
Anul XVii  • nr. 779 • Apare 16 - 22 SePteMBRie 2022 • 16 pagini • 1,50 lei • www.accentmedia.ro

CAStAnele

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Proprietățile lor
tămăduitoare au fost 
cunoscute din cele mai vechi 
timpuri. Astăzi castanele
sunt considerate a fi 
adevărată farmacie verde. 

AdMiniStRAŢiePAg. 5
Ziua Naţională a Muntelui
a fost marcată printr-o
amplă campanie de 
ecologizare ce a avut loc
pe raza comunei Sălaşu 
de Sus, poarta de 
intrare în Retezat. 

GRATUIT

Cum se va compensa
factura la energie? 
Cum se va compensa
factura la energie? 

ineditPAg. 16
Un bărbat din Lupeni a
supravieţuit timp de opt
zile pe munte, după 
ce s-a rătăcit în zona 
Masivului Vâlcan. 
Cum a reuşit să trăiască? 

Începând de luni, 5 septembrie 2022,

redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia vor funcţiona

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.
Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Directorul general al Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga” Sibiu, în dialog

cu reporterii Accent Media. /pag2

IMPORTANT!!!
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– Pentru început, punctați
din biografia dumnea voas -
tră cele mai semnificative
date.

– M-am născut și m-am
format la Hunedoara. Am
avut norocul să trec prin
mâinile unor dascăli deose -
biți. Profesorul Gheorghe
Alimpesc mi-a stârnit pasi-
unea pentru istorie prin fru-
moasele ore pe care le făcea
pentru noi, elevi în clasa a
patra ce o aveam învățătoare
pe soția sa. Profesorul Pavel
Munteanu mi-a susținut de-
cizia de a încerca să urmez
Facultatea de Istorie. În cei
patru ani de liceu, dirigintele
Hristache Boiangiu a „lucrat”
la personalitatea noastră,
sădindu-ne spiritul de
competiție, învăţându-ne să
trecem peste eșecuri și să ne
urmăm visul. La Școala
Generală Nr. 11 și apoi la
liceu, am avut norocul să
facem geografie cu prof.
Simion Florea, cel care orga-
niza excursii și ne-a dezvăluit
frumusețile României. Nu îi
pot uita pe profesorii Maria
Gheorghe, Rodica Pop-Anița,
Vichentie Giurgiu. Acestora
aveau să li se alăture profe-
sorii de la Universitatea din
Cluj: academicienii Pompiliu
Teodor şi Camil Mureşanu,
apoi mult mai tinerii pe atunci
Doru Radosav şi Nicolae
Bocşan, dar şi ceilalţi.

După o ratare a admiterii la
Universitatea din Iași în anul
1984, mi-am satisfăcut stagiul
militar la o unitate specială de
paza și apărarea obiectivelor
prezidențiale, experiență care
mi-a permis să descopăr ce
însemna cu adevărat „cel mai
iubit fiu al poporului”, de-
schizându-mi-se ochii pentru
ce însemna comunismul. A
urmat o perioadă de peste 3
ani în care am fost „om al
muncii” în Combinatul Side -
rur gic Hunedoara. Mediul
acela muncitoresc, incertitu-
dinile ce se conturau pentru
generația tânără (se făceau
„concentrări” sau detașări la
șantierul de la Casa Poporu-
lui, precum și detașări la mină
în Valea Jiului pentru
acoperirea deficitului de forță
de muncă), m-au mobilizat și
în 1988 am reluat cu fervoare
pregătirea pentru admitere la
Istorie la Cluj. Am avut noroc
la cea   de-a treia încercare, în
1989, când mi-am împlinit
visul. Norocul a fost și mai
mare odată cu Revoluția din
decembrie ’89, moment care

a schimbat foarte mult
învățământul superior, mai
ales în domeniul științelor
socio-umane.

Am exploatat din plin
oportunitățile oferite de de-
schiderile și reformele din
acei ani. Se înființaseră noi
specializări, la care ne puteam
înscrie fără admitere, doar
pentru că eram deja studenți
la UBB. Ca urmare, în toamna
anului 1990 mă înscrisesem
și la Facultatea de Litere, la
specializarea Etnologie, iar în
1991 la Jurnalism, secție ce
fusese înființată în cadrul
Facultății de Istorie. În planul
de învățământ de la Istorie ni
se incluseseră și cursuri ca
specializări secundare pentru
Arhivistică, Biblioteconomie
și Muzeografie. Eu optasem
pentru Biblioteconomie. 

Toate acestea mi-au folosit
în anii următori. Cochetasem
cu ziaristica în studenție
(ziarul „Piramida” și Radio
Cluj), dar și în anii imediat
următori, pentru ca, o peri -
oadă, să fac parte dintr-o
echipă redacțională, ajungând
chiar secretar de redacție
(„Transilvania Sport”: 1996-
1998). În perioada 1994-
1996 am fost etnograf la
Muzeul de Istorie și Artă din
Zalău. Deși avusesem oferta
de a lucra la Biblioteca
Centrală Universitară din Cluj
încă din 1994, am ajuns bib-
liotecar abia în 1997 și pot să
spun că a fost locul de care m-
am simțit cel mai mult legat
încă din anii de studenție.
Destinul! Începând cu oc-
tombrie 2003 am devenit și
lector la Facultatea de Istorie
și Filosofie, pentru spe-
cializarea Bibliotecono mie,
iar în anul următor am pro-
movat conferențiar.

Chiar și hobbyurile m-au
păstrat în jurul cărții, căci în-
cepând cu anul 2000 am în-
ceput o colaborare cu Editura
Argonaut, a cărei producție
editoriale am manageriat-o
până în anul 2016.

În iunie 2016 am fost
numit director general interi-
mar al Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga”
din Cluj-Napoca, iar în decem-
brie același an am obținut
prin concurs organizat de
Ministerul Educației postul ca
titular.

Prin subiectul tezei de doc-
torat și apoi prin o mare parte
a activității de cercetare am
continuat să rămân în
legătură cu ținuturile hune-

dorene.
– Am aflat că sunteți

„omul potrivit la locul
potrivit”. Cum comentați?

– Mereu am fost atent la
cine spune ceva de bine sau
ceva critic la adresa mea. Sunt
persoane care prin compe -
tențele, experiența lor pot ex-
prima păreri pertinente, care
prin ceea ce spun mă pot
ajuta să îmi corectez mi-
nusurile, ori mă pot încuraja
prin aprecierea expri mată.
Subiectiv vorbind, pentru
mine biblioteca reprezintă
locul potrivit pentru sufletul
și preocupările mele. În sen-
sul sintagmei „omul potrivit la
locul potrivit”, dat fiind că am
fost îndemnat să preiau o
asemenea responsabilitate -
de director general al BCU -
susținerea pe care am avut-o
în acești ani, realizările
instituției, relația cu colectivul
bibliotecii... toate acestea mă
încurajează, mă întăresc.

Ca dascăl, aprecierile ex-
primate sub diverse forme de
către studenți nu pot decât să
mă onoreze.

– Care vă sunt visurile
privind funcția care o
dețineți, dar și pentru profe-
sia aleasă?

– În primul rând îmi doresc
să pot continua traseul ascen-
dent al bibliotecii fixat de pro-
fesorul meu, Doru Radosav,
cel care a condus un sfert de
veac această instituție, astfel
încât să rămână între cele mai
importante structuri infodo -
cumentare din România și
chiar din această zonă a Eu-
ropei. Un proiect concret îl
reprezintă finalizarea unei
importante investiții, un corp
modern de bibliotecă, con-
form cu cerințele secolului
XXI. 

– Decupați frumosul din
viața dumneavoastră.

– Mi s-au întâmplat multe

lucruri frumoase în viață. Pot
să spun că sunt împlinit pro-
fesional și personal. La unele
nu am visat... Nu am fost un
tip cu ambiții în a avea funcții,
popularitate... Dar ceea ce mi-
am dorit cu ardoare s-a îm-
plinit; e legat de familie. Am
părinți extraordinari, care s-
au sacrificat pentru mine, iar
eu mi-am dorit să le pot oferi
satisfacție. Sunt sigur că i-am
făcut mândri de mine. Mi-au
fost modele din toate
punctele de vedere. De la ei
am dobândit cultul muncii și
modestia, dar mai ales m-au
învățat iubirea și respectul. În
acest decupaj de frumos la
care sunt invitat, cea mai
frumoasă este familia pe care
o am: soția, care m-a înțeles și
m-a susținut, dar mai ales fiul
meu, Andrei.

– Prezentați-ne o satis -
facție inedită din activitatea
dumneavoastră.

– În anul Centenarului
Marii Uniri, Biblioteca Centra -
lă Universitară din Cluj s-a im-
plicat în susținerea multor
activități, fiind parteneră cu
Universitatea Babeş-Bolyai,
Ministerul de Externe, Muzeul
Naţional al Unirii din Alba
Iulia, Arhivele Naţionale etc.,
dar a și inițiat o serie de
proiecte, care ne-au adus de-
cernarea de către Președinția
României a Medaliei Aniver-
sare „Centenarul Marii Uniri”.
A fost onorantă aprecierea
muncii colectivului de
profesioniști ce am privilegiul
să-l conduc.

– Despre un eșec profe-
sional, ne puteți vorbi?

– Cu toții am trăit expe -
riențe mai puțin faste, impor-
tant este să le asumăm și să
învățăm din ele, nu să căutăm
vinovați, ghinioane sau com-
ploturi. Venind dintr-o familie
cu trainice legături cu lumea
rurală din care proveneau, la

care adaugăm cei patru ani de
studii etnologice, la care mai
punem doi ani de cercetări
etnografice, mă raportez
mereu la înțelepciunea
populară. În astfel de situații
mă ghidez după vorba: „Tot
răul spre bine!” Încerc să fiu
pozitiv, să caut soluții și ni-
cidecum vinovați.

