reduce durerile de spate
și ajută coloana vertebrală să stea mai dreaptă,
iar mușchii să fie mai puternici.

• Înălțimea unei persoane este determinată
de tatăl ei, în timp ce greutatea de la mama ei.

• Dacă o parte din corpul nostru amorțește,
situația se remediază mișcând repede capul,
scrie curiozitati.ro. 

• Există trei lucruri pe care creierul uman le
observă imediat: alimentele, oamenii atrăgători
și alcoolul.

• Persoanele care scriu cu mâna dreaptă tind
să mestece mâncarea pe partea dreaptă a gurii.

• Potrivit lui Albert Einstein, dacă albinele ar
dispărea de pe Pământ, omenirea ar mai trai
doar patru ani fără ele.

• Există atât de multe soiuri de mere, încât
dacă am mânca unul nou în fiecare zi, ar fi
nevoie de 20 de ani pentru a le încerca pe toate. 

• Fără mâncare se poate supraviețui
săptămâni întregi, dar fără somn doar 11 zile.

• Oamenii care râd mult sunt mai sănătoși
decât cei care stau posomorâți.

• Lenea și statul degeaba sunt aproape la fel
de nocive precum fumatul.

• Creierul uman are capacitatea de a stoca de
cinci ori mai multe informații decât Wikipedia. 

• Creierul nostru utilizează aceeași putere ca
un bec de 10 wați, potrivit kudica.ro.

• Corpul uman oferă suficientă căldură în 30
de minute, cât să fierbi 1.5 l de apă, potrivit
curiozități.ro.
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Doctorul minune
Născut într-un orășel de provincie, Ali Vefa

suferă de autism o boală grea, care nu-i dă voie să
înțeleagă emoțiile umane. Tocmai de aceea, tatăl
său l-a abandonat de la o vârstă fragedă și l-a dat
în grija statului. Chiar dacă a crescut la orfelinat,
Ali a absolvit facultatea de Medicină. Soarta face ca
Ali să întâlnească un doctor chirurg, ieșit la pensie,
care îl ia sub protecția lui și-l ajută să se angajeze
într-un mare spital, unde va lucra, pentru început,
ca asistent al unui chirurg. Acolo, Ali știe să
găsească metoda potrivită de a lucra cu pacienții,
chiar dacă unii dintre medici îl evită. Cu o minte
strălucită, Ali reușește să facă minuni în sala de
operații. 

Duminică, 22 august, ora 22,00

American Ultra: 
Agent descoperit 

Filmul spune povestea lui Mike, un bărbat
aparent ghinionist și nemotivat, care locuiește cu
iubita lui Phoebe în West Virginia. Viața lui ia o
turnură neașteptată atunci când descoperă că are
capacități de luptă ieșite din comun, dar și că CIA
este pe urmele lui. Încercând să deslușească mis-
terul, el află că este un agent secret aflat în
așteptare, extrem de bine antrenat, căruia i-a fost
ștearsă memoria. Și când trecutul lui secret se în-
toarce să-l bântuie, Mike este aruncat în mijlocul
unei operațiuni guvernamentale mortale, fiind
forțat să lupte pentru supraviețuire.

KANAL D



În săptămâna în care
talibanii au recucerit
Afganistanul fără să

tragă prea multe focuri, la
Washington începea un
proces lung și dificil de a
reconstrui infrastructura
betegită a Americii și de a
moderniza cea mai mare
economie a lumii. 

