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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Lipsa forţei de muncă pune
în pericol realizarea
proiectelor de investiţii
publice finanţate din 
bani europeni. Deja 
sunt licitaţii la care 
nu mai vine nimeni.

TABĂRĂ DE ROBOTICĂPAg. 16
Echipele de robotică ale
Colegiului Național ”Dece-
bal” din Deva au obţinut
un binemeritat loc 2 la
Tabăra Națională de 
Robotică, pe care o 
găzduiește orașul Beclean.
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Geoparcul Dinozaurilor
poate fi una dintre 
destinaţiile de vacanţă ale
verii. Tehnologia modernă
îşi găseşte aplicabilitate şi
pentru acest obiectiv 
turistic. 

În 20 iulie este sărbătorit Sfântul Ilie. 
Tuturor celor care poartă acest nume le

dorim “LA MULŢI ANI!”./pag.8

GRATUIT LA 
GEOAGIU-BĂI !

Completează talonul 
din pagina 4 şi câştigă 

o invitaţie gratuită 
la Complexul Băile 
Daco-Romane din 

Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această  săptămână:

•  NISTOR MĂDĂLINA din Ormindea

• NICULESC EMANUEL din Ostrov

Tinerii vor să rămână în ţară, dar speră într-o schimbare.

/p.4
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Arestaţi pentru falsificare de valută

Deva - Trei hunedoreni au ajuns în arest în urma operați-
unii procurorilor DIICOT din județul Caraș/Severin, desfășu-
rată luni dimineață. Cei trei au fost arestați pentru falsificare
de valută și înșelăciune. La începutul acestei săptămâni,
procurorii DIICOT Caraş – Severin au efectuat un număr de
cinci percheziţii domiciliare pe raza județului Hunedoara,
într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional or-
ganizat, specializat în săvârșirea infracţiunii de falsificare de
monedă, punerea în circulaţie de valori străine falsificate şi
înşelăciune. 

Medalie de onoare

Deva - Un jandarm din
cadrul Inspectoratului Jude -
țean de Jandarmi Hunedoara
a primit ,,Emblema de
Onoare a Ministerului Aface -
rilor Interne” cu ocazia Zilei
Ministerului Afacerilor In-
terne. Plutonierul Claudiu-
Constantin Lazăr a primit
distincția pentru activitatea
desfăşurată şi ca apreciere a
rezultatelor deosebite obţi -
nute. Jandarmul hunedorean
a intervenit rapid şi eficient, ,
chiar și în timpul liber, pentru
aplanarea sau minimalizarea
efectelor unor situaţii de tul-
burare a ordinii şi liniştii
publice.

Ultimatum

Deva - Operatorul de colectare şi transport al gunoiului
din Deva, Brai Cata, mai are la dispoziţie doar o zi pentru a-şi
regla sistemul de gestionare a deşeurilor. Primarul municip-
iului Deva, Florin Oancea, a declarat că aşteaptă din partea
conducerii firmei de colectare să-şi respecte promisiunile şi
să mai aducă în Deva încă cinci maşini pentru gunoi, cu aju-
torul cărora situaţia colectării să fie rezolvată onorabil. În caz
contrar, primăria Deva va cere asociaţiei ADI Deşeuri
rezilierea contractului de servicii cu actualul operator de
colectare şi transport al gunoiului din oraş.

Accident 

Hunedoara - Un copil de 6 ani, din municipiul Hunedoara,
a fost accidentat de o maşină pe o stradă din localitate, după
ce a fost lăsat nesupravegheat. Copilul a trecut strada în fugă,
prin loc nemarcat şi fără să se asigure. El a fost lovit de o
maşină condusă de un bărbat din Huneodara. Minorul a fost
transportat la spital cu răni uşoare în vederea acordării de în-
grijiri medicale. În cauză poliţiştii au întocmit dosar de cerc-
etare penală pentru infracţiunea de vătămare corporală din
culpă. 

Braconieri

Patru persoane sunt cercetate pentru braconaj cinegetic,
după ce au fost prinse de jandarmi pe raza localităţii Buceş
având asupra lor arme de vânătoare. Cei patru nu aveau doc-
umentele legale pentru deţinerea armelor şi autorizaţia nece-
sară pentru o partidă de vânătoare. Ei au fost depistaţi în
cadrul unei acţiuni de prevenire şi de combatere a bracona-
jului cinegetic ce a fost organizată duminică noaptea de către
jandarmii de la Postul Montan Vaţa de Jos şi poliţiştii de la
Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul
IPJ Hunedoara. În urma acţiunii, jandarmii au confiscat
armele de vânătoare şi muniţia ce a fost găsită asupra celor
patru suspecţi. 

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

P
rima investiţie ma-
joră, din ultimii ani,
va deveni funcţională

în prima parte a anului
2021.

Deva – Administraţia locală
din Deva poate spune că a spart
ghinionul investiţiilor mari din
municipiu. După o perioadă de
mai bine de 10 ani de la prima
fabrică importantă deschisă în
oraş, iată că acum autorităţile
locale au făcut anunţul potrivit
căruia o companie din China va
deschide o unitate de producţie
în Deva. 

Compania chineză va investi
într-o fabrica de mobilă în

Deva, pe o suprafață de 40.000
de metri pătrați, și va produce
scaune de birou și canapele
pentru piața europeană. Pro-
ducția efectivă este estimată a
începe în prima parte a anului
2021.

Primarul Devei, Florin
Oancea, a avut o întâlnire ofi-
cială cu Jiayong Zhang, direc-
torul general și acționarul
majoritar al companiei chineze,
lider pe piața chineză de pro-
ducție a scaunelor de birou, în
vederea finalizării discuțiilor cu
privire la deschiderea unei linii
de producție în municipiul
Deva.

Discuțiile și negocierile mu-
nicipalității devene cu staff-ul
responsabil de  investiția com-
paniei chineze au început în
luna mai a anului 2018. Com-
petitorul principal al munici -
piului Deva a fost municipiul
Galați. 

Finalitatea eforturilor a fost
materializarea lor într-un
Memorandum de Înțelegere
între părți, totul pentru a
asigura condiţiile administra-
tive adecvate pentru sprijinirea
și implementarea cu succes a
proiectului investițional, în
scopul dezvoltării economiei
locale a Municipiului Deva.

Compania chineză a fost în-
ființată în 2001 și este una din-
tre cele mai importante firme
specializate în dezvoltarea și
producerea scaunelor de birou,
a scaunelor de masaj, a mo-
bilierului funcțional și a
canapelelor, situată în Regiunea
Anji, care este cunoscută ca
Regiunea  industriei scaunelor
din China. Produsele com-
paniei sunt comercializate în
peste 60 de țări și regiuni.

Ferestre în timp, o invitație la descoperirea
inedită a Geoparcului Dinozaurilor

Haţeg – Din această vară,
locuitorii și vizitatorii Geopar-
cului Internațional UNESCO
Țara Hațegului sunt invitați să
conștientizeze și să descopere
modificările spațio-temporale
ale unei arii protejate prin in-
termediul proiectului ”Fere-
stre în timp”. 

Informațiile despre modi-
ficările la care este supus un
teritoriu în existența sa de
acum sute de milioane de ani
și până în prezent, precum și
scenarii de evoluție viitoare
vor fi livrate prin intermediul
unor așa - numite portaluri.
Acestea vor fi amenajate în
locuri strategice de pe terito-
riul Geoparcului. Cei dornici să
afle detalii și să experimenteze
invitația la călătorie în timp
vor trebui să le descopere. Por-
talurile vor fi marcate prin in-
termediul a trei instalații –
ferestre realizate artistic de
voluntarii pentru Geoparc și
alte două care vor putea fi
accesate utilizând realitatea
augumentată, în baza unei
aplicații disponibilă de pe tele-
fonul mobil. 

Primul portal

Un prim portal a fost deja

deschis publicului, cu ocazia
evenimentului ”Ziua Iei”, de la
sfârșitul lunii iunie. Pentru de-
scoperirea mai ușoară a aces-
tuia, un prim indiciu este
curtea Cooperativei Hațegana,
din orașul Hațeg. Portalul –
fereastră în timp se numește
”Vremea bunicilor” și este o in-
vitație la a lăsa un mesaj, pe o
bucată de pânză, bunicilor și
înaintașilor care ne-au lăsat
moștenire o mulțime de
povești, învățăminte de viață,
tradiții și meșteșuguri bazate
pe respectul față de ceilalți și
mai ales față de natură. 

Cu telefonul mobil

Cele două portaluri de reali -

tate augumentată ne vor face
cunoștință cu dinozauri și rep-
tile zburătoare care au trăit în
Insula Hațeg, din Marea
Tethys, în urmă cu cca. 70 de
milioane de ani. Viețuitoarele
preistorice vor prinde viață în
aplicația telefonului și, mai
mult decât atât, vor fi gata să
facă un selfie cu toți cei intere-
sați să descopere mai multe in-
formații despre ele și modul
lor de viață. Cele două por-
taluri – ferestre de realitate au-
gumentată vor fi deschise
oficial publicului cu ocazia a
două evenimente majore ale
Geoparcului: Festivalul Dino -
zaurilor din perioada 26 – 28
iulie și Ziua Vulcanilor, cele-
brată pe 24 august. 