– Care vă sunt calitățile?
– Această întrebare mi-a

mai fost adresată de câteva
ori, chiar recent. Am încercat
mereu să mă păstrez într-o
limită a modestiei, să nu mă
las impresionat de aprecierile
altora, oricât de sincere ar
părea. Când eram adolescent,
am remarcat că tatăl meu era
apreciat ca un om de cuvânt.
Mereu îmi spunea că cel mai
important lucru e să îți
respecți cuvântul. Am încer-
cat să îi semăn. Așa cum am
mai spus, părinții m-au
învățat că totul se obține prin
multă muncă, iar ce obții cu
greu, dăinuiește. Viața mi-a
confirmat. Singura calitate pe
care am curajul să o recunosc,
să o asum este „disponibili-
tatea” mare pentru muncă.

– Aveți și defecte?
– Cu siguranță. Cele pe care

sunt convins că dăunează
celor din jur încerc să le reme-
diez.

– V-ați înșelat vreodată în
luarea deciziilor?

– Desigur! Unele decizii
greșite le-am luat încercând
să fac bine altora, după cum
unele s-au datorat încrederii
excesive. De fiecare dată am
considerat că important este
să mi le asum.

– Cu ce activitate inedită
se poate mândri Biblioteca
pe care o conduceți?

– În domeniul nostru e
greu să vorbești de inedit.
BCU Cluj excelează printr-o
serie de aspecte. Putem spune
că biblioteca universitară de
la Cluj este una dintre cele
mai mari biblioteci univer-
sitare din această parte a con-
tinentului. Colecţiile însumea-
ză 4 milioane de documente,
iar valoarea unora dintre doc-
umente este greu de estimat,
având numeroase rarităţi,
chiar unicate.

(Citiţi continuarea pe
www.accentmedia.ro)

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Hunedoreni cu care ne mândrim

Destinul nostru nu e scris în stele, ci în noi înşine
Dialog cu conf. univ. dr. ORGA Valentin-Gabriel director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca
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Ţebea - Premierul Nicolae
Ciucă a fost prezent duminică
la Serbările Naţionale de la
Ţebea, dedicate memoriei lui
Avram Iancu, de la a cărui
moarte s-au împlinit, în 2022,
150 de ani. Primul ministru
le-a vorbit oamenilor afir-
mând că lumea trece printr-o
perioadă a incertitudinii şi
nesiguranţei şi că avem în faţă
o iarnă grea, pe care trebuie
să o pregătim cu înţelepciune
şi responsabilitate.

„Din nefericire, trecem
printr-o perioadă a incertitu-
dinii şi nesiguranţei. Oamenii
au multe temeri şi, pe bună
dreptate, sunt îngrijoraţi pen-
tru ce le rezervă ziua de mâi -
ne. Avem un război nu
departe de graniţele Româ -
niei, avem o serie de efecte
negative ale acestui război pe
care le resimţim în viaţa
noastră de zi cu zi. Avem o
iarnă grea în faţă pe care tre-
buie să o pregătim cu înţe -
lepciune, echilibru şi respon-
 sabilitate. Nu va fi uşor, dar
România va reuşi să depă -
şească toate aceste greutăţi,
pentru că suntem pregătiţi
pentru orice scenariu”, a spus
Nicolae Ciucă. 

În contextul situaţiei ten-
sionate generate de războiul

din Ucraina, premierul a adus
în atenţie faptul că România,
prin calitatea sa de membru
al UE şi NATO nu este singură.

„Suntem în NATO şi UE.
Alături de partenerii noştri de
încredere, România este un
punct de stabilitate între
naţiunile balcanice pentru că
promovăm şi protejăm drep-
turile şi libertăţile fundamen-

tale, valorile democraţiei şi
ale statului de drept. Abia
acum am văzut că războiul de
agresiune se poate reaprinde
în Europa. Am înţeles cu toţii
că apartenenţa noastră la
lumea occidentală înseamnă
de fapt protejarea naţiunii şi a
identităţii noastre naţionale”,
a adăugat premierul. 

Foto: www.presshouse.ro

Ciucă: Ne aşteaptă 
o iarnă grea

Cum vor fi compensate
facturile la energie?

Deva - Compensarea facturilor la energie va fi făcută
pentru încă un an de zile, însă plafonul de consum până
la care se acordă acest sprijin a fost redus cu 15%, potrivit
unei ordonanţe adoptate de Guvern. Potrivit premierului
Nicolae Ciucă, compensarea va fi aplicată până la 31 au-
gust 2023. 

„Am avut în vedere să asigurăm protejarea populaţiei
şi a economiei. Sunt 98% dintre gospodăriile care vor be -
neficia de această plafonare şi compensare la energie şi
apreciem că astfel vor fi ferite de creşterile preţurilor la
energie electrică şi gaze naturale. (...) Am luat măsuri pen-
tru a ne asigura că piaţa internă are asigurată întreaga
cantitate de gaze naturale şi avem funcţionale toate
sursele de producere a energiei”, a declarat Nicolae Ciucă. 

Pe de altă parte, noua limită de consum pentru un con-
sum cu un preţ plafonat la electricitate a scăzut la 255 de
kWh pe lună. Astfel, doar cei care au un consum mediu
lunar de până la 255 de kWh vor mai plăti preț plafonat.
Concret, vor achita în continuare 68 de bani dacă se
încadrează în 100 kwh pe lună sau 80 de bani, dacă au un
consum între 100 și 255 kWh. 

Specialiștii estimează că 90% dintre români s-ar în-
cadra în acest prag de consum, dacă ar avea în casă
aparatură eficientă energetic. Cei care depășesc pragul vor
plăti prețul din contract.

La gaze, rămân aceleași prețuri, adică 31 de bani pe
kWh în cazul consumatorilor casnici. 

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.  71097 din 29.08.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

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

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, organizată în data de
06.10.2022, ora 10:00 în vederea închirierii spațiului (pivniță) aferent
demisolului clădirii înscrise în CF nr. 65717 Hunedoara, nr. cad. 65717
– C1, în suprafaţă de 161,73 mp, situat  în Municipiul Hunedoara, str.
Curtea Corvineștilor, judeţul Hunedoara, cu destinația de expoziţie cu
tematică medievală.

Închirierea prin licitatie publică a spațiului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 314/29.07.2022 şi se realizează cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei
de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza
cererii depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de multiplicare,
în termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni,
Închirieri, Vânzări, Privatizare, din cadrul autorităţii contractante, cu sediul
în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.

0254712877; fax.0254716087, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.
Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi se achită la

casieria autorităţii contractante, sau prin ordin de plată în contul Munici -
piului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Hunedoara. 

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele intere-
sate pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării
în posesie a documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a
clarificărilor este 28.09.2022, ora 10:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevede -
rile 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 05.10.2022 ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hune-
doara, 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
06.10.2022 ora 10:00, în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Mu-
nicipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la
Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal,
cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara,
tel. 0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul
Oficial al României, în data de 09.09.2022.

Primar,
Dan Bobouţanu



Anul acesta - după cum ne
spunea în exclusivitate,
doamna prof. dr. Adela Ioana
- Mateș  (foto mic), directorul
Colegiului Național „Iancu de
Hunedoara” - clopoțelul a
sunat mai repede decât de
obicei pentru a ne întâlni cu
toții, profesori, elevi și părinți,
în curtea școlii, astfel că ziua
de 5 septembrie 2022 a
primit o semnificație aparte.
A fost ziua în care elevii mai
mici sau mai mari, însoțiți de
părinți, bunici am pășit din
nou pe porțile Colegiului
Național „Iancu de Hune-
doara” după o vară în care am
colindat țara sau continentul
în lung și lat, ne-am cufundat
în lectura cărților preferate
sau pur și simplu ne-am bucu-
rat de prietenii dragi.

Pentru unii dintre elevii
Colegiului vacanța a însemnat
și muncă în echipă, implicare,
pentru a demonstra că poți
„să faci rai din ce ai” dacă îți
dorești acest lucru. E vorba de
proiectul de arhitectură al
școlii noastre, coordonat de
doamna profesoară Petruțiu
Ileana și doamna arhitect
Dona Diana, prin care unele
spații ale școlii noastre au
prins viață peste vară, fiind
mult mai primitoare pentru a-
și întâmpina cu brațele des -
chise  elevii. 

În curtea Colegiului, dar și
la celelalte locații: fosta Școală
Gimnazială 5, Școala Primară
Răcăștie, Școala Postliceală
Sanitară curtea a fost neîncă -
pătoare și a vibrat de emoția

și nerăbdarea celor prezenți.
E un nou an școlar, pentru
unii primul în acest Colegiu,
dar un an pe care ni-l dorim
cu toții bogat în cunoștințe
acumulate, în noi proiecte,
experiențe și noi prietenii.

Ne-am bucurat că am avut
alături de conducerea Cole -
giului, la festivitatea de des -
chidere a noului an școlar, pe
doamna inspector coordona-
tor prof. Cristina Bauman,
care a transmis cuvântul In-
spectoratului Școlar Hune-
doara, pe domnii consilieri
locali Ioan Butuc, Virgil Sevas-
tru și Maria Cristea, care au
transmis cuvântul domnului
primar Dan Bobouțanu, pe
reprezentantul Poliției de
Proximitate, agent Bereczki
Eva, iar din partea Episcopiei
Devei și Hunedoarei, preoții
Valentin Crainic și Daniel
Bem bea, care au  binecuvân-
tat elevii și acest nou început
de an școlar.

Și dacă Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara”
înseamnă tradiție-inovație-
performanță e bine de știut
faptul că în spatele oricărei
reușite e o muncă asiduă, e în-
crederea în forțele proprii, e
pasiunea și dorința de a reuși.
Tuturor elevilor noștri le
dorim să aibă un an bun, cu
note mari, să reușească în tot
ceea ce și-au propus, iar pro-
fesorilor le dorim înțelep -
ciune, calm și devotament față
de nobila meserie de dascăl!
Un nou an școlar cât mai  bun
tuturor!

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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L
a finalul săptămânii
trecute, timp de câteva
zile, liderii naţionali ai

Partidului Ecologist Roman
(PER) 
s-au întâlnit în  ședința
Biroului Executiv 
Național, la Deva. 