Predarea Kabulului către
mulahii afgani a încheiat un
război de 20 de ani, în care
armata americană a cheltuit
doar cu contingentul aflat
„on the ground” 1.000 de
miliarde de dolari. Aceeași
sumă de 1.000 de miliarde
de dolari este pusă la bătaie
de către administrația demo -
crată pentru refacerea infra-
structurii americane în
următorii  ani. Infrastructura
este într-o stare deplorabilă.
De fapt, legea care va permite
administrației să cheltuiască
trilionul de dolari abia a tre-
cut de Senat, unde a fost
votată pe 10 august, include
investiții de peste 300 mil-
iarde de dolari în autostrăzi
prin Highway Trust Fund (în
perioada 2022-2026), 66 de
miliarde de dolari investiții în
transportul feroviar de marfă
și de pasageri, 65 de miliarde
de dolari investiții în infra-
structura de comunicații și
39 de miliarde de dolari în
capacități de tranzit în trans-
portul urban. Statele Unite au
rămas în urmă cu investițiile.
Sărăcia este alarmantă. Și îm-
prumuturile acestea vor
crește deficitul bugetar al
SUA cu peste 250 de miliarde
de dolari în următorii 10 ani.
America are deja, după șapte
luni din 2021, un deficit
bugetar de peste 2.500 de
miliarde de dolari, deficitul
anual fiind amplificat de la
„modesta” sumă de 1.000 de
miliarde de dolari în anii de
boom ai epocii Trump, la val-
oarea curentă de peste 3.000
de miliarde de dolari. 

America nu mai avea put-
erea sa duca un asemenea
război. Oare de ce a început
războiul? A câștigat un răz -

boi? Numai ură, dezbinare și
risipă, Religia a învins cu tot
armamentul greu! Iar datoria
publică a atins nivelul de
28.400 de miliarde de dolari.

Bani cheltuiți degeaba

Războiul din Afganistan
(purtat timp de 20 de ani)
are un cost estimat de către
Universitatea Brown la 2.260
de miliarde de dolari (cam
cât întreaga economie a
Franței sau a Marii Britanii),
dintre care 1.000 de miliarde
de dolari a fost doar suma
consumată de către Overseas
Contingency Operations din
bugetul de apărare (al De-
partment of Defense). 

Încă 530 de miliarde de
dolari sunt dobânzile la îm-
prumuturile contractate de
americani pentru finanțarea
acestui război. 300 de mili -
arde de dolari s-au cheltuit
pentru veterani și pentru cei
rămași cu dizabilități după
lupte. Și aproape 450 de mil-
iarde de dolari au fost
adăugați suplimentar în
bugetul de apărare pentru a
susține acest război. La toate
aceste cheltuieli, trebuie
adăugate și cele 2.000 de mil-
iarde de dolari cu care patru
administrații americane au
susținut războiul din Irak. Au
lăsat infrastructura pentru
războaie. Nu au câștigat nici-
unul. 

Prin planul gigantic (2.600
de miliarde de dolari) de dez-
voltare a Americii propus de
către Joe Biden la sfârșit de
martie, se dorește cheltuirea
a  400 de miliarde de dolari
pentru îngrijirea bolnavilor și
bătrânilor, a 300 de miliarde
de dolari pentru industrie
(50 de miliarde doar pentru
fabricarea de cipuri semicon-
ductoare), a 230 de miliarde
de dolari pentru renovarea
locuințelor, a 180 de miliarde
de dolari pentru cercetare-
dezvoltare, a 111 miliarde de
dolari pentru infrastructura
de alimentare cu apă și
canalizare și a 100 de mili -

arde de dolari pentru reno-
varea școlilor. Și asta vine la
pachet cu creșterea impozit-
ului pe profit de la 21% la
28%, aducerea nivelului
minim de impozitare a cor -
porațiilor la 21%, aducerea la
15% a nivelului minim de
impozitare a corporațiilor. 

Au dezertat la prima
împușcătură!

În paralel, să ne gândim
doar la faptul că 88 de mil-
iarde de dolari au pompat
americanii în forțele armate
ale regimului de la Kabul,
antrenând și echipând, inclu-
siv cu aparate moderne de
zbor 300.000 de persoane,
care au dezertat la prima
împușcătură.