Chinezii deschid o fabrică
de mobilă la Deva



F
irmele se plâng că nu
mai au de unde an-
gaja oameni calificați.

Deva – Judeţul Hunedoara
se poate considera unul privi -
legiat din punct de vedere al
monumentelor istorice şi al
potenţialului turistic pe care îl
generează acestea. Aici se află
cele două mari capitale ale
Daciei – Sarmizegetusa Regia
şi Ulpia Traiana Sarmizege-
tusa, biserica de la Denşuş,
cea mai veche din România,
Castelul Corvinilor din Hune-
doara, cel mai frumos şi bine
conservat din estul Europei. 

Eforturile administraţiilor
locale sunt demne de laudă
pentru că fiecare comunitate
în parte şi-a dat interesul pen-
tru punerea în valoare a aces-
tor monumente şi reabilitarea
acestora. Este cazul fostei cap-
itale a Daciei Romane, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, sau a
Cetăţii Deva, unde s-au câşti-
gat proiecte de reabilitare a
monumentelor, valoarea lu-
crărilor fiind de 10 milioane
de euro. 

Două proiecte mari

Proiectul de la Ulpia Tra-
iana Sarmizegetusa vizează
conservarea şi restaurarea
amfiteatrului roman din acest
sit arheologic, pe o suprafaţă
de aproape 5.000 de metri pă-
traţi. Sunt prevăzute lucrări
ample cum ar fi reconstruirea
şi gazonarea arenei, consoli-
darea şi reamenajarea zidu ri -
lor arenei, amenajarea
in tră rilor, realizarea de scări
de acces, pardoseli şi tribune.

Vor fi amenajate parţial
gradenurile de pe tronsonul
sudic al amfiteatrului, astfel
încât acestea să poată fi folo -
site pentru diferite eveni-

mente în perioada estivală.
Valoarea totală a proiectu-

lui se ridică la peste 22 mil-
ioane lei, din care 98%
reprezintă finanţare neram-
bursabilă. Perioada de imple-
mentare a proiectului este de
54 de luni, iar beneficiarul
acestuia este Consiliul Jude -
ţean Hunedoara.

Incinta 1 Cetatea Deva

În ceea ce priveşte reabi -
litarea Incintei 1 a Cetăţii
Deva, singura rămasă ner-
estaurată din monumentul is-
toric, contractul de finanţare
se ridică la aproximativ 23,15
milioane lei. 

Investiţia cuprinde conso li -
darea şi reabilitarea zidurilor
de piatră, reabilitarea tur-
nurilor, refacerea planşeelor
intermediare şi a şarpantei
din lemn, închiderea uşilor şi
ferestrelor cu tâmplărie din
lemn. Proiectul include re-
alizarea iluminatului arhitec-
tural, de siguranţă şi festiv,
instalarea unui sistem de
supraveghere video şi racor-
darea la utilităţi. Este pre-
văzută, de asemenea,
di gi ti zarea obiectivului de pa -
tri moniu.

Salariile neplătite îşi
arată acum efectele

Din păcate, greşelile făcute
în ultimii ani au îndepărtat
constructorii calificaţi de pe
şantiere, aşa că acum este
destul de complicat să mai
găseşti forţa de muncă nece-
sară. Chiar dacă, recent,
salariile în construcţii au cres-
cut prin efectul legii, iar un
macaragiu câştigă de la 4.000
de lei pe lună, oamenii buni
au plecat alungaţi. De vină
sunt salariile mici din trecut,
plata drepturilor băneşti cu
întârziere, iar mai nou lipsa
tinerilor calificaţi care să vină
din urmă de pe băncile şcol-
ilor. Aşa că, am ajuns la o „in-
flaţie” de absolvenţi de studii
superioare, mai ales în fabri-
cile de diplome, dar care nu
ştiu să facă mare lucru şi nici
nu concep să o ia de la capăt
într-o meserie care le poate
aduce satisfacţii. 

Realitatea de pe teren

Acest aspect este relevat şi
de cei care sunt direct intere-
saţi să pună în operă
proiectele de investiţii publice
cu fonduri europene sau gu-

vernamentale nerambursa -
bile.

Potrivit directorului Agen -
ţiei de Dezvoltare Regională
(ADR) Vest, Sorin Maxim,
problema forţei de muncă
este din ce în ce mai mare, iar
trendul este spre adâncirea
acestui aspect, chiar dacă
salariile din sectorul con-
strucţiilor au crescut.

„Cred că problema forţei
de muncă este din ce în ce mai
mare şi cred că încă nu se se-
sizează acest lucru la nivelul
situaţiei actuale. Cred că lu-
crurile sunt mai grave decât
par şi, mai mult decât atât,
trendul este unul spre mai
rău. Trebuie luate mai multe
măsuri care să corecteze acest
lucru. Prima măsură a fost
aceasta cu salariul (în con-
strucţii, n.red.), dar nu a rezol-
vat decât o parte a problemei,
pentru că nu este o garanţie a
faptului că şi avem construc-
tori. Este un complex de fac-
tori care influenţează această
migraţie masivă a oamenilor
şi cred că trebuie luate măsuri
în acest domeniu. Din păcate,
nu depind de noi, ci sunt mă-
suri care trebuie luate la nivel
naţional”, a spus directorul
ADR Vest.

Licitații la care nu
vine nimeni

Lipsa forţei de muncă a
fost confirmată şi de primarul

municipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu, care a menţionat
că au fost cazuri în care la lic-
itaţiile organizate de Primăria
Hunedoara nu s-a prezentat
niciun ofertant. În opinia sa, la
licitaţiile pe aceste proiecte ar
putea participa şi companii
din afara ţării, având în vedere
valoarea şi complexitatea
unor proiecte.

„Sunt probleme peste tot
cu implementările (proiec -
telor,  n.red.), deoarece nu ex-
istă firme de construcţii care
să aibă resursa umană nece-
sară pentru a lucra la aceste
proiecte. Chiar mă gândeam,
în momentul de faţă, că una
dintre puţinele firme din
România lucrează la Castelul
Corvinilor. Sunt curios cum va
decurge licitaţia pentru cele-
lalte obiective istorice din
judeţul Hunedoara. Bine ar fi
să se găsească, de ce nu, şi
firme din străinătate care să
se înscrie, pentru că vorbim
de licitaţii publice deschise şi
pentru cei din străinătate. (...)
Sunt foarte multe cazuri de
licitaţii la care nu s-a prezen-
tat nimeni, chiar de două-trei
ori. Şi asta nu doar pe fonduri
europene, ci şi pe PNDL, unde
construcţia unei creşe din
Hunedoara a căzut la licitaţie
de trei ori pentru că nu s-a
prezentat nimeni”, a arătat
primarul municipiului Hune-
doara.
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Lipsa forţei de muncă pune în pericol
investiţiile cu fonduri europene

București – Ministrul Fi-
nanţelor, Eugen Teodorovici,
a anunțat că vrea să aplice o
”taxă de solidaritate” pentru
pensiile speciale care de-
pășesc un anumit plafon.
Ministrul Finanțelor a
avansat un plafon de 10.000
de lei, dar a precizat că nu e
sigur și o decizie în acest sens
urmează să fie luată. Ulterior,
el a spus că taxa se va aplica
tuturor pensiilor mari, nu
doar celor speciale.

În România se plătesc
anual aproape 160.000 de

pensii speciale. Anul trecut
au fost bugetate peste 9 mil-
iarde de lei pentru plata lor,
din care peste 8 miliarde
pentru pensiile militare de
stat și 1 miliard pentru plata
pensiilor de serviciu.

MAI a precizat că, în anul
2018, numărul beneficiarilor
de pensie militară de stat a
fost de 83.076. Din date neo-
ficiale, puțin peste 1.200 de
pensii depășesc 10.000 de lei.
Ultimele date disponibile, la
nivelul anului 2016, mențio -
nau un număr de circa

75.000 de beneficiari de pen-
sii speciale din cadrul MApN. 

De pensii de serviciu ben-
eficiază cei care au fost
procurori, judecători, care au
făcut parte din personalul
aeronautic, personalul auxil-
iar în instanțe judecătorești
și parchete, funcționari pub-
lici parlamentari, diplomați,
auditori publici externi ai
Curții de Conturi, deputați și
senatori. Dintre cele 9.312
pensii de serviciu, puțin
peste 4.000 depășesc 10.000,
potrivit unor date neoficiale.

Taxe pentru pensiile speciale și mari



putea urma stagii de
pregătire, însă preferă să lu-
creze în ţara în care a cres-
cut. „România este o ţară
frumoasă!”, este de părere
Alexandra Maria Pleşa. 

Robotica şi şcoala
În ceea ce-l priveşte pe

Răzvan Vîrtan, acesta s-a re-
marcat, în ultimii ani, prin
activitatea pe care a depus-o
ca membru al echipei de ro-
botică RobotX, de la Liceul
de Informatică „Traian
Lalescu” din Hunedoara.

La fel ca Alexandra, Răz-
van a arătat că a studiat
constant în toţi cei patru ani
de liceu, astfel că Baca la -
urea tul a venit ca o trecere
în revistă a cunoştinţelor
acumulate la clasă sau prin
studiu individual. „Nu pot
să spun că am tras tare în
clasa a XII-a sau că nu am
mai avut timp de altceva.