Au participat președinții de
filiale ai PER, unde, alături de
conducerea centrală a partidu-
lui, s-a hotărât demararea unei
campanii de semnături pentru
naţionalizarea prin răs cum -
părare a resurselor naturale și
a companiilor de dis tri buție
din domeniul ener giei și a
gazelor naturale.

Potrivit celor spuse în ca -
drul unei conferinţe de presă,
care a avut loc la Deva, PER se
află într-o continuă dezvoltare
structurală în toate zonele ţării,
obiectivul principal fiind cel al
intrării în Parlament în 2024,
precum și obținerea unui scor
foarte bun în teritoriu. Între
temele principale dezbătute 
s-a situat nivelul ridicat al
prețului la energie electrică și
gaze naturale, opinia generală
fiind că actuala stare este una
dra ma tică pentru majoritatea
româ nilor. În acest sens, prin

vocea liderilor PER, se solicită
naţio nalizarea acestor două
sectoare vitale.

Răzvan Mareş, preşedintele
Organizaţiei Județene a PER,
este încrezător în viitorul par-
tidului. Ținta pentru 2024, la
nivel de judeţ fiind de 10 la
sută, o garanţie a acestui dezi -
derat constituind numă rul
mare de organizaţii pe care le
are în  judeţul Hunedoara.

Ecologiştii hunedoreni s-au
gândit încă de pe acum cine îi
va reprezenta în 2024 la
Primăria Deva, candidatul fiind
nimeni altul decât Mircia
Muntean. Prin aruncarea aces-
tuia în lupta pentru Deva,
ecologiștii vor ca devenii să-și
,,recupereze“ primarul.

Nota generală a PER este
una de încredere în viitorul
organizaţiei şi în forţa de a
schimba cursul lucrurilor în
bine în România.

Evenimentul  politic desfă -
şu rat la Deva s-a suprapus cu
cel de la Ţebea, ocazie în care
întregul staff PER a participat
la comemorarea celor 150 de
ani de la trecerea în nefiinţă a
Marelui Erou Naţional, Avram
Iancu.

Deva. Planuri de viitor
pentru ecologiștii români

Un nou an şcolar…
un nou început
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Sălaşu de Sus – O amplă
acţiune de ecologizare a avut
loc pe raza comunei Sălaşu de
Sus, chiar de Ziua Naţională a
Muntelui, 14 septembrie. Cei
peste 100 de voluntari - elevi
de la Sălașu de Sus și Hațeg,
reprezen tanți ai comunității
locale, ai agenților economici
de pe raza comunei, salvatori
montani, angajați ai Parcului
Național Retezat, au strâns
zeci de saci de deșeuri. Au fost
vizate, în principal, punctele
de interes turistic ale co-
munei, cum ar fi Poiana cu
Narcise, Cetatea Mălăiești,
viaductul Ohaba. Din planul
organizatorilor nu au lipsit
zonele din vecinătatea dru-
murilor comunale și județene,
traseul Via Transilvanica, pre-
cum și zona Cârnic-Pietrele.

Potrivit primarului co-
munei Sălaşu de Sus, admi -
nistraţia locală desfăşoară, în
fiecare an, acţiuni de ecolo-
gizare a zonelor, în contextul
în care aici se află una dintre
porţile de intrare în Parcul
Naţional Retezat, un loc foarte
vizitat de turişti.

Se pare că acţiunile con-
crete derulate de adminis -
traţia locală, inclusiv cele de
conştientizare ale oamenilor,
încep să aibă rezultate, deoa -
rece cantitatea de deşeuri
strânse este în scădere, de la
an la an.

„În decursul anilor am con-
statat că volumul colectat al

deşeurilor a scăzut, ceea ce
este un fapt îmbucurător. Se
observă însă că majoritatea
gunoaielor se găsesc pe mar-
ginea drumului. Când se
circulă cu maşina, şoferul sau
pasagerii deschid geamurile
şi aruncă acele deşeuri. Aici
este o problemă de educaţie.
Au fost foarte multe deşeuri
strânse, dar am constatat, în
timp, că volumul acestora în-
cepe să se reducă, de la an la
an. Noi desfăşurăm acţiuni de
ecologizare în fiecare primă -
vară şi toamnă, însă avem de
acoperit o suprafaţă foarte
mare, de peste 22.000 de
hectare, iar orice sprijin din
afară este binevenit. Le mul -
ţu  mesc tuturor celor care au
dat o mână de ajutor la buna
desfăşurare a acestei cam-
panii”, a precizat primarul co-
munei Sălaşu de Sus, Ioan
Vlad (medalion).

Prezent la acţiunea de
ecologizare organizată în co-
muna Sălaşu de Sus, vice pre -
şedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara, Ion Bădin, a re-
marcat implicarea îmbucu ră -
toare a tinerilor din localitate,
dar şi a celor din Haţeg.

„Mă bucură faptul că la
această acţiune au luat parte
peste 50 de copii de la şcoala
generală din Sălaşu de Sus şi
de la Liceul IC Brătianu din

Haţeg.
Ar trebui ca munţii noştri să
fie curaţi, dar, din păcate, încă
suferim la acest capitol al
curăţeniei. Deşeurile care se
strâng sunt aruncate de
adulţi, nu de copii. Adulţii,
atunci când vin să se destindă
pe traseele montane, lasă
zonele murdare”, a arătat
vicepreşe dintele CJ Hune-
doara.

Campania de ecologizare și
conștientizare a importanței
zonei montane a fost organi -
zată de Comitetul de Masiv
Retezat, Consiliul Județean
Hunedoara, Primăria Sălașu
de Sus, Centrul Hațeg al
Agenției Naționale a Zonei
Montane și Asociația de Tu -
rism Retezat, cu sprijinul ADI
Deșeuri.

Din partea Agenției Națio -
nale a Zonei Montane a fost
prezent directorul adjunct
Gheorghe Hîrlav.

Ediția din acest a cam-
paniei, derulată la nivel
național, are ca slogan "Munții
contează! Păstrează munții
curați!".

Sălaşu de Sus: Campanie de
ecologizare organizată de
Ziua Naţională a Muntelui

Băiţa – Administraţia lo -
cală din comuna Băiţa a reuşit
să câştige trei proiecte cu
finanţare nerambursabilă
prin Programul naţional de
investiţii „Anghel Saligny”, va -
loarea fondurilor atrase
ridicându-se la peste 7,1 mili -
oane de lei. Este vorba despre
investiţii care au ca scop mo -
dernizarea unor drumuri şi
refacerea de poduri.

„Am câştigat finanţare pen-
tru toate cele trei proiecte pe
care le-am depus pe acest
program. Sunt investiţii abso-
lut necesare. De exemplu,
drumul comunal DC23 Fi -
zeşti-Barbura, aflat acum într-
o stare de degradare
con si derabilă, a fost inclus
într-un proiect de moderni -
zare cu o valoare de 2,95 mili -
oane lei. Un alt proiect se
referă la modernizarea a două
drumuri din satul Peştera.
Finanţarea atrasă se ridică la
2,65 milioane lei, drumurile
urmând să fie asfaltate şi
prevăzute cu tot ceea ce este
nevoie pentru o infrastruc -
tură modernă. Nu în ultimul
rând, avem în atenţie două
poduri care necesită lucrări
de reparaţii. De aceea, vom
construi un pod în satul

Lunca, iar un altul în satul
Hărţăgani”, a detaliat pri-
marul comunei Băiţa, Damian
Diniş.

Guvernul României a apro-
bat alocarea sumei totale de
peste 1 miliard de lei (223,3
milioane euro) pentru dez-
voltarea județului Hunedoara,
prin finanțarea proiectelor
depuse în cadrul Programului
Național de Investiții „Anghel
Saligny”.

Sumele alocate sunt prevă -
zute pentru realizarea a 157
de obiective din localități
hunedorene și reprezintă cea
mai mare finanțare alocată
vreodată de Executiv jude -
țului Hunedoara.

Realizarea proiectelor de
investiții vor avea ca rezultat
racordarea tuturor comuni -
tăților din județ la sistemele
de apă și canalizare, iar zeci
de kilometri de drumuri vor fi
asfaltați pentru prima data.

Programul „Anghel Sa -
ligny” a suscitat un interes
major şi la nivel naţional,
administraţiile locale soli ci -
tând finanțări totale de peste
137 miliarde lei, deși bugetul
acestuia se ridică la numai
65,5 de miliarde lei. 

Băiţa: Programul „Anghel

Saligny” asigură finanţare

pentru trei proiecte de

infrastructură rutieră
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P
rincipala favorită
Sorana Cîrstea (38
WTA) a fost

eliminată suprinzător, în
turul 1 al turneului Ţiriac
Foundation Trophy de la
Bucureşti de elveţianca
Simona Waltert, numărul
118 mondial. Waltert s-a
impus cu scorul de 6-3, 6-

3 într-o oră şi 29 de
minute de joc.

După joc ea a declarat:
"Îmi pare rău că azi nu am
reuşit să joc mai bine, să am
ocazia să am mai multe meci-
uri aici pentru că e o bucurie
să joc acasă. Se mai întâmplă,
mai sunt şi zile proaste ca

aceasta.Mă bucur să avem
din nou un turneu la
Bucureşti, înseamnă enorm
pentru tenisul feminin, pen-
tru generaţiile din urmă. Ne
dorim să crească măcar la
250, poate chiar 500. Ştiu că
domnul Ion Ţiriac încearcă,
dar problema este locul unde
să organizezi un turneu aşa
mare.", a spus Sorana.

Jucătoarea  de 32 de ani, a
declarat că nu va reveni
asupra deciziei de a se re-
trage din echipa de Billie
Jean King Cup a României.
"Horia Tecău a încercat să
mă convingă să revin, doar
că decizia mea de a mă re-
trage va rămâne neschim -
bată. Joc la Fed Cup de când
aveam 14-15 ani şi a fost
mereu o bucurie, însă sunt
pe final de carieră şi e nor-
mal să mă concentrez pe
proiectele personale. Eu simt
că mi-am făcut datoria. Nu
mai am 10 ani de carieră în
faţă, poate nici 5, chiar dacă
eu mă simt bine. Sunt pe
sfârşit de carieră, e un lucru
realist. Nu mi-am dat un
deadline. Eu voi juca atât cât
timp voi simţi plăcere şi voi
fi acolo, în top 30-40. Nu ştiu
în câţi ani mă voi retrage, dar
e o realitate, buletinul nu
minte", a explicat ea.