Încă 144 de miliarde de
dolari au „investit” în
„reconstrucția” Afganistanu-
lui. 144 de miliarde de dolari
băgați în „reconstrucția” unei
economii de nici 20 de mil-
iarde de dolari. Din 2007
până la sfârșitul lunii ian-
uarie 2021, România a primit
de la UE sume neram-
bursabile de 63 de miliarde
de euro, a plătit către
bugetele UE 21 de miliarde
de euro și a rămas net cu 42
de miliarde de euro. În 14
ani, adică 3 miliarde de euro
anual. Cam de peste 30 de ori
mai puțin decât a cheltuit
americanii pentru a pierde
războiul. Ca efect, ei au avut
doar vreo 2.500 de morți în
cei 20 de ani de război afgan,
de cinci ori mai puțin decât
au avut sovieticii între 1979
și 1988. Spre comparație,
efortul american de război
din cei 13 ani în Asia de sud-
est (Vietnam cu predilecție)
a însemnat cheltuirea a 330
de miliarde de dolari, la
nivelul prețurilor din 1984. 

Atunci când s-a purtat
războiul din Vietnam, costul
nominal a fost de 168 de mil-
iarde de dolari, dintre care
111 miliarde de dolari au co-
stat operațiunile militare și
28,5 miliarde de dolari au

fost ajutoarele date guvernu-
lui Vietnamului de Sud. Sovi-
eticii, în 1979, au cucerit mai
multe orașe în două săp -
tămâni și atât. Asta făceau și
americanii în 2001. Sovieticii
au  cheltuit 15 miliarde de
ruble. 

Și-au ales omul 
cu care să negocieze

Mulahul Abdul Ghani
Baradar, noul numărul doi în
ierarhia talibanilor, a fost
eliberat din închisorile pak-
istaneze chiar la solicitarea
SUA, cu care a negociat apoi
acordul de la Doha. Donald
Trump a fost abil în discuția
cu talibanii. 

Baradar este, de fapt, omul
care a încheiat războiul tal-
ibanilor cu America, la 29
februarie 2020, iar el nu va
putea ușor să uite că pak-
istanezii l-au ținut opt ani în
pușcărie, dar americanii l-au
eliberat. El este negociatorul
sef.

Donald Trump a fost un
președinte suficient de real-
ist și de devotat Americii
pentru a înțelege că, pur și
simplu, țara nu-și mai putea
permite costurile. Tocmai de
aceea, a inițiat negocierea cu
talibanii și încheierea acor-
dului  de la Doha. 

Democrația 
se prăbușește

Pe Biden îl părăsesc
susținătorii! Chiar și CNN-ul!
Oare are probleme de
gândire? Președintele Ghani
a fost ales cu 932 593 din 10
milioane de alegatori, la o
populație de 38 milioane
locuitori, Afganistan împărțit
între mai mulți baroni locali,
numiți eufemistic „war
lords”, sângeroși, bogați și
corupți, în contrast evident
cu restul sărac al populației.
Aproape jumătate din
populație (47,3%) trăiește
sub nivelul sărăciei, iar o
treime dintre angajați câștigă
mai puțin de 1,9 dolari/zi. La

fiecare 1.000 de copii născuți,
60 mor înainte de a împlini 5
ani. Deși pare de neînțeles
pentru noi, afganii sunt mai
puțin speriați de pierderea
unor drepturi civile (pentru
mulți dintre ei acestea nici nu
existau oricum) decât de
sărăcie și de corupție. Cei
care îi condamnă pe ameri-
cani spun că fetele nu vor mai
avea dreptul să meargă la
școală.  Dar ei nu ne spun că
majoritatea acelor fete
oricum nu mergeau la școală,
pentru că părinții nu aveau
ce să le dea de mâncare.
Adevărul dramatic este că
doar o mică parte a tinerelor
fete afgane mergeau în mod
sistematic la școală, cele care
proveneau din familii mai
înstărite sau chiar din famili-
ile apropiate conducătorilor
locali. 