Cred că m-am pregătit în
toţi cei patru ani de liceu,
încercând să învăţ constant.
Bac-ul a venit ca o trecere în
revistă a unor lucruri în-
văţate pe parcurs”, a expli-
cat Răzvan.

Membru al echipei de ro-
botică RobotiX, de la liceul
pe care l-a absolvit, Răzvan
Vârtan a reuşit să cuce -
rească, anul trecut, împre-
ună cu colegii săi, medaliile
de aur la concursul mondial
de robotică din Mexic. 

„RobotX m-a format, în
primul rând, ca om. Am în-
văţat să lucrez într-un
colectiv de oameni pasio -
naţi şi să muncesc mult
pentru un scop important.
Tot acolo am învăţat să
reacţionez la stres sau pre-
siune şi aşa am reuşit să fiu
relaxat şi când a venit vorba
de Bac”, a apreciat tânărul
din Hunedoara.

Cercetare în domeniul
fizicii

În ceea ce priveşte pla-
nurile de viitor, Răzvan
doreşte să facă muncă de
cercetare în domeniul fizicii,
la o companie sau la o uni-
versitate. 

Pentru studiile univer-
sitare de licenţă se va în-
drepta spre Bucureşti,
urmând ca pentru masterat
să aleagă o experienţă în
străinătate.

„Am ales să rămân în ţară
pentru primul an şi probabil
pentru nivelul de licenţă din
mai multe motive, atât finan-
ciare, cât şi personale,
deoarece îmi era destul de
greu să plec în afară, anul
acesta. Pentru master şi doc-
torat îmi doresc o experienţă
în afară, dar nu vreau să
rămân acolo”, a menţionat
Răzvan.

E nevoie de o 
schimbare radicală

Cât priveşte viitorul Ro -
mâniei, tânărul de media 10
se declară optimist, dar, aşa
cum spune, nu se aşteaptă la
o schimbare din temelii a so-
cietăţii în care trăim.

„Când vine vorba de
România sunt optimist, chiar
cred că putem progresa şi
cred că în cinci ani lucrurile
se vor îmbunăţi din mai
multe puncte de vedere. To-
tuşi, nu mă aştept la o schim-
bare radicală. Important este
să fim cât mai mulţi oameni
buni, care să ne dorim pro-
gresul şi să fim dispuşi să
muncim pentru asta. Şi ar
trebui să găsim un mod de a
atrage înapoi profesioniştii,
care acum sunt nevoiţi să lu-
creze în afară”, a conchis Răz-
van Vîrtan.
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Alexandra şi Răzvan, 
doi absolvenţi de 10 ai judeţului

Week-end de vis la Geoagiu-Băi
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal,

împreună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-
Romane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a
săptămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ............................................... prenume ..............………….....…...…

CI seria…….. nr…….......…...   Adresa .......................................................

........................................................................ Tel…..........................…......…..

J
udeţul Hunedoara a
intrat, şi în acest an,
în elita naţională

prin trei elevi care au
primit media 10 la Ba-
calaureat. Doi dintre ei,
Alexandra Pleşa şi Răz-
van Vîrtan, au obţinut
media 10 chiar înainte
de contestaţii. 

Deva – Avem tineri mi -
nunaţi, cu o capacitate in -
telectuală şi un interes
pentru studiul temeinic, de
invidiat! Este o remarcă pe
care am auzit-o zilele trecute
în mai multe locuri din judeţ
şi ea vine să întărească ideea
că acolo unde şcoala, părinţii
şi activităţile din timpul liber
se îmbină într-un tot armo-
nios este imposibil să nu des -
coperim reuşita. 

Anul acesta, doi elevi din
judeţul Hunedoara – Alexan-
dra Maria Pleşa şi Răzvan
Vîrtan, au reuşit să-şi final-
izeze examenul de Bacalau-
reat cu media 10. Sunt doi
adolescenţi care au înţeles că
performanţa nu se face pe ul-
tima sută de metri şi că
rezultatele bune trebuie
pregătite din timp.

Alexandra a terminat Li -
ce ul teoretic „Avram Iancu”
din Brad la clasa de filologie,
iar materiile ei preferate au
fost limba română, limbile
străine, istoria şi geografia. 

Am învăţat pe parcurs
„Am învăţat pe parcurs şi

acest lucru m-a ajutat foarte
mult. În acest fel, în luna
iunie doar am repetat mate-
ria parcursă în anii de liceu.
Apoi, faptul că în timpul
şcolii am reuşit să obţin cer-
tificate de competenţă ling -
vistică la engleză şi la
in for matică mi-a permis să
câştig timp pentru studiu la
celelalte materii de Bacalau-
reat”, a spus Alexandra Pleşa,
atunci când am întrebat-o
care ar putea fi secretul
reuşitei sale. 

Îşi doreşte să ajungă pro-
fesoară şi, de aceea, s-a în-
scris la Facultatea de Litere
din cadrul Universităţii Ba -
beş-Bolyai din Cluj-Napoca.
„Este un vis de când eram
mică. Mi-am dorit să devin
profesoară, dar deocamdată
nu am toate elementele ca să
pot spune că voi preda în în-
văţământul preuniversitar
sau superior”, a spus Alexan-
dra. 

Clujul se potriveşte 
cu mine

Am întrebat-o de ce a ales
UBB şi Clujul, iar tânăra din
Brad a răspuns că ştie oraşul
încă de când era mai mică.
„Cred că Clujul se potriveşte
cu personalitatea mea, este
un oraş liniştit, iar oamenii
sunt foarte prietenoşi”, a
apreciat Alexandra. 

Cât despre o viitoare ple-
care în străinătate, viitoarea
studentă a UBB crede că ar
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Iată o temă pe mar-
ginea căreia am rugat-
o să ne vorbească pe

Liana-Ioana PALCĂU,
medic specialist, psihia-
trie pediatrică - Hune-
doara.

- Consumul de substanțe
psihoactive cum ar fi alcoo lul,
opiozii, canabinoizii, se da -
tivele, hipnoticele, axiolitice,

halucinogenele, cofe ina, sol-
venții volatili, tutunul și nu în
ultimul rând etnobotanicele,
determină tulburări mentale
și de comportament atât la
adolescenți, cât și la adulți.

Scopul intervenției te ra -
pe utice, în consumul de sub-
stanțe psihoactive, este
ob ținerea și menținerea ab-
stinenței pe termen lung.

Planul terapeutic este in-
dividualizat pentru fiecare
adolescent și constă în inter-
venție psihoterapeutică și/
sau farmacologică în funcție
de tabloul clinic, evaluarea
riguroasă a consumului de
drog de către adolescentul în
cauză și a suportului social și
familial pe care echipa ter-
apeutică multidisciplinară se

poate baza.
Prevenția consumului de

droguri se poate face prin
metode educaționale, inter-
venții centrate pe familii,
proiecte comunitare și nu în
ultimul rând, acționând asu -
pra factorilor de risc.

Au consemnat Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

SFATUL MEDICULUI

PREVENȚIE PRIN METODE EDUCAȚIONALE

Iată o întrebare pe care
orice om cu judecată
logică și-o pune. Astfel,

în decursul  ultimilor ani,
mai multe persoane care
au fost internate în Spi-
talul  de Urgenţă din Deva
au decedat, în urma unor
infecții intraspitalicești.
Nu avem în intenție, deo-
camdată, să facem o anal-
iză a cauzelor care duc la
dezvoltarea bacteriilor
ucigașe din spitale, pen-
tru că nu este de datoria
noastră, ci a  Ministerului
Sănătății, prin direcțiile
specializate pentru
asemenea situaţii.

Câți pacienți trebuie
să moară ca să se 

sesizeze ministerul?
Așadar, în cele ce urmează,

vă vom supune spre atenţie
un caz întâmplat acum doi
ani,  caz  ce în opinia unui
specialist din domeniu tre-
buie să se lase cu anchete se-
rioase, cu închiderea secțiilor
unde s-au contaminat bol-
navii, cu destituiri, cu infor-
mări publice și poate cu
dosare penale. Dar, ca la noi la
nimenea! Ascundem gunoiul
sub preș și mergem înainte,
că doar nu trebuie să dăm la
o parte favoriții partidelor,
mai ales dacă se află la gu-
vernare. De ce toate acestea și
de ce, mai ales, după  doi  ani.
Am avut  toată înțelegerea și
răbdarea cuvenită față de ce
s-a întâmplat în februarie -
martie 2017.  Ulterior, la un
spital din București au murit,
tot din cauza unor infecţii in-
traspitaliceşti 13 persoane,
situație care a generat un
mare scandal la nivel de țară.
Probabil, trebuiau să moară și
la Deva un număr mare de oa-
meni, ca cineva să se sesizeze.
Oricum, un singur caz ar tre-
bui să reprezinte un semnal

de alarmă deosebit.