Tenis de câmp

Sorana Cîrstea nu vrea să joace

pentru România la Fed Cup

L
aureaţi ai curselor
de la Berlin, Valen-
cia, Praga, Madrid

sau Istanbul vor lua star-
tul în cursa de 10 km din
cadrul Braşov Running
Festival, competiţie care
va avea loc pe 25 septem-
brie, se arată într-un co-
municat de presă al
organizatorilor.

"Într-un sezon de toamnă
încărcat de competiţii spec-
taculoase, Braşov Running
Festival 10km, cursa certifi -
cată World Athletics Elite
Label, promite să fie una din-
tre cele mai competitive la
nivel global. Braşovul este
pregătit să găzduiască, pe 25
septembrie, înfruntarea
unora dintre cei mai puter-
nici alergători de pe mapa-
mond", precizează sursa
citată.

Atletul Weldon Langat, din
Kenya, este cel mai rapid

sportiv înscris până acum în
competiţie. Tânărul în vârstă
de 24 de ani şi-a întrecut
recordul carierei sale la Her-
zogenaurach, în aprilie anul
acesta, cu un timp de 27:21
min. Compatriotul său, Isaac
Kibet Ndiema, debutant în
2022 în alergările pe şosea, a
realizat un timp de 27:45 min
la Praga, pe 3 septembrie.
Mogos Tuemay din Etiopia
este, de asemenea, unul din-
tre candidaţii pentru câş ti -
garea cursei. Campionul
Africii la 10.000 m în iunie
are un record personal de
27:50, obţinut anul trecut.

Alex George, campionul
european britanic U20 în
2015, s-a dovedit a fi într-o
formă bună anul acesta,
obţinând un timp de
13:33.25 la o cursă de 5.000
m în iunie. Benard Kibet
Yegon, cu un record de 13:44
min la 5.000 m, va debuta pe

distanţă mai mare la Braşov.
Nicolae Alexandru Soare, cel
mai titrat alergător român al
momentului, pare singurul
român capabil să încerce să
obţină una dintre poziţiile
fruntaşe.

O altă prezenţă remarca -
bilă, Sheila Chepkirui este cel
mai titrat sportiv din cursa
feminină. Sportiva kenyană,

care în prezent ocupă locul 6
în clasamentul mondial de
alergări pe şosea, fost lider
mondial şi a obţinut o meda -
lie de aur la Campionatele
Mondiale U18, o medalie de
aur la Campionatele Africane
şi o medalie de bronz la
Jocurile Commonwealth din
acest an. 

În cariera sa, tânăra în

vârstă de 31 de ani a reuşit
cel mai bun timp pe 10 km cu
timpul de 29:46 min, la Va-
lencia, în 2020.

Printre concurentele re-
dutabile din cursa feminină
se mai numără şi kenyencele
Faith Cherono (30:50 min),
Esther Borura (31:02),
Aberash Minsewo din Etiopia
(30:58), Sarah Chelangat
(31:11) din Uganda, precum
şi Stella Rutto (România),
care a obţinut timpul de
15:06:93 în această vară la
5.000 m.

Braşov Running Festival
cuprinde o varietate de curse
de alergare pe şosea, cea mai
importantă fiind "World 
Athletics Elite Label 10 km".
Alte curse includ alergări
pentru copii şi juniori, dar şi
open, de la 800 m până la 5
km. Toate probele sunt pro-
gramate în 25 septembrie,
între orele 9 şi 13.

Atletism  

Competiție internațională de alergare pe șosea, la Brașov

F
ederaţia de rugby din
Noua Zeelandă a fost
sancţionată cu o

amendă de 280.000 de
dolari neozeelandezi
(circa 169.000 de euro)
pentru că nu s-a conformat
regulilor privind egalitatea
de gen, convenite de
autorităţile din această
ţară.

Sport New Zealand, orga -
nismul care patronează spor -
tul naţional, a impus
di ver selor organizaţii sporti -
ve să aibă un procent de femei
de minimum 40% în consiliile
lor de administraţie înainte

de decembrie 2021.
New Zealand Rugby are în

prezent doar trei femei între
cei nouă membri ai consiliului
său de administraţie. Potrivit
presei locale, Federaţia de
rugby este singura dintre cele
65 de organizaţii sportive ale
ţării care nu s-a conformat
acestei cerinţe.

"Consiliul de administraţie
al NZ Rugby recunoaşte că nu
a respectat cerinţele Sport
New Zealand şi acceptă
sancţiunea financiară", a
reacţionat Stewart Mitchell,
preşedintele federaţiei.

Rugby 

Sancțiuni aspre pentru
federația din Noua Zeelandă



C
ampionatul Mondial
de karate WKF stilul
Goju Ryo , competiție

organizată la Foligno,  în
Italia, a reunit la start
peste 400 de participanți,
de pe mai multe conti-
nente.

Ediția din acest an a fost
una  care a permis totalizarea
punctelor pentru  calificarea la
Jocurile Olimpice de la Paris,
deoarece WKF-ul este singura
federație care poate accede cu
sportive  la Olimpiadă.

Sportivii români prezenți la
aceste întreceri au reușit rezul-
tate de excepție cu care , pot  fi
prezenți la Paris 2024 , obiec-
tiv major pentru această
disciplină sportivă.

Ionuț Andrei Ipate a
câștigat locul I și medalia de
aur după o evoluție de excepție
la categoria – 75 de kg, o me -
dalie de bronz fiind cucerită la
această categorie de Alexan-
dru Goice. Menționăm că
echipa națională de seniori a
României, cu cei doi sportivi în
componență  a ocupat locul III
și a cucerit medalia de bronz în
proba de seniori mixt, la egali-
tate de puncte  cu echipa ţării
gazdă, Italia. Locul I a fost ocu-
pat de Portugalia, urmată în
clasament de Cehia

Miruna  Mihaela Mălăuță a
adus la palmaresul delegației
României  o medalie de bronz

cucerită la categoria senioare -
61 kg și s-a clasat pe un ono-
rant loc V cu echipa de
se ni oare a României  iar Adri -
an Ionuț Molnar a încheiat
competiția din Italia pe locul V
la categoria  seniori  - 84 kg

Octavian Răzvan Ihnatiuc  a
adus acasă o medalie de aur pe
care a cucerit-o alături de
componenții echipei de cadeți
a României, echipă care a fost
urmată în clasamentul probei
de formațiile din Cehia , Portu-
galia și Italia.

Menționăm că o parte din-
tre acești sportivi sunt re -
prezentanți al karate-ului din
Valea Jiului, ei fiind  pregătiți,
cu determinare, ambiție și per -
severență de  Alina și Radu Po-
lifronie.

F
ostul tenisman Ion
Ţiriac a declarat,
într-o conferinţă de

presă, că îşi propune să
aducă în România în vi-
itorul apropiat turnee de
categoria WTA 500 şi ATP
500 și a explicat că
încearcă să construiască
o arenă de tenis la
Otopeni.

" Încercăm cât de repede
se poate, să fabricăm o arenă
la Otopeni, până atunci ne
descurcăm cu ce putem aici,
făcând lego-uri pentru a avea
1.500 de locuri. Eu încerc să

ajung la un turneu 500 ATP,
având în vedere că turneul
de la Belgrad ar trebui să se
întoarcă în România în 2024.
Mai mult de atât, fiind pro-
prietarul unei jumătăţi a
turneului din Elveţia, de la
Geneva, oarecum sunt de
acord cu ATP-ul că dacă le
dau două turnee de 250 pot
obţine unul de 500. Nu am
încă două de 250, am unul şi
jumătate, încerc să fac rost şi
de jumătatea cealaltă. La
WTA cred că e mai uşor să
îmi vândă ei direct un turneu

250... şi vedem cum ajungem
şi acolo la un turneu de 500.
Pentru că vedeţi că în ultimii
7-8-10 ani la fete suntem un
pic mai răsăriţi decât la
băieţi. Având în vedere isto-
ria, avem obligaţia să ne
închinăm în faţa sportului, în
special a tenisului, şi n-aş
vrea ca România să rămână
din nou de căruţă, cum am
rămas la gimnastică sau la
alte sporturi în ultimii 20 şi
ceva de ani", a spus proprie -
tarul turneului de la Bu cu -
reşti.
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Tenis de câmp 

Ion Ţiriac vrea să aducă la
Bucureşti un turneu WTA 500

Karate 

Medalii pentru karate-ka 
din România

E
cuador ar putea fi
exclusă de FIFA de la
Mondial în ultima

clipă deoarece un jucător
din această echipă  are
actele falsificate. 
El s-a născut în Columbia 
și a recunoscut tot la
comisiile de anchetă.

Federația de fotbal din
Chile a făcut plângere la FIFA,
susținând că internaționalul
ecuadorian Byron Castillo,
fundașul dreapta care a jucat
opt meciuri în preliminariile
CM 2022, este de fapt cetățean
columbian, care a traversat
granița ca imigrant ilegal. Au
fost prezentate actele, certifi-

catele de naștere din ambele
țări, care erau diferite iar
federația chiliană a cerut sus-
pendarea Ecuadorului și ex-
cluderea sa de la Mondial.

FIFA a respins acest caz și a
păstrat Ecuadorul la turneul
final, dar Comisia de Apel a
forului de la Zürich va anunța
astăzi  o hotărâre definitivă.
După noile dezvăluiri, în care
Castillo a admis că a fost ajutat
chiar de patronul de la
Norteamerica, Marco Zam-
brano, cel care  i-a obținut noile
acte false, comisia ar putea în-
locui una dintre echipele care
deschid Mondialul, adică
selecţionata din Ecuador.   