Atunci cum a fost posibil
ca o armată de 300.000 de
oameni, dotată cu avioane de
luptă, elicoptere Black Hawk
și artilerie modernă, să fie
pusă pe fugă de câteva cete
de luptători primitivi (nu mai
mulți de 80.000 de oameni în
total), prost antrenați, lipsiți
de aviație sau de artilerie?
Naivitatea unora sau altora
se plătește. Și America nu
mai controlează democrația.
Vai și amar de noi! America
trece prin momente grele.
Scapă cine mai poate…
Al dumneavoastră, același,

Prof Ioan Romeo Mânzală
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Și ,,marile puteri” plâng câteodată! 
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Mod de preparare:
După ce se curăță de coajă,

morcovii se dau prin răză -
toarea mică și se sotează în
ulei, pentru a se obține o cu-
loare plăcută a ciorbei. Mor-
covii sotați împreună cu o
ceapa întreagă, mazărea
(proaspătă sau congelată) se
pun în oala pentru ciorbă.
Peste legume se toarnă apa

necesară sau supă proaspătă
de pui și se lasă să fiarbă la
foc mic. După aproximativ 20
de minute, când mazărea și
morcovii s-au fiert, se
pregătesc găluștele. 

Se va separa un albuș de
gălbenuș. Peste albuș se
sparge și celălalt ou întreg și
totul se bate bine. Se adaugă
apoi două linguri de ulei și

făina necesară, până se
obține un aluat ceva mai tare
decât pentru pandișpan. Din
compoziția obținută, cu aju-
torul unei lingurițe se  vor
pune găluștele în ciorbă. 

Se lasă la fiert aproximativ
zece minute, apoi se stinge
focul. Gălbenușul rămas se
amestecă bine cu smântâna și
zeama de la o lămâie, apoi se
toarnă în ciorba fiartă,
amestecându-se continuu.
Deasupra se presară pătrun -
jel verde. 

INGREDIENTE

400 g mazăre, 2 morcovi, o ceapă, două ouă, 3-4 lin-
guri de făină, 3-4 linguri ulei, 200 ml smântână,
pătrunjel verde,  zeama de la o lămâie, sare, piper.

cIoRbă DE MazăRE cu GălușTE 

Mod de preparare:
Merele se taie mărunt (nu

pe răzătoare) şi se pun la
fiert împreună cu 500 ml
apă. Se ţin pe foc cam 10
minute de când încep să
fiarbă, iar după acest interval
peste merele din cratiţă se
toarnă budincile dizolvate în
100 ml apă şi se amestecă
până ce compoziţia se în -

groaşă. Stafidele, care au fost
ținute în apă cu rom se scurg
și se adaugă la com poziție,
care se aro mează cu scorți -
șoară. Se pregătește apoi o
tavă în care se pune o folie
alimentară umezită, în care
se toarnă crema obți nută.
Urmează apoi un strat de

biscuiţi, apoi restul de cremă,
iar ultimul strat va fi de
biscuiţi. 

Tava se dă la rece câteva
ore, după care, prăjitura se
întoarce. Deasupra se poate
pune frişcă sau se decorează
cu fructe.  

Poftă bună!

PRăjITuRă cu MERE şI bIscuIţI 

Despre vinete se spune că sunt cele mai sănătoase legume
din lume. Pline de vitamine și minerale, vinetele se remarcă
și datorită antioxidanților din conținutul lor, cu efecte
benefice asupra sănătății noastre. Sărace în calorii, vinetele
conțin fier, calciu și minerale, fibre, vitamine și nutrienți de-
osebit de importanți pentru sănătatea noastră. De asemenea,
conținutul ridicat de fibre din compoziția lor protejează trac-
tul digestiv, scrie dozadesanatate.ro.

Studiile recente plasează vinetele pe locul doi, după varză,
în terapia de prevenire a cancerului. Iar substanțele amare
din compoziția lor au efecte benefice asupra metabolismului
și sistemului imunitar, spun specialiștii. Sunt folosite cu suc-
ces într-o mulțime de preparate culinare.