Istoria unui caz 
șocant 

În luna ianuarie 2017,  un
eveniment stupid a condus  la
o leziune  în zona capului, a
unei persoane din Brad. Ulte-
rior evenimentului, în seara
zilei de 9 ianuarie, pacientul
Ioan Sicoe a fost dus la Brad,
apoi transportat la Spitalul
din Deva. Au urmat analize, o
atenţie, putem spune de apre-
ciat din partea unui medic,
care, din motive pe care nu le
descriem aici, a plecat din spi-
tal. A urmat o operație - un
drenaj al  cheagului de sânge
mai pe înțelesul tuturor, si -
tuat în zona exterioară
creierului, intervenție după
care pacientul a început să-și
revină. Se puteau realiza dia-
loguri scurte, o stare de conș-
tiență perfectă, cu alte
cu vinte, o speranță uriașă din
partea familiei. Starea de bine
a durat puține zile, după care,
situația  pacientului a început
să devină critică. A  mai
urmat o intervenție în zona
capului, dar fără folos. Mai
multe investigații, analize în

principal, au scos la iveală
prezența unei bacterii ex-
treme de agresive, acineto-
bacter baumananni complex
și staphylococcus epider-
midis. În alți termeni, special-
iștii din domeniu spun că
prezența acestei bacterii uci-
gașe, cum mai este numită, se
datorează  tubulaturilor de
aeraj din  saloanele de terapie
intensivă, saloane care, după
20-25 de ani, singurul
remediu ar fi dezafectarea lor
sau aplicarea unor proceduri
de dezinfecție extrem de
dure. Un lucru rămâne cert -
bolnavul la internare nu a fost
posesorul unei asemenea
bacterii ucigașe, primele
prezenţe ale acesteia fiind
consemnate la o lună și jumă-
tate după internare. Or, un
lucru este limpede: infestarea
nu s-a putut face decât din sa-
loanele spitalului din Deva, în
principal, de la terapie inten-
sivă!  Șansele de viață au fost
minime, iar după aproape o
lună, persoana a decedat. 

Rămâne de neînțeles reac -
ția autorităților față de aceste
cazuri, care sunt cu siguranță
într-un număr mare, dar oa-

menii nu sunt informați și nu
știu cum să reacționeze.

La  acea vreme am ridicat
problema într-o conferință de
presă a PSD, am înmânat doc-
umente cu mult mai multe
probleme grave din Spitalul
Deva,  chiar la nivel de Pre-
mier sau vicepremier, organe
de anchetă, dar lucrurile au
fost înmormântate. Dincolo
de praful așternut în vreme
peste aceste tragedii, rămâne
indolența și corupția, co -
rupție care însemnă moarte
pentru fiecare dintre noi, și în
cazul celor mai simple diag-
nostice. 

Bacteria  morții !
Am semnalat acest caz cu

durere în suflet pentru că este
inuman și de neconceput să
pierzi un om drag din familie
datorită indolenței și nepri-
ceperii unora! Am semnalat
acest caz pentru că au trecut
doi ani și nimeni nu a făcut
nimic. Cazul Marius Nasta de
la București a revoltat o ţară,
iar aici s-au luat măsuri cât de
cât. 

La Deva, tăcere totală.
Totul este bine și frumos!

Pleacă ai noștri, noi murim
cu toți ca proștii! Să le rea -
mintim celor în drept că
această bacterie este letală în
majoritatea cazurilor. De alt-
fel, un studiu al OMS arată că
vor mai trece cel puțin  8-10
ani până se va găsi un antidot.
Un studiu britanic spune că
până în anul 2050, pe glob
vor muri anual peste 10 mil-
ioane de oameni datorită in-
fecțiilor intraspitalicești.
Chiar mai mult decât în cazul
cancerului.

Dureros, dar adevărat! Dar
până atunci, ne întrebăm câți
oameni trebuie să moară da-
torită acestor bacterii și cum
pot fi tolerate asemenea situ-
ații  de către Ministerul Să nă -
tății? Sau până unde va merge
această politică de cumetrie,
prin care mutilăm până și
viața semenilor noștri. 

Management de
cumetrie?

În ultima perioadă, la
cârma spitalului  din Deva s-
au perindat mai multe per-
soane  numite pe interese de
cumetrie, fără a avea un
mana gement performant,
care sa scoată unitatea med-
icală din această umbră teri-
fiantă.  Într-un clasament la
nivel național, Spitalul din
Deva se regăsește pe ultimele
locuri din tară.  Să aibă vreo
legătură situația de față cu
echipa managerială? Un lucru
pare a fi edificator: actualul
mana ger, Delia Băda, numită
pe acest post de către stă -
pânii de la județ, a obținut, în
urmă cu ceva timp, la 
concursul pentru şef la DSP
Hunedoara, un pic peste nota
UNU! Dacă asta este politica
guvernanților… vai de ea țară,
vai de noi toți ! 

Cornel Poenar

Spitalul de Urgenţă Deva – 
un spital al morţii?!



Întrecerile ediției din
acest an a competiției
automobilistice Cupa

Hunedoara- Hășdat, etapă
din cadrul campionatului
județean se vor desfășura
sâmbătă, 20 iulie, între
orele 7 și 17, pe traseul
consacrat de la Hăşdat, la
ieşire din  municipiul
Hunedoara către Hațeg.  

CS Autokarting Hunedoara,
organizatorul evenimentului
sportiv, în colabo rare cu Auto-
mobil Clubul Român, filiala
județului Hunedoara în par -
teneriat cu Consiliul Județean
și Primăria municipiului Hune-
doara a stabilit toate detaliile
competiției. Sportivii admiși în
concurs vor avea  posibilitatea
să facă o recunoaștere a traseu-
lui, cu circulația închisă, o
manșă de antrenament și apoi
alte două manșe cronometrate
pentru stabilirea clasamen -
telor la fiecare grupă din com-
petiție. Pe listele de start sunt
înscrişi sportivi din mai multe
județe ale țării, amatori și pro-
fesioniști.
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Automobilism: Cupa Hunedoara-
HĂŞDAT 2019

Acrobație cu planorul   

Aeroclubul României organizează în perioada 17-28
iulie pe Aerodromul de la Săulești-Deva, în parteneriat
cu Federația Aeronautică Română, cea de-a 22 ediție a
Campionatului Mondial de  Acrobație cu Planorul.

La ediția din acest an, care se desfășoară  și cu spri-
jinul Aeroclubului Teritorial Deva, în parteneriat cu Di-
recția județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara și cu
Primăria municipiului Deva, sunt prezenți, așa cum au
comunicat organizatorii, 50 de concurenți din 13 țări:
Austria, Cehia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia,
Romania, Rusia, Suedia, USA, Lituania și Japonia. Aceștia
vor evolua la clasele Advanced și Unlimited.

Ieri după amiază s-a desfășurat, în centrul municipiu -
lui Deva ceremonia deschidere a acestui eveniment
sportiv, cu o paradă a echipelor națiunilor participante
la această competiție internațională.

Comitetul de urgenţă
al FRF a comunicat
către  formațiile din

teritoriu faptul că mai
multe cluburi au întâmpi -
nat dificultăți în a achita în
termenul prevăzut de
ROAF garanția financiară
pentru participarea în
campionatul național din
a Liga 3-a, luându-se în
considerare faptul că s-a
impus această obligație
pentru prima dată în 
sezonul 2019/2020, 
s-a  aprobat prelungirea
termenului de achitare 
a garanției financiare 

până la data de
18.07.2019, ora 17:00.

A fost aprobat formatul de
desfășurare a Cupei României
pentru sezonul 2019/2020,
regulamentele competițiilor
de juniori, ediția 2019/2020
și componența nominală a
Ligii 2 Casa Pariurilor, ediția
2019/2020.

Noul sezon al Ligii secunde
începe în 3 august şi se
încheie pe 30 mai anul viitor.
Prima parte a sezonului are
loc în acest an, până în 7 de-
cembrie, acest interval fiind
echivalent cu turul și două

etape din retur.   
Iată programul primei eta -

pe: ASU Politehnica Timișoara
– CS Mioveni; CSM Reșița –
Universitatea Cluj; Luceafărul
Oradea – Sportul Snagov;UTA
– Dunărea Că lă rași; FC Argeș
– Ripensia Timișoara;Rapid
București – Farul Con stan -
ța;Concordia Chiajna – Daco
Getica București; Turris
Turnu Măgurele – Pandurii Tg
Jiu;Gloria Buzău – Csiksz-
ereda Miercurea Ciuc și Meta-
loglobus București – Petrolul
Ploiești       

România va miza la
Festivalul Olimpic
al Tineretului Euro-

pean ca se va desfășura la
Baku între 21 și 27 iulie
pe 12 sportivi  judoka, 6
fete și 6 băieți. Iasmina
Covaciu, Georgiana Ha-
gianu, Florentina Ivă-
nescu, Georgiana Miler,
Anne Marie Brebinaru
(ambele din centru de-
vean) Alexandra Pașca,
respectiv, Ionuț Botofei,

Alex Creț, Ioan Dzițac,
Robert Matei, Vlad
Topală, David Fodor 
sunt gata de lupta pentru
medalii.  

Unii dintre ei sunt deja

medaliați în competițiile eu-

ropene ale categoriei dar toți

știu că în Azerbaidjan pot

face primul pas cu dreptul în

lumea olimpică. Arena în

care se vor desfășura între-

cerile e una impresionantă.
Heydar Aliyev Arena are o

capacitate de 8000 de locuri.

Fotbal: Decizii importante ale FRF 

Festivalul Olimpic al Tineretului European
Baku 2019



S
imona Halep (27 de
ani) și-a prezentat
trofeul câștigat la

Wimbledon pe Arena
Națională, acolo unde au
fost prezenți peste 25 de
mii de fani. Marea noastră
campioană va merge la US
Open, acolo unde poate
bifa încă o performanță
fantastică.