Pe 20 noiembrie, la des -
chiderea turneului final al
Cupei Mondiale din Qatar,
gazdele ar trebui să joace chiar
cu Ecuador! Chilienii speră
însă ca rivalii sud-americani să
fie pedepsiți, să primească ei 6
puncte (un dublu 3-0 la masa
verde) pentru preliminarii și
să fie admiși la CM.

Fotbal Quatar 2022 

Echipa din Ecuador ar putea fi

exclusă de la turneul final



R
uginiul toamnei,
alături de frumusețe
și culoare, ne aduce

și gustul rafinat, incon-
fundabil al castanelor.
Proprietățile lor
tămăduitoare au fost
cunoscute din cele mai
vechi timpuri. 
Astăzi castanele sunt 
apreciate de specialiști,
fiind considerate o
adevărată farmacie verde. 

Castanul sau 

”arborele de pâine”
Copac al toamnei și al

bogăției, castanul era per-
ceput în China ca un simbol al
norocului și prudenței, fiind
cultivat în pământul din
partea de vest a lăcașelor de
cult. Fructul comestibil al cas-
tanului a reprezentat, timp de
secole, o sursă primară de
hrană, datorită proprietăților

nutriționale remarcabile și a
făinii obținute din castane.
Datorită conținutului mare de
amidon, fructul a fost folosit,
la un moment dat, și ca sub-
stitut al cartofului. Din acest
motiv castanul era numit și
”arborele de pâine”.

Proprietăți 
terapeutice 

Bogate în nutrienți, dar
sărace în calorii și grăsimi,
castanele sunt o sursă
importantă de minerale și vi-
tamine, care oferă numeroase
beneficii organismului. Po -
trivit nutriționiștilor, fibrele
din conținutul lor contribuie
la limitarea absorbției coles-
terolului în exces, castanele
putând fi consumate în orice
moment al zilei. Sunt folosite
cu succes în tratamentele na-
turiste, fiind indicate mai ales
în alimentația copiilor și

vârstnicilor. Castanele pot fi
consumate coapte, prăjite,
fierte, sub formă de piure sau
în preparate culinare, prin
prelucrare termică acestea
păstrându-și proprietățile. De
asemenea, atât castanele co-
mestibile, cât și cele sălbatice
se folosesc pentru tratarea
sau ameliorarea unor
afecțiuni. 

Castanele 

comestibile
Se recoltează la sfârșitul

lunii septembrie până la în-
ceputul lunii noiembrie. Se
vor alege doar castanele
sănătoase, care se curăță de
coaja verde și se pun la uscat
într-un loc aerisit. Uscarea
durează două-trei săptămâni,
timp în care acestea vor fi în-
toarse și rărite. Atunci când
devin sfărâmicioase, este
semn că s-au uscat suficient.

Castanele 

sălbatice
Care se găsesc adesea pe

străzi sau în parcuri, chiar
dacă nu sunt comestibile, au
anumite calități, care au fost
confirmate de specialiști,
preparatele obținute prin
prelucrare având rolul de a
tonifica sistemul nervos.
Poate de aceea, în trecut, ca
să-și recapete puterea și en-
ergia, oamenii purtau în
buzunare 4-5 castane, schim-
bate cu altele proaspăt culese,
o dată pe săptămână. 

Important!
Nutriționiștii ne atențio -

nează că nicio materie primă
furnizată de castanul sălbatic
nu poate fi întrebuințată altfel
decât sub formă de produse
fitofarmaceutice.

Remedii naturiste
Produsele obținute pe

bază de castane au fost uti-
lizate din cele mai vechi tim-
puri, aceste fructe fiind
folosite de Hipocrate în multe
din rețetele sale. De aseme-
nea, ele au  apărut pe lista
celor peste 600 de fructe cu
puteri vindecătoare ale gre -
cu lui Dioscoride. În zilele
noastre, castanele sunt uti-
lizate atât în medicină, cât și
în cosmetică sau industria
farmaceutică, fiind numite de
către specialiști adevărate
miracole ale naturii.

Frunzele castanului
comestibil

Au acțiune sedativă asupra
organelor respiratorii, fiind
utilizate sub formă de infuzie,
pentru tratarea bronșitelor.
Scoarța castanului, folosită
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sub formă de infuzie, are rolul
de a scădea temperatura.

Frunzele verzi de castan
pot fi întrebuinţate și pentru
prepararea unui unguent, util
în caz de varice sau he-
moroizi. Frunzele se lasă la
macerat timp de 24 de ore, în
100 ml de alcool. După acest
interval, maceratul se ames -
tecă bine cu 200 g de unt topit
și se țin, timp de două ore, pe
baie de abur. După răcire,
unguentul se toarnă în
borcănele mici și se păstrează
la rece.

Ceaiul din frunzele
castanului

Este recomandat în afec -
țiu nile respiratorii, tuse, iar în
amestec cu cimbrul, tratează
durerile de cap, diareea și
intoxicațiile. De asemenea, un
extras din frunzele și fructele
de castan are numeroase
întrebuințări în industria
farmaceutică.

Decoctul 
din castane

Utilizat în caz de febră, de-
coctul de castane se prepară
din 250 ml apă, la care se
adaugă două linguri de miez
din castane. Preparatul se
fierbe la foc mic, 15 minute,
apoi se depozitează în sticluţe
închise ermetic. Se adminis -
trează câte 15-20 de picături
de decoct pe zi, remediul fiind
eficient şi în caz de nevroză.

Pulberea de castane
comestibile

Se folosește în cazul
durerilor de cap și amețelilor
frecvente. Pentru obținerea ei
se folosesc castanele uscate,
care se zdrobesc sau se
macină cu râșnița de cafea.
Din pulberea obținută se ia
câte o lingură, care se ține sub
limbă, timp de trei minute,
dimineața, pe stomacul gol,
apoi se înghite cu apă.

Protejează inima
Specialiștii apreciază că de

gustul inconfundabil al cas-
tanelor se poate bucura
oricine, întrucât acestea au în
compoziția lor două substan -
țe antioxidante, care prote -
jează inima, riscul de infarct
miocard fiind scăzut. Potasiul
din conținutul lor ajută, de
asemenea, reglarea tensiunii
arteriale.

În cazul bolilor 
cronice

Vitaminele și mineralele
din conținutul castanelor
stimulează activitatea renală,
împiedicând formarea cal-
culilor, afirmă cercetătorii. De
aceea, este bine să se con-
sume piure de castane, înain -
te de fiecare masă, într-o cură
de minim două săptămâni.

Durerile reumatice
Pot fi calmate cu ajutorul

cataplasmelor cu făină de cas-
tane, care conține o substanță
cu rol antiinflamator, îmbună -
tățind totodată și mobilitatea
articulară. Se prepară dintr-
un amestec, în cantități egale,
de făină de castane și făină de
grâu, peste care se toarnă oțet
cald, atât cât să le omoge-
nizeze. Cataplasma, aplicată
pe încheieturi, se ține aproxi-
mativ 20 de minute.

Pasta de castane
Previne formarea pietrelor

la rinichi și stimulează,
totodată, activitatea acestora.
Se obține din castanele fierte
în apă, timp de 45 de minute,
care apoi se descojesc și se
zdrobesc bine cu o furculiță,
sanatate.ro. Pasta obținută se
consumă înainte de fiecare
masă, timp de 2 săptămâni.

Preparate dulci, 
obținute din castane

Gem de castane
Cu o aromă deosebită,

gemul de castane se obține
din: 10 castane mari, 650 g de
zahăr brun, 240 ml de apă, ex-
tract sau păstaie de vanilie.
Pentru început, se va face o
fantă orizontală pe fiecare
castană, apoi acestea se pun
la fiert timp de zece minute.
După fierbere, castanele se
descojesc și se zdrobesc. Se -
parat, zahărul se dizolvă în
apă și se încălzește, la foc
mediu 15 sau 20 de minute,
amestecându-se continuu. Pi-
ureul de castane se adaugă
apoi la siropul obținut,
amestecându-se până la omo -
genizare. Compoziția obținu -
tă se gătește la foc mic, timp
de 20 de minute, scrie
dozadesanatate.ro/. Dacă
ames tecul este prea gros, se
mai poate adăuga puțină apă.

Piureul de castane
Tonic natural de excepție,

cu un aport însemnat de vita-
mine și minerale, piureul de

castane este unul dintre
puținele produse care, prelu-
crate termic, își păstrează în
mare parte calitățile, scrie ju-
rnalspiritual.eu. Se obține din
500 de grame castane, 300
ml. lapte degresat, vanilie, trei
linguri ulei de măsline. Cas-
tanele se fierb, iar miezul se
trece prin mașina de măcinat.
Pasta obținută se adaugă la
celelalte ingrediente și se
amestecă bine, până la omog-
enizare. 

Separat, se pregătește un
sirop din 40 de grame de
zahăr, 75 de mililitri de apă şi
două linguriţe cu rom. Ingre-
dientele se fierb la foc mic
până ce siropul se îngroașă.
După răcire, se adaugă la
pasta de castane și se mai
aromează, după gust. 

Piureul de castane poate fi
consumat în amestec cu
miere și brânză de vaci. O ast-
fel de combinație, ușor
digerabilă și energizantă, este
indicată în special persoa -

nelor aflate în convales cență,
copiilor și vârstnicilor.

Siropul de castane
Se obține din 500 ml de-

coct, care se amestecă bine cu
miere sau 500 g zahăr. Com -
poziția obținută se încăl zește
până se topește zahărul, iar
lichidul devine omogen. După
răcire, se toarnă în sticle și se
admi nistrează câte o lingu -
riță, de trei ori pe zi.

***
Consumate în doze mari,

castanele pot provoca toxici-
tate hepatică, ne atenționează
specialiștii.

Întrucât sunt bogate în
carbohidrați, produsele pe
bază de castane nu sunt reco-
mandate în caz de obezitate
sau probleme precum dia-
betul zaharat. În astfel de
situații, trebuie consultat
medicul specialist. 

Cornelia Holinschi
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Firma QUANTUM EVALUĂRI, membru 
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:

• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare

şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare

Pentru informaţii suplimentare, 
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.