Musaca de vinete
Ingrediente: 2-3 vinete de dimensiuni potrivite, 1/2

kg carne tocată, trei ouă, 2-3 linguri de smântână,
caşcaval, 2-3 roşii, o ceapă, sare, piper, pesmet.

Mod de preparare: 
Vinetele se curăţă de coajă, se feliază şi se prăjesc în ulei

pe ambele părţi. Ceapa se taie mărunt, se căleşte în ulei, iar
când a devenit sticloasă se adaugă carnea tocată şi o roşie
tăiată cubuleţe. Carnea se ţine pe foc până scade apa,
amestecându-se  continuu, să nu se prindă. După ce se ia
cratiţa de pe foc, când compoziţia s-a mai răcit, se adaugă un
ou crud şi se condimentează după gust. Între timp se
pregăteşte o formă termorezistentă, care se unge cu puţin unt
sau ulei, peste care se presară pesmet. Feliile de vinete se
aşază în forma pregătită, peste care se adaugă jumătate din
cantitatea de carne. Se continuă cu un alt strat de vinete  şi
carne, ultimul strat fiind de vinete. Se ornează cu felii de roşii
iar deasupra se toarnă două ouă bătute cu smântână. Tava se
dă la cuptor şi se ţine până ce compoziţia se rumenesc fru-
mos. În ultimele minute se adaugă caşcavalul şi tava se mai
ţine 5-6 minute la cuptor,  până ce acesta se topeşte.

INGREDIENTE

1,5 kg mere, 400 g zahar,  un pachet de biscuiţi, 600
ml apă, 3 plicuri de budincă (vanilie, frişcă, caramel),
un pachet mic de stafide, 50 ml. rom, scorţişoară. 

Vinetele
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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TALON De ANUNŢ GrATUiT peNTrU perSOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

l Vând foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

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

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

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

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 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 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 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 spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

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 Chi-
mindia, 2372 mp, FS 14,25 m, număr
alocat pentru casă, utilități: curent,
apă și canalizare în apropiere. Preț:
6000 euro, telefon: 0741.130.307

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. Tele-
fon: 0742.187.459.

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.

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

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.

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 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.

AUTO

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații telefon:
0726.141.632.

l Vând remorcă pentru motocul-
tor rezistentă, cu frână picior, scaun,
roți Dacia. Telefon: 0742.187.459.

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 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 Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva și
împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție. Tele-
fon: 0744.398.487.

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. Tel. 0720.042.768.

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

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.

MATRIMONIALE

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, pensionar de vârsta a treia, fără
obligații, doresc să cunosc o doamnă
singură, de vârstă apropiată, fără
vicii, pentru o prietenie de lungă
durată. Telefon: 0721.366.952.

l Domn serios, 33 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 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 Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând saltea pentru pat dublu, 
dimensiuni 160/200 cm. Grosimea 20
cm. Pret 400 lei negociabil. Telefon
0731.255.986. 

l Vând cazan inox 95 litri şi focar
pe lemne, pentru producerea apei
calde. Utilizat cca. 3 ani. Preţ 1000 lei,
negociabil. Telefon: 0723.243.733.

l Vând bicicletă Schimano, roți
mărimea 26, în afară de cadrul bici-
cletei, totul este schimbat. Preț: 1400
lei, detalii la telefon 0741.087.825.

l Vând colecție de cărți din ro-
manul de dragoste, șemineu marmură,
bibliotecă cu masă încorporată, pat
pliant, tacâmuri de inox și argint,
diferite cristaluri și obiecte de uz cas-
nic. Tel. 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând haine second-hand, de cal-
itate, Vața de Jos, prețuri foarte bune,
telefon: 0744.398.487.

l Vând canistră de benzină de 20
litri, din aluminiu, plată. Telefon:
0721.366.952

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, monede, bancnote
euro cenți, franci elvețieni, mărci ger-
mane, lire sterline, acțiuni vechi, tim-
bre din China. Telefon: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând ansamblu boiler inox 95
litri și focar pentru producerea apei
calde menajera prin arderea unui
combustibil solid ( lemn ). Utilizat cca.
3 ani. Preț 1000 lei. Telefon:
0723.243.733.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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16 - TIMP LIBER

B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara, a orga-
nizat la sfârșitul lunii august
un eveniment cultural de
excepție: lansarea volumu-
lui „Călătorii între două ex-
treme”, semnat de Mariana
Pândaru, volum apărut la
Editura Călăuza v.b., cu o
prefață semnată de Maria
Nițu.  