Simona Halep a anunțat,
în cadrul festivității de pe
Arena Națională, că după ul-
timul turneu de Grand Slam
va veni în România pentru a
descoperi noi talente. US
open se va desfășura în pe-
rioada 26 august - 8 septem-
brie.

"După US Open, când voi
avea mai mult liber, voi pleca
în țară împreună cu oficialii
Federației pentru a de-
scoperi mai mulți tineri.
Vrem să alegem mai mulți

copii pe care să-i îndrumăm
spre acest sport.

Vreau 1 milion de copii.
Vreau să meargă la tenis și să
fie campioni. Să venim pe
acest stadion și să-i sărbă-

torim”, a spus Simona Halep.
Simona Halep le-a dat din

nou emoţii părinţilor săi.
După ce a asistat la finala
magnificăde la Wimbledon,
în care fiica lor s-a impus cu

6-2, 6-2 în faţa Serenei
Williams, Stere Halep a
retrăit clipele extraordinare
ale confruntării care a adus
din nou glorie pentru
româncă. La fel ca la Wimble-

don, familia deţinătoarei tro-
feului de la All England Club
a urmărit împreună ceremo-
nia de pe Arena Naţională. 

"Acum am început să simt
mai cu adevărat bucuria,
pentru că atunci, în timpul
meciului am avut foarte mari
emoţii, parcă niciodată n-am
avut aşa mari emoţii, dar
totul a ieşit cu bine! Am spus
că dacă Simona nu va vedea
cine este de partea cealaltă a
fileului, va câştiga şi aşa s-a
întâmplat!

A dat dovadă de mai
multă maturitate faţă de cum
avea, a jucat cu mai multă în-
credere şi sunt sigur că de
acum începe să fie şi mai fru-
mos decât ce-a făcut până
acum," au fost cuvintele lui
Stere Halep după sărbă-
toarea de pe Arena Naţio -
nală. Sursa: digisport.ro
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B
ogdan Matei, căpi-
tanul echipei din
liga a patra Inter

Petrila și totodată cel mai
bun jucător din lotul lui
Adrian Câmpean a bătut

palma cu Jiul Petroșani. 
“L-am lăsat să plece. A fost

dorința lui să meargă la Jiul.
Noi am demonstrat încă o
dată că nu ținem pe nimeni
cu forța la Petrila. Deocam-
dată aceasta ar fi singura
noutate pe care o avem”, a
spus Eugen Duma. 

Echipa din Petrila s-a re-
unit zilele acestea iar con-
ducerea clubului  urmează să
stabilească programul de
pregătire. “Obiectivul nostru
este aceleași ca în fiecare an.
Promovarea în liga  a treia”, a
mai spus Eugen Duma.

F
ederatia Română de
Lupte  anunță orga-
nizarea, la finalul

acestei săptămâni, în Sala
polivalentă din Reșița a
întrecerilor finale din

cadrul  Campionatului
Naţional de Lupte ediția
2019, la toate cele trei
secțiuni, lupte libere,
lupte greco-romane și
lupte feminine, cu partici-
parea celor mai buni
sportivi seniori ai 
momentului.

Au fost adminși la aceste
întreceri și sportivi  de la cate -
goriile cadeți și tineret, com-
petiția având rolul de
pre  selecție pentru alcătuirea
loturilor cu care România va
ataca calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo 202O.

Fotbal: Inter Petrila a cedat
cel mai bun jucător

Lupte libere

Aflată în liga a patra și la
doar câteva săptămâni dis-
tanță de aniversarea celor
100 de ani, de la echipa Jiul
Petroșani vin și vești bune.
Antrenorul Damian Militaru
(foto) a declarat că acum  se
vorbește despre Jiul la un alt
nivel. După nenumărate dis-
cuții avute cu Primăria
Petroșani și primarul Tiberiu
Iacob Ridzi, toți par puși pe
fapte mari. “Ne dorim să pro-
movăm cu Jiul în liga a treia.
Am avut nenumărate discuții
pe această temă. Am vorbit
despre formarea unei echipe
care să aibă numai jucători
din Valea Jiului. Considerăm
că și tinerii din Vale trebuie
să aibă o șansă. Deocamdată
am reușit să-l aducem pe

Bogdan Matei, un jucător
foarte bun, dar am mai vrea
să-l luăm pe Sandu Remus de
la Energeticianul, care este
jucătorul nostru, pe Andrei

Firan. Ne dorim ca Jiul să aibă
o altfel de șansă, cea  de a
reveni  curând în liga a treia",
a spus antrenorul Damian
Militaru.

Fotbal- Jiul dorește să revină în Liga a treia

L
a finalul acestei săp-
tămâni, o delegație
de sportivi juniori 

U 21 vor participa la 
întrecerile cupei 
europene, care se vor 
desfășura la Praga.

România  va fi reprezen-
tată de Paraschieva Șincari,
Cătălina Topală și Alina
Jorovlea (toate legitimate la
SCM Deva, însoțite de prof.
Doru Bucătaru) la feminin iar
la masculin de juniorul Ilie
Alexandru, legitimat la LPS
Cetate Deva). Ilie Alexandru,
pregătit  de către prof. Dan

Gârbovan, este la prima lui
participare internațională și
speră într-un rezultat bună
în competiția de la Praga.
Succes!

Simona Halep a anunţat 
ce va face după US Open

Judo: Sportivi deveni la 
Cupa Europei pentru juniori 

de la Praga
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Este sărbătorit la data
de 20 iunie, fiind
unul dintre cei mai

importanți prooroci din
Vechiul Testament. În
popor, Sântul Ilie este per-
ceput ca un mare făcător
de minuni și aducător de
ploi. Prin rugăciunea sa, a
salvat poporul din Israel,
după trei ani şi jumătate
de secetă.

Viața Sfântului Ilie 
Sfântul Ilie a trăit cu peste

opt sute de ani înainte de în-
truparea Mântuitorului, pe
vremea regelui Ahab. Și-a
desfășurat activitatea în re-
gatul Israel din Samaria. A
fost fiul lui Sovac, un preot al
Legii Vechi, care locuia în
cetatea Tesve, de aici venind
și numele proorocului,
Tesviteanul. Încă din copilărie
respecta strict toate porun-
cile Legii și se ținea în perma-
nență în fața lui Dumnezeu
printr-o feciorie indiferentă,
post neîncetat și rugăciune
arzătoare. În acea perioadă,
poporul se îndepărtase de la
dreapta credință prin cin-
stirea zeului Baal. La porunca
lui Dumnezeu, Sfântul Ilie
ajunge la curtea regelui Ahab
și îi vestește acestuia că Dum-
nezeu va pedepsi poporul
prin secetă, că Cerurile vor fi
închise timp de trei ani și
jumătate. Potrivit tradiției,
Sovac, tatăl lui Ilie, a văzut oa-
meni îmbrăcați în veșminte
albe, care îl înveleau pe Ilie în
haine de foc și îi dădeau să
mănânce o flacără de foc, sim-
bol al râvnei pentru Dum-
nezeu. Preoții templului din
Ierusalim au interpretat ve-
denia astfel: ”Ilie a fost ales de
Dumnezeu pentru slujirea
profetică”. În perioada sa
pământeană, Ilie a săvârşit şi
păcate, cel mai mare fiind

uciderea părinţilor săi, la în-
demnul diavolului. Dum-
nezeu l-a iertat, l-a trecut în
rândul sfinţilor şi l-a urcat la
cer într-o trăsură cu roţi de
foc trasă de cai albi înaripaţi.

Alături de Moise, pe
Muntele Tabor

Prezența sa, alături de
Moise pe muntele Tabor
atunci când Mântuitorul s-a
schimbat la față înaintea
ucenicilor, arată cinstirea de-
osebită de care s-a bucurat
Sfântul Ilie înaintea lui Dum-
nezeu. Moise si Ilie au fost de
față lângă Domnul în slavă,
primul ca primitorul și dătă-
torul Legii, al doilea ca cel mai
neînfricat luptător împotriva
dușmanilor lui Dumnezeu. 

Urcarea la Cer a 
Sfântului Ilie

Arată, în chip duhovnicesc,
înălțarea către Dumnezeu a
sufletului curățit, ca într-un
foc de patimi. Sfântul Ioan
Gura de Aur susține că Ilie a
fost îmbrăcat de Dumnezeu
în haina îngerească. La
încheierea activității sale pro-
fetice, după ce a făcut multe
minuni, Ilie a fost luat cu
trupul la cer, într-un car de
foc, fiind considerat sfântul
care aduce ploaia.

Tradiții și obiceiuri 
de Sfântul Ilie

Fiind perceput în popor ca
aducător de tunete, trăsnete,
ploi torențiale și incendii, de
aici au luat naștere mai multe
tradiții obiceiuri și superstiții
legate de această zi. 

În ajunul sărbătorii
• Fetele se duceau noaptea

pe ogoarele semănate cu
cânepă, se dezbrăcau şi,
goale, se tăvăleau prin cul-

tură, apoi se îmbrăcau şi se
întorceau acasă. Dacă în
noaptea dinspre Sfântul Ilie
ele visau cânepă verde, era
semn că se vor mărita cu
flăcăi tineri şi frumoşi. Dacă
în vis vedeau cânepă uscată,
se spunea că se vor mărita cu
oameni bătrâni.