QUANTUM EVALUĂRI
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Încă de la începutul intervalului,
atenția vă este îndreptată spre
domeniul profesional și social. Se
întrevăd schimbări majore în
activitatea voastră. Este necesar
să vă faceți un plan pe termen
lung și să stabiliți exact ceea ce
aveți de făcut.

La locul de muncă lucrurile sunt
destul de neclare, colegii nu știu
exact ce au de făcut și de aceea
predomină conflictele. Ca să
rezolvați situația, aveți nevoie de
mult calm și diplomație. N-ar
strica să vă gândiți la un alt loc
de muncă.

Urmează surprize plăcute pen-
tru voi în această perioadă.
Reușiți să lămuriți și problemele
legate de o moștenire, mai ales
că sunteți hotărâți să vindeți
unele bunuri. Se recomandă
prudență în tot ce faceți. La ser-
viciu nu sunt probleme de-
osebite.

Sunteți preocupați de carieră
dar și de imaginea voastră, așa
că faceți totul pentru a le îmbina
fericit pe amândouă. Ar trebui
să manifestați mai multă
prudență în relațiile cu superi-
orii. Prietenii sau rudele apropi-
ate au nevoie de sprijinul vostru.
 

Apar noutăți în plan financiar.
Banii pe care-i așteptați dintr-o
activitate prestată la un alt loc
de muncă vă vor ajuta mult în
această perioadă. Pe parcurs,
vor fi tot felul de vești controver-
sate, pe care  trebuie să le
cântăriți bine și să nu credeți tot
ce vi se spune.

Analizați cu atenție situația
actuală și căutați să înțelegeți
care vă sunt adevărații prieteni.
În plan financiar sunt vești bune,
banii pe care-i așteptați îi veți
primi foarte curând. La locul de
muncă vor fi schimbări, dar în
bine.

Ar fi de dorit să vă reevaluați
planurile și să le adaptați
situațiilor actuale. Nu de altceva,
dar s-ar putea să nu vă ajungă
banii pentru tot ceea ce doriți să
realizați. Sănătatea voastră este
vulnerabilă, așa că ar trebui să
fiți mai atenți și să vă menajați.

Săptămâna începe cu unele
situații controversate, dar care
se vor limpezi pe parcurs.
Situația voastră financiară se va
îmbunătăți simțitor, dar nu tre-
buie să dați bani cu împrumut în
această perioadă. La locul de
muncă apar unele probleme,
dar le veți rezolva foarte repede.

Îndatoririle profesionale vă
ocupă o mare parte din timp. La
serviciu se deschide o etapă
nouă, care poate fi în favoarea
voastră. Primiți sarcini noi, de
mare responsabilitate. Evitați,
totuși, excesele și nu vă lăsați
impresionați de vorbele fru-
moase. Încercați să fiți obiectivi.

Încă de la începutul săptămânii
vă preocupă chestiunile bănești
și faceți tot ce e posibil pentru a
vă reechilibra bugetul. Veți
renunța la călătoriile pe care vi
le-ați propus și veți sta mai
aproape de familie. Un prieten
de departe vă dă un semn.

Ar fi bine să evitați cheltuielile
extravagante în perioada
următoare. Începutul intervalu-
lui este destul de aglomerat,
aveți multe de finalizat atât la
serviciu, cât și acasă. Energia de
care dispuneți vă ajută să
realizați lucruri interesante.

În urma evenimentelor petrecute
în ultima perioadă, veți analiza
cu atenție persoanele din jurul
vostru. Vă implicați în tot felul de
activități specifice locului de
muncă și încercați să finalizați
proiecte mai vechi. Sunt mari
șanse să duceți totul la bun
sfârșit.

• O sugestie...
Iubito, uită-te ce vreme frumoasă este afară și

tu stai în bucătărie și speli vasele!
- Și ce ar trebui să fac?
- Să ieși afară să-mi speli mașina!

• Discuție între prietene
- Soțul meu își pierde nopțile prin oraș, mergând

din club în club. Asta nu m-ar deranja, dar întot-
deauna mă găsește!

• O întâmplare...
Aseară nevastă-mea m-a rugat să-i dau rujul.

Din greșeală, i-am dat tubul cu super glue!
- Nici acum nu vorbește cu mine...

• Discuție între soți
- Draga mea, trebuie să-ți spun ceva.
- Spune dragule!
- Eu am...
- Noi avem, că suntem într-o relație de zece ani!
- OK! Atunci noi avem cu copil cu vecina de la doi

și trebuie să-i mai cumpărăm lucruri, că a început
școala! 

• Se întâlnesc doi prieteni...
- Salut prietene, ce mai faci, cum o duci?
- În sfârșit, am ajuns să-mi câștig pâinea din

scris.
- Și ce scrii?
- Le scriu părinților să-mi trimită bani.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Duminică, 18 septembrie, ora 20,30

Spioni de elită 
Acțiunea filmului are loc într-o lume a intrigilor

globale, după războiul din Vietnam, spre sfârșitul
războiului rece. Atunci când Nathan Muir, veteran
CIA intenționa să se retragă, el află de la superiori
că fostul lui protejat, Tom Bishop, va fi executat în
China,  după ce a întreprins o acțiune pe cont pro-
priu. Cei doi au fost prieteni foarte buni în trecut,
dar certurile lor au dus la destrămarea prieteniei și
nu s-au mai văzut de ani buni. Cu toate acestea,
Muir acceptă să ducă la bun sfârșit cea mai
periculoasă misiune din cariera lui, încercând să-și
salveze prietenul dintr-o închisoare comunistă.

PRO TV

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

I - R - D - H - B - INTEMEIATA - ALBASTRUI - AC - URCA - CT - TASCA - OI - JIR - ALB PUR - VAI - CEARA - MATERIALIST - N - C - C - E - ECONOMICOASA - OIERI - ECLER -

ALA - DAMA - TUI - IGLU - AT - AL - N - R - B - D - OPTA - BENEFICIARA - T - ARAR - RECITAL - E - ERA - I - N - M - AM - ANTOLOGII - OL - TACITURN - CRITIC - PESTE - UNIC

- MASTIC - B - AHA - ARS - RUTE - FIRI - TARABA - LADA - ORACAI - MASCULIN - SCAI - TO - USER - SEN - ATACURI - AN - MADAM - UDE - ANA - ASFALTAT 

Vineri, 16 septembrie
TVR 1, ora 21,00, Vulturul roșu
DIVA, ora 21,00, Despărțiți, dar împreună

Sâmbătă, 17 septembrie
TVR 1, ora 21,00, Parașutiștii
PRO CINEMA, ora 22,30, În inima mării

Duminică, 18 septembrie
NAȚIONAL TV, ora 20,30, Poate fi sora ta
ACASĂ, ora 21,00, Cu ochii pe prințesă

Luni,19 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Acum sunt 13
FILMCAFE, ora 22,00, Răzbunare și

adrenalină

Marți, 20 septembrie
TVR 1, ora 21,00, Contele de Monte Cristo
PRO CINEMA, ora 23,00, Keanu

Miercuri, 21 septembrie
TVR 2, ora 20,00, Rubirosa (V)
PRO CINEMA, ora 20,30, Adevărul despre

Ana

Joi, 22 septembrie
TVR 2, ora 20,00, Totul pentru copilul meu
PRO CINEMA, ora 20,30, Brandul nostru

este criza



C
itind "Marea Re-
setare" a lui  Klaus
Schwab, mă uit în jur

și mă întreb: oare Schwab
și Harari nu aveau drep-
tate?!  Există două lumi, că
nu poți să spui două
Realități, chiar dacă ar fi
fost mai potrivit, care se
manifestă simultan și
paralel ocupând același
spațiu. O lume e un par-
adis trăit și manifestat de
o minoritate, din prea
puțini oameni și o mână
de îngeri, iar cealaltă
lume, e manifestată de ma-
joritatea și reprezintă In-
fernul, locuit de acei
"mâncători inutili", o ex-
presie mult prea blândă a
lui Iuval Harari.

De ce oamenii aleg răul,

lăcomia și prostia? 

Omul este plin, dacă este în
armonie cu Universul. Dacă
nu este în armonie cu Univer-
sul, atunci este gol, în în-
tregime gol; iar din acest gol
se naște dorința de a poseda.
Această dorință de a poseda
poate fi umplută cu bani, cu
mașini, cu locuințe, cu mobilă,
cu prieteni, cu orice, deoarece
nu poți să trăiești în acest gol.
Este îngrozitor. Este o viață de
fantomă. Dacă ești gol și
înlăuntrul tău, este imposibil
să trăiești. Pentru a avea
senzația că interiorul tău este
plin, există numai două căi.
Fie intri în deplină armonie
cu Universul și te umpli cu tot
ceea ce este, cu toate florile și
cu toate stelele. Dar dacă nu
faci acest lucru, și miliarde de
oameni nu îl fac, atunci sin-
gura cale este de a te umple
cu tot felul de reziduuri.

Dorința de a poseda în -
seamnă că simți pur și simplu
o stare de gol, pe care vrei să
o umpli cu orice, indiferent
care ar fi respectivul lucru.
Odată ce înțelegi acest lucru,
dorința de a poseda dispare.
Atunci apare dorința de a
intra în comunitatea cu tot
ceea ce este, astfel încât tot
acest gol interior să dispară. 

Omenirea este 

în cădere liberă

Din toate punctele de
vedere, inclusiv moral. Alear -
gă zi și noapte să se îmbogă -
țească. Occidentul este tot în
cădere liberă și nu suportă să
fie criticat de nimeni. Cât de
imbecil să fii să concluzionezi
că, dacă cineva este critic la

adresa Occidentului deca-
dent, transformat în dictatură
în numai câțiva ani, care
încalcă senil în picioare sacro-
sanctele drepturi ale omului
pe care le are, pe care le-a
consacrat, este nostalgic co-
munist, troll putinist? 