Au trecut peste patru decenii
de când Mariana Pândaru s-a
afirmat viguros pe scena litera-
turii hunedorene ca o poetă de
mare talent, cariera poetică
fiind mai târziu completată cu
aceea de prozatoare, jurnalistă,
editor de carte, realizările sale
în toate aceste domenii fiind re-
marcabile. 

Nume bine cunoscut și apre-
ciat de toți cei care sunt la
curent cu viața culturală a
județului Hunedoara, Mariana
Pândaru face parte, astfel, din
pleiada de poeți, prozatori,
jurnaliști, oameni de cultură
hunedoreni de mare valoare. 

Încă de la debutul în revista
Tribuna, din 1974, Mariana
Pândaru s-a dedicat literaturii şi

a oferit cititorilor volume va -
loroase de poezie (Dincolo de
râu, câmpia – 1987, Salt mortal
– 1992, Ferigi înzăpezite – 1996,
Lacrima de ambră – 1998 etc.),
interviuri, note de drum. De
asemenea, a fost o prezenţă
activă în publicistica hune -
doreană de după 1989, în spe-
cial în paginile ziarului Călăuza,
înfiinţat în anul 1991 de regre-
tatul Valeriu Bârgău, iar în ceea
ce priveşte presa literară, a fon-
dat revista Constelaţia dragonu-
lui, devenită ulterior Ardealul
literar şi artistic, acum Ardealul
literar, o revistă literară de bună
calitate, bine primită de iubitorii
de cultură din ţară şi de peste
hotare. 

Editurile pe care le-a înfiinţat
– Călăuza v.b. şi DaniMar – am-
bele din Deva au adus pe piaţa
de carte lucrări de valoare din
aproape toate domeniile. 

Volumul pe care l-a lansat în
această vară, „Călătorii între
două extreme”, cu subtitlul „De
la Nordul Scandinav la
țărmurile Bosforului”, adună
între paginile lui impresiile, 
amintirile și gândurile Marianei
Pândaru despre unele dintre
călătoriile pe care le-a făcut prin

câteva țări europene de-a lun-
gul ultimilor ani: din țările scan-
dinave în Belgia, din Austria în
Serbia, din Germania și Turcia la
românii din Basarabia și la cei
din Ungaria. Mariana Pândaru
ne poartă și pe noi, cu har și
simț al observației, prin nu-
meroase momente care i-au
jalonat aceste călătorii: par ti -
cipă la evenimente culturale, se
întâlnește cu colegi de breaslă,
însoțește trupe de actori în
turneu, ia parte la cursuri de ju-
rnalism, vrea să știe, să vadă, să
asimileze tot ce îi dăruiesc
aceste călătorii pe meridiane
europene. Nicăieri, niciodată,
însă, nu uită că reprezintă Țara,
că ne repre zintă pe noi și este în
per ma nență cu o „cocardă
tricoloră” în inimă. Călătoriile ne
sunt prezentate prin ochii și su-
fletul de scriitor sensibil, de om
de cultură autentic care este
Mariana Pândaru. Întreaga
carte este așezată sub semnul
cuvintelor lui Gabriel Garcia
Marquez: „Viața nu este ceea ce
ai trăit. Ci este ce îți amintești că
ai trăit și cum ți-o amintești
pentru a o povesti.” Iar Mariana
Pândaru a trăit cu adevărat, a
știut să se bucure de fiecare

călătorie, a știut să se bucure de
soarele Nordului și de briza
Bosforului, de la amintirea lui
Mozart la Salzburg la dulcea
vorbă moldovenească din
Basarabia. 