În dimineața 
sărbătorii

• Se culeg plante de leac, în
special busuioc, care se pune
la uscat în podurile caselor,
sub streşini sau în cămări.
Tot acum se culeg şi plantele
întrebuinţate la vrăji şi
farmece. 

• Tot acum se strânge
mierea din stupi, se duc fa gu -
rii la biserică spre binecuvân -
tare şi se împart de pomană.

În această zi 
• Se crede că, Sfântul Ilie

cutreieră norii, fulgeră şi
trăsneşte dracii cu biciul său
de foc, ca să-i pedepsească
pentru răul care i l-au prici-
nuit. Şi pentru că dracii în-
spăimântaţi se ascund pe
pământ prin arbori, pe sub
streaşina caselor, în turlele
bisericilor şi chiar în trupul
unor animale, Sfântul Ilie
trăsneşte năprasnic, pentru
a nu-i scăpa niciunul dintre
ei.

• Sfântul Ilie marchează
mie zul verii pastorale, dată
la care le era permis cioba -
nilor să coboare în sate, pen-
tru prima dată după urcarea
oilor la stână. Cu aceasta
ocazie, ciobanii tineri sau
chiar cei maturi aduceau în
dar iubitelor sau soțiilor lor
furci de lemn pentru tors, lu-
crate cu multă migală.

• Femeile duc la biserică
buchete de busuioc pentru a
fi sfințite. După ce ajung

acasă îl pun pe foc, iar
cenușa rezultată o folosesc
în scopuri te rapeutice,
atunci când copiii lor fac
bube în gură. 

• De teama pagubelor de
pe câmp (trăsnete, ploaie,
grindină), în această zi nu se
lucrează. 

• Potrivit tradiției, nu se
mănâncă mere până la Sfân-
tul Ilie și nici nu este voie ca
aceste fructe să se bată unul
de altul. 

• Tot acum, românii își
amintesc și de sufletele mor -
ților, în special de sufletele
copiilor morți. De aceea, fe-
meile chemau copiii străini
sub un mar, pe care-l scutu-
rau, ca să dea de pomană
merele căzute. Astfel, se cre-
dea că morții se veselesc.

www.crestinortodox.ro
www.libertatea.ro

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

”La mulți ani”

tuturor celor care 

îşi sărbătoresc onomas-

tica în această zi!

• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

Pensiunea POnOR ***
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807



Compus din sute de
plante, fiecare dintre
ele cu virtuți tămă-

duitoare deosebite, fânul
din flora spontană este o
adevărată farmacie verde,
cu remedii pentru o
mulțime de boli. Totul este
să știm cum și când să
folosim acest leac binefăcă-
tor, dăruit cu generozitate
de natură. 

Florile de fân 
Sunt obținute prin scutu-

rarea fânului proaspăt, ime-
diat după uscare. Cea mai
mare valoare terapeutică au
florile care se obțin din fânul
anului respectiv. Dacă nu s-au
obţinut din timp florile de fân,
se poate folosi și fânul ca
atare, mărind doar concen-
traţia extractelor folosite.

Pentru tratamentele natu -
riste, cel mai bun este fânul la
a doua coasă, numit otavă, şi
care creşte în zonele montane,
nepoluate. 

În medicina populară
Florile de fân erau conside -

rate remedii tămăduitoare
pentru mai multe afecțiuni. În
urma studiilor efectuate, s-a
ajuns la concluzia că multe din
aceste metode și tradiții
folosite de medicina populară
își găsesc justificarea.

Primul fân
Era folosit, în trecut, pentru

mărirea rezistenței la boli, pu-
rificare, întinerire, înfrumu -
seţare.

Al doilea fân
Numit și otavă, se folosea, în

general, contra răcelii, a bolilor
de piept şi gât, pentru tratarea
infecţiilor, a reumatismului şi a
bolilor de rinichi.

Fânul de pe coastele
umbrite şi umede

Se folosea pentru tratarea
bolilor cauzate de frig şi

umezeală. Cel de pe coastele
însorite şi uscate, mai aromat,
era folosit pentru înviorare, re-
vigorare, mărirea rezistenţei la
boli.

Terapii cu flori de fân
Potrivit specialiștilor, te -

rapiile cu flori de fân sunt
foarte eficiente. Dar, în paralel,
este necesară o alimentație
adecvată fiecărei boli și efectu-
area unor tratamente specifice.

Băile cu flori de fân
Pentru obținerea unui ex-

tract complet din flori de fân, se
procedează în felul următor: în
cinci litri de apă se pun la în-
muiat 7-10 mâini de flori de
fân, timp de 8-10 ore, la tem-
peratura camerei. După acest
interval,  maceratul se filtrează
şi se pune într-un vas. Florile de
fân rămase, la care se mai
adaugă 3-4 mâini de flori
proaspete, se pun la fiert 1-2
minute, în 5 litri de apă clo-
cotită, după care se lasă să se
mai infuzeze, timp de 20-30
minute. Decoctul se filtrează
după răcire şi se combină cu
maceratul la rece obţinut 
ini țial. Acest extract conţine
atât principiile active obţinute
prin macerare, cât şi cele ex-
trase la temperaturi înalte, fiind

din acest motiv cel mai activ. 
Important!
La baia completă cu flori de

fan, creşterea temperaturii se
va face gradat. Nu vor face
aceste băi fierbinţi persoanele
hipertensive, care suferă de is-
chemie cardiacă, epilepsie,
tromboflebită, arterita în forme
grave, care au suferit accidente
vasculare. 

În caz de prostată
Băile cu flori de fân sunt

foarte utile. În astfel de situații
sunt recomandate băile de
șezut cu flori de fân, asociale cu
coada-calului şi rădăcină de va-
leriană. Se recomandă câte 100
g din fiecare plantă, la 5 l de
apă, preparată ca infuzie. Băile
de 20 de minute se fac seara,
înainte de culcare, de 3 ori pe
săptămână.  

Infecțiile urinare
Se vor trata mai repede cu

ajutorul băilor de şezut. Astfel
de băi se fac timp de trei zile,
consecutiv, perioadă în care nu
trebuie să se depună efort.
După baie, spatele se va în-
fășura cu un prosop cald, iar
bolnavul va sta sub pătură cel
puțin 30 de minute. 

În cazul durerilor 
musculare

Sunt indicate băi generale
calde, cu extract complet de
flori de fân, băi care vor avea o
durata de 30 de minute. Trata-
mentul se face de două-trei ori
pe săptămână. Astfel de terapii
sunt foarte utile și în parezele
uşoare sau nevralgii. 

Bolile de piele
Plantele din fân au efecte

antiseptice şi modifică anu-
mite procese metabolice la
nivelul pielii. În cazul bolilor de
piele, băile sunt recomandate
ca adjuvant sau chiar ca mo da -
litate principală de tratament
pentru eczeme, infecții bacte-
riene ori cu ciuperci la nivelul
pielii. 

Infuzia cu flori de fân
Este recomandată în cazul

tulburărilor circulatorii și în di-
verse alergii. În astfel de situ-
ații, se pun într-u săculeț din
bumbac aproximativ 250 de
grame de flori de fân, peste
care se toarnă 250 ml de apă
călduță. Separat, se fierbe 1
litru de apă, care se varsă peste
săculeţul de flori de fân şi se in-
fuzează într-un vas acoperit, 10

minute. Se stoarce săculeţul şi
se ţine pe locul dureros.

Inhalațiile cu 
flori de fân

Sunt foarte utile în afecțiu-
nile respiratorii. Pentru trata-
ment, se va prepara o infuzie
dintr-un litru de apă şi o mână
de fân. După prepararea in-
fuziei, se va sta deasupra vasu-
lui, inspirându-se pe nas aburii
emanați, timp de 10 minute. Se
recomandă completarea tra-
tamentului cu gargară din
această infuzie.

Cataplasma caldă  cu
flori de fân

O mână de flori de fân se
opăresc cu o cană de apă clo-
cotită, timp de 10-15 minute
după care se filtrează. Se înve-
lesc apoi în tifon şi se aplică cât
se poate de calde pe locul afec-
tat. 

Cataplasma rece
Florile de fân se macină cu

râşniţa de cafea şi peste ele se
adaugă apă fierbinte. Se lasă să
stea 1-2 ore, după care se aplică
pe locul afectat. 

www.click.ro
www.sanatate.ro
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ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI 

HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI 
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,  

LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE 

VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Puterea vindecătoare 
a florilor de fân

Puterea vindecătoare 
a florilor de fân
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Vineri, 19 iulie, PRO CINEMA, ora 20,30

Cu plăcere 

Filmul spune povestea a doi soți, Kate și Alex, care locuiesc
într-un apartament din Manhattan, împreună cu fiica lor,
Abby. Aceștia au o afacere de succes – un magazin cu mobilă
veche. Pentru că spațiul lor era destul de mic, fiind vecini cu
o bătrânică, au cumpărat apartamentul ei din New York.
Condiția era să o lase pe Andra, proprietara de 91 de ani, să
locuiască acolo cât mai are de trăit. Cei doi soți plănuiau să
spargă peretele despărțitor, dar li se pun piedici de către
nepoatele bătrânei, Rebeca și sora ei, Mary. În astfel de
condiții, Kate încearcă să se împrietenească cu cele două, dar
fără succes, iar pe parcurs, lucrurile încep să se complice. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Glume de vacanţă

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Încă de la începutul intervalu-
lui, relațiile parteneriale sunt
foarte active. Sunt posibile dis-
cuții legate de planurile voas-
tre de viitor sau poate fi vorba
de chestiuni bănești. În ambele
situații, trebuie lămurite unele
neînțelegeri care planează
asupra voastră.