Mulți sunt decupați de re-
alitate, sunt ființe umanoide
lobotomizate, decerebrați,
care înjură și manipulează
permanent într-o singură
direcție, care la convine și
sunt plătiți. Pe mine mă
înspăimântă că Occidentul
meu a devenit un putregai,
ghidat de alții, cloaca celor
mai demente ideologii, împa-
chetate generic în progre-
sism.  Este manevrat după
bunul plac al altora de peste
Ocean, fiind o masă de
manevră. Acum pericolul
suprem e Putin. Teroriștii au
dispărut! 

Pe mine mă interesează
Occidentul meu, din care fac
parte, și ce vrea să facă el cu
mine și cu tine. Cretin nu este
cel care critică dictatura
occidentală, ci cel care nu mai
are senzori să o perceapă,
care nu mai prețuiește valo-
rile democrației și se supune
ca un sclav. 

Despre sclavismul nostru
nu mai vorbim; iată ce spune
Ilie Șerbănescu: ”România are
resurse energetice, dar nu ea
le controlează. Criza energe -
tică din țara noastră este
creată artificial. Oficialii Gu-
vernului României doar se
supun deciziilor de stabilitate
de la Bruxelles. „România este
o colonie a Uniunii Europene,
care face ceea ce spune Ur-
sula von der Leyen, de la
Bruxelles, nu ceea ce spune
Iohannis sau Ciucă. Suntem
singura țară din UE care a
aplicat prostia, înfumurarea
de la Bruxelles, de a combina
un obiectiv - decarbonizarea,
decizia de renunțare la
sursele energetice fosile, cu
liberalizarea. Acestea sunt
două obiective antinomice”.
Puse împreună, duc la dezas-
tru”.

Democrația și liberalismul

nu mai funcționează

Modelul economic și cel fi-
nanciar neoliberal occidental
este depășit. Chiar dacă simte
că eșuează, este incapabil să
se adapteze la această reali-
tate. Este un sistem  condus
de avariție .

Sistemul a fost întotdea -
una amabil cu cei care l-au
creat în beneficiul lor. Pentru
o scurtă perioadă de timp, a
oferit o clasă de mijloc vestică
confortabilă. 

Asistăm la asta acum,
deoarece modelul economic
al Chinei câștigă în întreaga
lume. Cu peste 150 de țări
partenere acum cu China în
cadrul BRICS, abordarea
Chinei este în mod semnifica-
tiv în contrast - ținând cont de
experiențe anterioare ale
țărilor lor partenere - cu men-
talitatea imperiului de Vest.
Generarea de bunăvoință nu
a fost niciodată o considerație
a Occidentului. În acest timp,
China crește investițiile în
Africa, cu mai multe proiecte
de infrastructură planificate
pe tot continentul. 

Diferențele dintre abor dă -
rile chinezești și ale FMI sunt
clare aici. FMI este un instru-
ment al capitalismului finan-
ciar occidental. Principala
lecție pe care au învățat-o a
fost că, fixarea pe „dis-
tribuirea bogăției” a ratat
punctul esențial: trebuie să
creezi bogăție înainte de a o
distribui. Și au înțeles că
numai întreprinderea proprie
a oferit stimulent pentru
crearea bogăției necesare.

Sectorul de stat al Chinei 

Acoperă în principal ener-
gia, educația, sănătatea, băn -
cile, transporturile și
in fra  stru ctura. Restul sunt
private încă din anii 80. Statul
oferă infrastructură de clasă
mondială și energie la pre -
țurile necesare, pentru a con-
duce o afacere funcțională.
Modelul lor de „sistem bancar
public” permite Chinei să
construiască proiecte de
infrastructură enormă, cu îm-
prumuturi pe termen lung, cu
dobândă redusă. Nu doar în
China, ci și în peste 100 de
țări din întreaga lume.  Din
păcate, în Occident, capitalul
privat evită dezvoltarea infra-
structurii, randamentele sunt
prea scăzute și durează prea
mult să se maturizeze. Te-ai
întrebat vreodată de ce nu se
mai construiește nimic în Oc-
cident? De aceea. Modelul oc-
cidental de „capitalism
finan ciar” stimulează toate
lucrurile greșite.

Modelul Chinei este „capi-
talismul industrial”, așa cum îl
avea Occidentul, pe vremea

când încă se mai investea în
industrie. Când se investește,
se dezvoltă, economia se
dezvoltă și toată lumea
câștigă, cu excepția, desigur, a
prădătorilor financiari. Nu ne
bazam doar pe consum.
Potrivit Băncii Mondiale,
peste 70 de țări se apropie
periculos de a nu mai putea
achita datoriile internațio -
nale. Cu toate acestea, ei nu
au soluții care să le asigure
oamenilor flămânzi, din ce în
ce mai supărați, nevoile de
bază ale vieții. FMI te face sa
devii dator. Doar atât. FMI nu
este iertător cu nimeni. Multe
țări din Africa și America
Latină se îndepărtează de sis-
temul financiar occidental și
își dezvoltă propriile monede
regionale.

Modelul neoliberal

Aflat în pragul morții, este
pe cale să dezlănțuie un cata-
clism financiar global asupra
tuturor și, totuși, încă
pretinde să le prevadă țărilor
soluții la economiile lor. Este
un sistem care nu se poate
proteja de propria sa lăcomie
și aroganță, iar acum toți vor
plăti. Acestui model i-au fost
demascate toate vulnerabi -
litățile sale. În America de
Nord sau în Europa de Vest s-
a construit puțin sau deloc
infrastructură de zeci de ani.
Neoliberalismul nu va dis pă -
rea peste noapte, dar s-a
dovedit învechit. În 2008
când sistemul financiar occi-
dental s-a prăbușit, în Occi-
dent răspunsul a fost
austeritate și reduceri. China
a pierdut 30 de milioane de
locuri de muncă, dar le-a în-
locuit într-un an. Politicile
Chinei au salvat economia
mondială a colapsului total,
prin intermediul vânzării
sporite de materiale prime și
produse alimentare.

Mult timp s-a vorbit de-
spre decuplare. Se întâmplă
deja. Blocuri distincte
formează acum SUA/Europa
și China/Rusia. Țările sunt
presate de Occident să nu
facă afaceri cu cealaltă parte,
sancțiunile s-au dovedit a fi
un fiasco. Și unul dintre sis-
tem financiar este deja înve-
chit. Și putred, Eamon
McKinney, Cultură strategică.

Va accepta Occidentul
Oculta globalistă, răsturnarea
ierarhiei economice a lumii,
pierderea controlului? Va fi

dispus el să renunțe la mode -
lul unipolar, în schimbul celui
multipolar, USA, UE, Rusia,
China, India? Nu cred. Și ce-ar
mai putea face atunci?
Menținerea lui cu orice preț.
Ce-ar presupune asta? Război
mondial. De care pe care. Și
cheia a fost la UE. Renunțând
la independența sa, la rolul de
mediator, baleind spre USA,
UE a aruncat lumea într-o
confruntare de proporție cu
consecințe dramatice. Și a în-
tors lumea cu 35-40 de ani în
urmă. Fără UE, USA n-ar fi
avut de ales decât  acceptarea
multipolarismului. 

Dar UE a fost pregătită din
timp pentru alegerea asta.
Așa se face că la conducerea
guvernelor europene (plus al
Canadei și al Australiei) sunt
foștii discipoli ai lui Klaus
Schwab din școala lui, Young
Global Leaders. 

Trageți dumneavoastră
concluzii, ale mele rânduri
sunt doar ,,Opinii’.

”Când vei constata că în
scopul de a produce, trebuie
să obții aprobarea de la cei
care nu produc nimic, când
vezi că banii se scurg spre cei
care nu activează bunuri, ci în
favoruri, când vei înţelege că
o mulțime de oameni se
îmbogățesc prin luare de mită
şi influența lor e mai eficace
decât munca ta, că legile nu te
protejează contra lor, ci
dimpotrivă, ei sunt cei care
sunt protejaţi împotriva ta,
când vei descoperi că este
răsplătită corupția iar onesti-
tatea devine un sacrificiu de
sine, atunci vei putea spune,
fără teama de a greși, că
soarta societăţii în care
trăieşti este condamnată",
spunea Ayn Rand.

Al dumneavoastră, același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:
Piersicile se spală, se

opăresc în apă fierbinte

câteva secunde, apoi se pun

imediat în apă rece. Se curăţă

de pieliţe, se scot sâmburii şi

se dau prin maşina de tocat

sau se pasează cu un mixer

vertical. Pasta obţinută se

toarnă într-o cratiță încăpă -

toare, apoi se adaugă zahărul

şi apa. Se lasă la fiert până ce

spuma care se formează

iniţial dispare. Se ia de pe foc,

se adaugă un plic de conser-

vant, se toarnă în sticle, apoi

sticlele se pun în pături, până

a doua zi. 

Dacă nu se foloseşte con-

servant, atunci sticlele cu

nectar trebuie puse în baie

de abur, timp de 30 de

minute de când începe să

fiarbă apa. După ce se scot

din apă, se acoperă cu pături

până a doua zi. 

Mod de preparare:
Ceapa se taie mărunt, se

căleşte în ulei, apoi se

adaugă roşiile feliate şi des -

cojite. Se dau câteva clocote,

după care, se pune zeama şi

coaja rasa de lămâie, zahărul,

sarea, usturoiul zdrobit,

busuiocul (proaspăt sau

uscat, mărunțit), pătrunjelul

verde, o linguriţă de cim -

brişor, piper măcinat şi 1-2

ardei iuţi, tăiaţi mărunt.

Totul se lasă la fiert 60 de

minute. Sosul obţinut se

aşază în borcane, se cap -

sează, apoi se lasă la fiert în

baie de apă timp de 30

minute de la primul clocot.

Borcanele fierbinţi se ţin la

cald până a doua zi. 

INGREDIENTE

2,5 kg roşii, 350 g ceapă roşie sau albă, 5 linguri
ulei, o linguriţă de sare, şase  linguri zahăr, sucul de la
o lămâie mică, coaja rasa de la o lămâie, 3 caţei us-
turoi, 3 lingurițe busuioc, 3 linguriţe pătrunjel verde,
o linguriţă cimbrişor, o linguriţă piper măcinat, 1-2
ardei chili, opțional.

INGREDIENTE

5 kg piersici de toamnă, 1.5 kg zahăr, 7 litri de apă.