Fiecare sejur într-o țară ne
pune în fața ochilor percepția
Marianei Pândaru de poetă, dar
și de jurnalistă dăruită, care știe
să vadă și dincolo de aparențe.
Cum atât de bine remarcă Maria
Nițu în ampla prefață a cărții,
„consistența textelor e dată de
percepția personală, cea care dă
unicitate notelor de călătorie și
farmec când e exprimată cu
sensibilitate poetică și talent de
scriitoare”. 

Cititorii acestei cărți vor avea
bucuria să facă cunoștință cu

locuri, cu oameni, cu momente
interesante, dar o vor cunoaște
și mai bine pe Mariana Pândaru,
aceeași poetă sensibilă, același
om de mare valoare de a cărei
prietenie ne bucurăm și pentru
care îi mulțumim. 

Am felicitat-o pe Mariana
Pândaru pentru această nouă
carte, o așteptăm cu brațele
des chise la lansarea viitoarelor
sale volume, poarta bibliotecii
noastre este mereu deschisă
scriitorilor de talia ei.  

La finalul lansării, Mariana
Pândaru a oferit autografe dori-
torilor.

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Invitaţie la călătorie 

DAC FEST REVINE! 

C
ontinuă tradiția celui
mai renumit festival
de reconstituire

istorică antică, la Măgura
Uroiului, în perioada 03-05
septembrie 2021.

Cea de-a XI-a ediție a eveni-
mentului organizat de Consi -
liul Județean Hunedoara,
Di recția Generală de Adminis-
trare  Monumente și Pro-
movare Turistică a Județului
Hunedoara, Orașul Simeria și
Asociația Terra Dacica Aeterna
reunește numeroase trupe de
reenactment, dar și pasionați
de istorie antică de pretutin-
deni, într-o serie de activități
care vor învia momente din

viața și obiceiurile dacilor și
ale romanilor din perioada
războaielor daco-romane. 

DacFest vă oferă ocazia să
asistați la diverse ritualuri
dacice și romane, la demon -
strații de lupte între gladiatori,
dansuri, ceremonii, antrena-
mente militare și veți putea
participa la lecții de tir cu
arcul, ateliere de prelucrare a
lemnului, de pielărie, olărit,
țesătorie sau fierărie. Gas-
tronomia antică va fi și ea un
punct de atracție a evenimen-
tului, iar din taberele dacilor se
vor putea zări, ridicându-se
spre cer, fuioare de fum de la
focul pe care vor fi gătite
mâncăruri simple, după rețete
moștenite din cele mai vechi
timpuri. 

Deschiderea festivalului va
avea loc vineri, 03 septembrie,
la ora 20:00, și va fi marcată la
Simeria, conform tradiției,
prin parada costumelor antice.
Urmează apoi două zile,
sâmbătă și duminică, în care
sunteți invitați la Măgura
Uroiului să trăiți în Dacia

Liberă, așa cum o făceau și
strămoșii noștri.

Momentul culminant va fi,
cu siguranță, reconstituirea
bătăliei de la Adamclisi dintre
daci şi romani.

Adamclisi a fost scena de
desfăşurare a încrâncenatei
bătălii dintre geto-daci şi
aliaţiilor conduşi de Decebal şi
legiunile romane în frunte
chiar cu Împăratul Traian. La
Adamclisi a fost o încleştare
impresionantă de forţe:
15.000 de daci, sarmaţi şi
iazigi au luptat împotriva unui
număr necunoscut de militari
romani.

A fost ultima încercare a lui
Decebal de a evita atacarea
Munţilor  Orăştiei şi a Salbei de
cetăţi de lângă Sarmizegetusa
Regia. 

Vom reintra în atmosfera
acelor timpuri prin reconsti-
tuirea bătăliei.

Notă: Eventualele schim -
bări în programul festivalului,
care pot să apară în contextul
situației sanitare, vor fi com-
municate pe parcurs.