Aveți multe de făcut, atât
acasă, cât și la locul de muncă.
Trebuie să vă selectați prio -
ritățile, întrucât sunteți foarte
obosiți și nu veți rezista prea
mult la tot felul întâmplări
neprevăzute. În plan financiar,
este loc de mai bine. Relaționați
bine cu partenerul de viață.

La serviciu este mult de lucru.
Ca să realizați tot ce vă pro -
puneți, este nevoie de atenție și
răbdare. Totul este să vă re-
zolvați sarcinile de serviciu la
timp. Se conturează schimbări
și în relația de cuplu. Cei singuri
au posibilitatea să întâlnească
persoana potrivită.

Reușiți să vă consolidați legă-
turile cu asociații sau clienții în
așa fel încât câștigurile voastre
să crească. Începutul interva -
lului este favorabil lansării
unor proiecte de grup, dar și in-
ițiativei de a căuta noi finan -
țări. În viața de cuplu nu sunt
probleme deosebite.

Vor veni oportunități finan-
ciare greu de refuzat, dar care
implică muncă în plus. Călă-
toriți pe distanțe scurte și toate
demersurile pe care le faceți
vor avea succes. Nu sunt ex-
cluse unele conflicte în familie,
dar pe care le veți aplana
destul de repede.

Sarcinile profesionale vă solic-
ită în mod deosebit, mai ales în
această perioadă când sunt
mulți colegi în concediu. Partea
bună este că veți primi drep-
turile care vi s-au promis. Ar fi
de dorit să renunțați, pentru
moment, la planurile de in-
vestiții.

Aveți multă energie, pe care ar fi
de dorit să o folosiți în interesul
vostru. Renunțați să vă mai im-
plicați în problemele altora și
axați-vă pe activitățile voastre
cotidiene. În caz contrar, ani-
mozitățile pe care le-ați avut cu
unii dintre parteneri își vor pune
amprenta asupra sănătății.

Informațiile primite în ultima
vreme vă ajută să vă lămuriți
asupra unor lucruri pe care le
considerați importante. Aveți
nevoie de mai multă liniște și,
mai ales, trebuie să vă organi-
zați cu atenție timpul. Banii nu
sunt o problemă, dacă știți cum
să-i administrați.

Ca să realizați tot ce v-ați pro-
pus, aveți nevoie de liniște. Pro-
gramați-vă timpul în așa fel
încât să vă puteți odihni mai
mult. Veștile primite vă vor
ajuta să înțelegeți unele lucruri
dificile și, totodată, să găsiți o
rezolvare. O persoană din tre-
cutul vostru vă neliniștește.

Investițiile pe care le-ați făcut vă
aduc satisfacții și foloase mate-
riale. Nu renunțați la proiectele
voastre viitoare, dar calculați-
vă cu atenție veniturile. Sfatul
prietenilor nu este de neglijat,
dar ascultați-vă mai mult vocea
interioară. În plan personal, se
vor produce schimbări.

Pe toată perioada intervalului
se întrevăd câștiguri surprin -
zătoare. Vă faceți planuri de
vacanță și reușiți să plecați
acolo unde v-ați dorit de mult
timp. Participați la reuniuni de
familie și cunoașteți persoane
care vă pot marca viața.

Se conturează schimbări pro-
fesionale de anvergură, care vă
vor avantaja în mod deosebit.
Apar proiecte noi, care vă soli -
cită, dar vă aduc și satisfacții.
Selectați-vă prioritățile și
puneți accent doar pe lucrurile
care sunt în avantajul vostru.
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• Într-o crâșmă
Un bărbat mărunțel stătea trist, cu o bere

în față. La un moment dat, apare un zdrahon,
îl bate pe umăr și-i bea berea. Văzând asta,
mărunțelul începe să plângă.

- Hei, ce te smiorcăi mă așa... pentru o bere?
- Uite, zice bărbatul păgubit: azi-dimineață

m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul la bancă
și mi-a lăsat casa goală! Pe lângă asta, m-au și
concediat! Nu am mai vrut sa trăiesc... M-am
așezat pe șina de cale ferată, dar trenul a tre-
cut pe lângă mine. Am vrut să mă spânzur, dar
s-a rupt frânghia! Am vrut să mă împușc, dar
s-a blocat arma! Și acum, mi-am cumpărat o
bere, în care am pus otravă, și vii tu să mi-o
bei!

În vacanță
Patru prieteni pleacă împreună în vacanță.

Neavând prea mulți bani,  hotărăsc să doarmă
câte doi în cameră. Și cum unul dintre ei se
știa că sforăie cumplit, aceștia au convenit să
doarmă, pe rând, câte o noapte, fiecare cu el
în cameră. A doua zi dimineața, vine primul
care a dormit cu ”sforăitorul”, cu ochii roșii,
spunând că nu a dormit toată noaptea.  A
doua zi, apare următorul, rupt de somn,
spunând că nici el nu a dormit deloc. A treia
zi, apare dimineața cel de-al treilea, odihnit și
bine dispus. Mirați, ceilalți îl întreabă:

- Cum ai reușit să te odihnești?!
- Simplu ! Înainte de a ne baga în pat, l-am

strâns în brațe, l-am sărutat dulce și i-am spus
noapte bună! N-a închis un ochi toata
noaptea!

Joacă într-un nou serial

Frumoasa actriță, Coraima Torres, pe
care o știm din serialul ”Kassandra”, va în-
cepe, foarte curând, filmările la un nou se-
rial. Alături de ea pot fi văzuți mai mulți
actori cunoscuți, printre care și Guy Eker.

A divorțat

Ozcan Deniz, protagonistul serialului
”Mireasa din Istanbul” a divorțat de mama
băiețelului său, doar după un an de căsă-
torie. Acesta și-a reluat concertele și
pregătește un nou album.

”Povestea slujitoarei” – revine

Începând cu 26 iulie, HBO România va
difuza primele două episoade ale serialu-
lui, din sezonului trei. Protagonista, Elisa-
beth Moss, cea care o interpretează pe
June, este și producătoare.

SE SPUNE CĂ:



P
olitica o fac par-
tidele și oamenii
politici care com-

pun și conduc aceste par-
tide. De ce devin aceste
partide mai târziu
corupte și cum se
formează corupția în 
interiorul lor? 

Caracteristicile partidelor
politice se regăsesc perma-
nent în simulacrele demo -
craţiei actuale. Generatoare
de corupţie, aceste partide
fac mai mult rău decât bine
poporului român. Ca să fii
bine primit și cu țeluri mari
încă de la început, cotizezi cu
o sumă de bani partidului și
ești cineva, ori ești ,,formator
de opinie,, în cadrul unor en-
tități creștine sau în mediul
educației. După ce ai ajuns
membru de partid bine
văzut, candidezi consilier în
cadrul unei primării. 

Din acest moment, începe
jocul de a ne îmbogăți peste
noapte. Începem să ne for-
măm rețele, relații, surse de
bani etc. Chiar dacă nu avem
nici studii medii, nu ne in-
teresează, pentru ca avem
mușchi, șantajăm și ame -
nințăm. Prin toate cele enu-
merate ne demonstram
su premația în localitatea
res pectivă și calitatea de vi-
itor HOȚ din banii publici.
Iar ca tacâmul să fie complet,
înființăm firme de con-
strucții, ca să putem ,,suge”
banii publici. 

Cu cât furîm și ne îm-
bogățim mai mult, cu atât
avem banii necesari să  par-
ticipăm la jocuri politice de
culise și să ajungem mai sus,
primar sau viceprimar. În-
cepem să ne formăm rețeaua
și cu cei de la județ, apoi tre-
cem cu gențile și sarsanalele
pe la cei de la București.
După care, începem să ne
punem oameni cheie în toate
instituțiile de forță ale ju de -
țului: finanțe, parchete, APIA
și multe altele, ca să nu ne
mai deranjeze nimeni. Ob -
ținem și fonduri europene,

ca să construim și o pensi-
une, tot pe banii fraierilor
votanți, unde invităm ,,oa-
menii apărători ai hoțiilor" și
încep orgiile și bairamurile.
Filmam totul, apoi stăm li -
niștiți și furăm în voie. Dacă
ne supără cineva, îi arătăm
”pisica”, adică filmarea.
Aceste dominante au evoluat
spre un fel de virtuţi ale
unităţii partidelor la avuția
banilor publici. 

Politica unanimităţii, care
ar trebui să suscite o puter-
nică contestaţie publică,
pune punct oricăror re-
forme. Partidele trebuie re-
formate pentru ca acești
indivizi să dispară. Atmos-
fera din interiorul partidelor
politice este una a întregii
societăţi din România de
astăzi. 