NEcTaR DIN pIERsIcI DE ToaMNă 

sos boloGNEs DE RoşII 

DUlcEață DE aFINE

Mod de preparare: 
Se aleg afinele, se curăță și

se spală, după care, se pun

într-o cratiță, împreună cu

zahărul, apoi se amestecă

bine. Astfel pregătite, afinele

se lasă așa 2-3 ore, timp în

care se amestecă din când în

când, pentru a se forma

siropul. 

Cantitatea respectivă se

pune apoi la foc, lăsându-se

zece minute, din momentul în

care afinele au dat în clocot.

Dulceața se pune fierbinte în

borcanele sterilizate și uscate,

se capsează și se lasă la cald,

până a doua zi, când se

depozitează în cămară.

INGREDIENTE

pentru șase borcane:
1,2 kg de zahăr, 1,5 kg.
afine.

Mod de preparare: 
Usturoiul se curată şi se

pune în două borcane mai

mici, la care se adaugă câteva

feliuțe de ardei iute şi boabe

de piper. Separat, se prepară

un sirop din apă, oţet, sare,

zahăr sau miere, care se

fierbe şi se toarnă fierbinte

peste cățeii de usturoi. Bor-

canele se închid ermetic,

după o săptămână se poate

consuma, dar se poate și

păstra timp de un an de zile.

UsTURoI îN oțET 

INGREDIENTE

6 căpățâni de usturoi, 250 ml apă, boabe de piper,
250 ml oţet, o linguriță de sare, 3 linguri de zahăr sau
miere, un ardei iute mic.

Frunze de viţă, lobodă, leuștean, pătrunjel sau mentă –
în sticle de plastic 

Frunzele mai tinere se spală, se lasă să se usuce bine, se formează pachețele de câte

zece, după care se rulează.  Frunzele astfel pregătite se așază în sticle de plastic, curate

și uscate, se strânge bine capacul și se depozitează în cămară. La fel se procedează și cu

fasolea verde.
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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, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, central,
P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă cu două corpuri în lo-
calitatea Câinelu de Jos, 1100 mp, apă,
curent, canal, teracote. Preț: 60.000
euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, renovat,
semimobilat. Preț: 42.000 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negocia-
bil. Telefon: 0724.451.762.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând, la sat, 2 case, teren in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, băi, focuri, beci,
terasă, proiect balcon, posibilități
extindere o cameră, lateral. Tel.
0753.671.752.

l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă,  4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, reno-
vat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,
CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.
Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.

l Vând apartament, Deva, 60 mp,
str. Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, 
termopan, semimobilată. Fără bancă
și fără agenți! Preț: 31.000 euro, 
telefon: 0722.564.004.

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

l Vând casă 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 aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, Gojdu, CT, ter-
mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
130 euro/lună plus garanție. Telefon:
0725.168.007.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment cu 2 camere, et. 1, balcon, CT,
termopan, la 300 m de Profi. Preț: 150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. 
Telefon: 0722.564.004.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, 
telefon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

TeReNURI
l Vând 4500 mp teren, Brâznic,

com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,
suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 7
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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 în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, tele-
fon: 0774.578.808.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren extravilan, întabu-
lat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Pro-
prietarul locuiește în  Subcetate,
com. Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

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 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.

AUTO

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat
cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un an).
Preț: 1000 euro, telefon:
0736.029.836.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 0740.315.052.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 43 de ani, singur, su-
fletist, caut o fată de vârstă apropiată
pentru o relație serioasă. Telefon:
0732.469.582.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 43 de ani, caut o doamnă
pentru căsătorie, serioasă, gospodină,
de la oraș sau de la țară. Am serviciu
stabil, casă cu tot confortul. Doresc o
relație bazată pe respect, înțelegere și
seriozitate, așa că neserioasele să se
abțină. Tel. 0726.406.462.

l Tânără, ardeleancă, serioasă și
sinceră, doresc să cunosc un tânăr se-
rios, pentru prietenie-căsătorie. Tele-
fon: 0755.989.171.

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

l Domn 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate! 
Telefon: 0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.

l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsătorie.
Aștept SMS la tel. 0752.396.515.

l Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echili-
brat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină,  în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sin-
cer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la tel. 0720.407.430.

l Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0748.665.338.

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

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.

DIVERSE

l Vând urgent cazan din tablă
cupru, capacitate 60 l, împreună cu
cele necesare pentru făcut țuică. Preț
negociabil, telefon: 0725.168.007.

l Vând ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând costum de femei, talia 46-
48, nou, culoare orange, preț: 120 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

l Vând convenabil canapea
extensibilă și ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit etc. mașină de tricotat
manuală și ață culori și grosimi
diferite. Telefon: 0724.451.762.

l Vând aspirator nou, Philips,
spală, aspiră, usucă, 800 lei, serviciu
de masă de 12 persoane, porțelan
Alba Iulia, 700 lei, canapea
extensibilă de 
două persoane, 1600 lei. 
Telefon: 0751.462.085.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, cu-
loarea coniacului, ușă monobloc fontă
și racord coș ceramic. Tel.
0723.243.733.

l Vând saltea Elixor magnetoter-
apie, profesional, nouă, 1200 lei, 
2 dulapuri, culoare cireș, saltea pen-
tru masaj cu 4 trepte, nouă, 300 lei,
bibliotecă nouă, cu 5 corpuri, din 
care 2 sunt dulapuri cu 2 uși. 
Telefon: 0751.462.085.
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16 - ACTUALITATE

Hunedoara - Lucrările de
restaurare ale Castelului Cor -
vi nilor au ajuns la Turnul
Neboisa, operaţiunea care se
derulează la exteriorul aces-
tuia, fiind parte a unui proiect
de 5 milioane de euro finanţat
din fonduri europene şi
câştigat de Primăria Hune-
doara.

„După ce, în prealabil,
zidurile au fost curăţate de
pulberile industriale depuse
de-a lungul a mai bine de un
secol, acum se efectuează
lucrări de rostuire a paramen-
tului, completare a zidăriei şi
restaurarea zidurilor şi ten-
cuielilor exterioare. Restau-
rarea interiorului turnului este
finalizată”, a informat Primăria
Hunedoara. 

Turnul Neboisa are o
înălţime de 15 de metri, ziduri
groase de 2,40 metri, cinci
niveluri de apărare prevăzute
cu guri de tragere şi a fost ridi-
cat în cea de-a doua etapă de
construire a Castelului
Corvinilor din timpul lui Iancu
(Ioan) de Hunedoara, între
anii1446 şi 1452. 

Edificiul avea un rol strict
militar, acela de a apăra latura
vestică a Castelului, cea mai
vulnerabilă la atacuri. 

Numele său a fost dat de
mercenarii sârbi, care făceau
parte din trupele de apărare a
reşedinţei familiei nobiliare de
Hunedoara. În sârbeşte, „Ne
bojsa” înseamnă „Nu te teme”. 

Până acum, în cadrul actu-
alului proiect de restaurare –
conservare a Castelului Corvi -
nilor au fost finalizate ori sunt
aproape de finalizare lucrări în
Palatul Administrativ, Turnul
Pustiu, Turnul Tezaur, Turnul
Capistrano, Turnul Buzdugan,

Turnul Vechi de Poartă, Turnul
Nou de Poartă şi Galeria
Suspendată.

Imediat după finalizarea
lucrărilor, Primăria municipiu-
lui Hunedoara şi administraţia
Muzeului Castelul Corvinilor
va începe implementarea unui
al doilea proiect, tot cu
finanţare europeană, în va -
loare totală de 6,6 milioane de
euro, al cărui scop va fi restau-
rarea, conservarea şi punerea
în valoare a unor componente
ale edificiului medieval ce nu
au putut fi incluse în proiectul
actual, au precizat autorităţile
locale.

Castelul Corvinilor: lucrări de restaurare 
la Turnul Neboisa

Lupeni - Un bărbat din
oraşul Lupeni, care s-a rătăcit
pe munte în 5 septembrie şi a
fost căutat apoi de echipele
de salvamontişti şi voluntari,
a fost găsit după opt zile, fără
probleme majore de sănătate.
El le-a spus salvatorilor că a
reuşit să supravieţuiască
mâncând zmeură şi alte
fructe de pădure, iar apă a
băut dintr-un pârâu din zona
staţiunii Straja. 

„Au fost opt zile de căutare
neîncetată în zona Straja, pe
văile principale, unde s-a pre-
supus că această persoană s-
ar fi rătăcit. A fost găsit în cea
de-a opta zi (marţi seara, n.r.)
de către nişte localnici. Au dat
peste el din întâmplare, deşi
echipele de salvare au trecut
de nenumărate ori prin acel
loc”, a declarat şeful Serviciu-
lui Public Judeţean Salvamont
Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Bărbatul se afla într-o

stare de sănătate bună şi
după un control medical a
fost predat familiei. 

Şeful Salvamont Hune-
doara a explicat că în cele opt
zile de căutări, echipele tri -

mise pe munte au fost
însoţite de voluntari, de
membri ai familiei şi prietenii

celui dat dispărut. 
„Au fost opt zile în care

echipe de 7-8 salvatori mon-
tani, însoţiţi de membri ai
familiei, voluntari şi mulţi lo-
calnici, au periat toată zona.
Căutările s-au desfăşurat in-
clusiv cu drone şi câini. Până
la urmă, totul s-a terminat cu
bine. Este surprinzătoare
această supravieţuire de opt
zile, în care probabil bărbatul
s-a hrănit cu ceea ce a găsit
prin pădure”, a spus Bodean.

În această perioadă a anu-
lui sunt mulţi localnici care
pleacă la cules de ciuperci,
situaţie în care acestor per-
soane li se recomandă să
anunţe familia în ce zone
intenţionează să se deplaseze
şi timpul pe care estimează că
îl vor petrece acolo. De
asemenea, este bine ca oa-
menii să aibă la ei o haină de
ploaie, hrană şi apă pentru o
zi sau două. 

Un bărbat care s-a rătăcit 
pe munte, a supravieţuit opt zile