Amânarea strategică a re-
formelor partidelor, despre
care nu mai vorbeşte nimeni,
de la preşedinte la premier,
permite tot felul de tranzac -
ţii dubioase, ca cele enume -
rate mai sus. Cei care fură în
continuu sunt, de regulă, cei
de jos, de la comune și orașe
mici, unde interesul presei și
a organelor de control este
mai mic și nesemnificativ. 

Pe fondul unei creşteri
economice, având drept
cauză evidentă îndepărtarea
de la putere a guvernului
PSD-ALDE, mediul politic
aflat la putere pare a nu real-
iza că această realitate este
tot mai mult una inerţială.
Lipsa de autoritate din PSD
anunţă lucruri extrem de
grave pentru acest partid,
care nu va mai avea minima
capacitate de a face faţă unei
dinamici democratice. 

Doamna Dăncilă joacă îm-
preună cu Iohannis, ca și
cum se joacă vulpea cu
găinile. Se vede de departe că
au bătut palma și merg pe un
blat vizibil de la un kilo-
metru. 

Există unanimitate peste
tot, însă aceasta poate fi
dezastruoasă pentru par-

tidul pretins a fi al social-
democraţiei. 

Partidele duc lipsă 
de lideri politici 

puternici 

Nu poți să faci nimic cu
oameni ca Ludovic Orban,
Dacian Cioloș, Victor Ponta și
alții, pe post de prim-mi-
nistru. Unii au fost și nu au
făcut absolut nimic, iar alții
speră să ajungă. Nu numai
partidele au ajuns într-o
criză absolută de lideri.
Mediile profesionale, viaţa
academică, toate formulele
de organizare nutresc o au-
tosuficienţă pe care o face
posibilă viaţa politică. S-a
format un lanț al hoților,
unde anumiți politicieni
dansează hora hoției între
partide. Hoția nu are culoare
politică, miros, program,
doctrină. Când încep să
prindă cheag, se dau eroi,
viteji, chiar violenți. Dar
când intri cu probe în ei, fug
în toate părțile și sunt foarte
slabi. Tentaculele caracatiţei
politice  pot fi identificate la
scară generală, într-o pro-
gresie care a înlocuit re-
forma. 

Mai nou, observăm că și în
Europa se întâmplă la fel.
Unii se școlesc chiar la Bru -
xelles și vin la noi să se
rodeze, iar cei de la noi, șco -
liți ani de zile, au plecat la
Bruxelles, unde poporul a
binevoit să scape de aseme-
nea sugative de bani publici.
Falsitatea din noi ne-a adus
aici. Ne întoarcem vizibil
înapoi, printr-o zădărnicie a
unei false schimbări. Mult in-
vocata lehamite îşi are
cauzele în această blocadă,
care a transformat ţara într-
un eşec. 

Solidaritatea clasei poli -
tice a acestor grupuri de in-
terese, asimilabile
in fracţio  na lităţii, este fără
fisură. Atât de școliți sunt,
încât le dau lecții europe-
nilor. O  singură voce ade-

vărată, una singură, dacă ar
fi în mediul politic, precum
în perioada totalitară, lu-
crurile ar putea balansa în
direcţie bună. 

Dar cine sa fie acea voce,
când s-a ajuns ca din Parla-
mentul European să facă
parte celebrii politicieni:
Băsescu, Blaga, Falcă, Hava și
mulți alții. Ca tabloul să fie
complet, mai trebuia Elena
Udrea și Sorin Ovidiu Vântu 

Nu s-a întâmplat
nimic de 30 de ani

Nu se întâmplă nici acum,
printr-un fel de ecou al isto-
riei. Această situaţie are un
preţ uriaş, menţinerea Ro -
mâniei la periferia Europei.
Iubim așa ceva deoarece la
noi politicienii nu vin cu
nimic concret, nu gândesc
strategii, nu gândesc pentru
acest popor.

În fiecare partid există
agi tatori ai unor interese de
grup, cum ar fi #rezist, nu
oameni politici. În fruntea
partidelor nu  sunt susţinuţi,
firesc, cei care reprezintă
oglinda majorităţii. Sunt
susținuți și numiți linguși-
torii, oamenii care au fost
slabi toată viața, dar în par-
tid au devenit cei mai tari.
Unanimitatea, cu tabloul
candidaţilor unici, se consti-
tuie într-un model de care
România nu e străină. În con-
textul unei conjuncturi inter-
naţionale tot mai tensionate,
nu avem nevoie de anarhie
internă. 

La noi se vede haosul
zi de zi 

Pe cei care conduc îi in-
teresează să profite cât de
mult, să facă averi, să ducă o
viață de lux, iar poporul tre-
buie sa știe de ei doar la
alegeri. Însă fără democraţie
consolidată, suntem în totală
instabilitate. Lozincile bar-
bariei din 1990 pot fi decrip-
tate astăzi cam peste tot
unde activează politicienii.

Faptele, singurul punct de
discuţie, o dovedesc.: PSD-ul
la Prezidențiale cu Dăncilă
pierde sigur. PNL cu Ludovic
Orban să nu se lase dus de
val cu scorul de la europarla-
mentare, că este un scor
înșelător. USR-Plus dacă ges-
tionează bine lucrurile, îi vor
face zile fripte lui Iohannis și
chiar pot câștiga. Ponta sau
Tăriceanu, mai e mult până
departe. Dar cum la noi
politicienii sunt după in-
terese și voturi, s-ar putea să
apară un personaj care să
câștige la scor. Orice este
posibil în politica dâm-
bovițeană. 

PSD-ul se strânge în jurul
unor personaje care sunt
preocupate de orice, numai
de social-democraţie nu. În -
tre viaţa de partid şi ideolo-
gia acestora, doar ones titatea
poate fi un liant. 

Dna Dăncilă, lăsați pe alții
să candideze, că nu aveți
nicio șansă! 

Stânga românească este,
din păcate, o farsă, când ar
trebui să fie forţa redutabilă
care să oblige mediul politic
la implicare adevărată. Tră -
dă torii gen Ponta, Tudose
etc. mai rău au făcut politicii
românești decât bine, fapt
vizibil în ziua de azi. 

,,Bogăția și sărăcia nu con-
stituie cauze ale virtuților,
dar nici ale viciilor umane,
putând avea un rol de cir-
cumstanțial sau de influ-
ențare într-un partid politic".
I.L. Caragiale.  

Al dumneavoastră același 
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Simulacrele democraţiei 
actuale



mod de preparare:
Din ouăle crude, făină şi

lapte se prepară un aluat ceva
mai subțire decât cel de
clătite, la care se adaugă
condimentele pentru grătar,
curry, sare, piper şi dacă este
necesar, puţină apă. 

Se pregăteşte tigaia în care
se coc clătitele. Clătitele se fac
ceva mai groase decât cele
obişnuite. După ce s-au copt,
se aşază pe o  folie de alu-
miniu, ușor suprapuse, în așa
fel încât să se formeze un
dreptunghi.

Într-o altă tigaie se călesc

frunzele de spanac până se
înmoaie, iar zeama scade.
Spre final, se adaugă concen-
tratul de ciuperci. După ce
spanacul s-a călit şi a fost
scurs de suc, se toacă mărunt.
Se distribuie apoi uniform pe
foaia dreptunghiulară de
clătite, lăsându-se libere mar-
ginile. Ceapa şi ardeiul roşu,
tăiat cubuleţe, se călesc îm-
preună și se toarnă peste
spanac, aranjându-se uni-
form. Ouăle fierte tari se taie
în sferturi şi se aşază în rând,
pe lungime, împreună cu ca-
banosul. 

Clătitele se rulează, se în-
făşoară în folie şi se pun într-
o tavă. Peste ele se toarnă
500-600 ml de apă, la care se
adaugă sare, piper, curry, roşi-
ile mici, castraveciorii acri tă -

iaţi pe lungime, morcovii,
puţină ceapă tăiată felii şi
câteva frunze de spanac. Tava
se dă apoi la cuptor, la foc
mediu, timp de 15-20 de
minute.

Când este gata, rulada se
taie bucăţi, împreună cu stan-
iolul, apoi acesta se înde-
părtează. Poftă bună !

www.gustos.ro
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mod de preparare:
Pentru început, corco-

dușele se fierb separat, până
se iau de pe sâmburi, apoi se

trec printr-o sită. Ceapa se
taie mărunt, morcovul, țelina

și păstârnacul se pot tăia
rondele, după care, se călesc
în ulei. Separat, se pune apă
la fiert, iar când începe să
clocotească, se adaugă ar de -
iul gras tăiat mărunt, dovle-
celul curățat de semințe și
tăiat cubulețe, varza tăiată și
fideluțe, cartofii cuburi și fa-
solea verde. 

Când sunt fierte toate
legumele, urmează roșiile

decojite și tăiate bucăți, iar la
final, pasta de corcodușe. Se
mai dau două clocote, apoi
ciorba se drege cu smântâna
și oul bătut, se potrivește de
sare și piper. Se ia de pe foc,
se aromează cu leușteanul
tocat mărunt şi se acoperă cu
un capac. Se poate servi
după aproximativ 15 minute.

https://ciprianmuntele.ro

mod de preparare:
Laptele se pune la fiert îm-

preună cu zahărul. După ce
zahărul s-a topit, se adaugă,
în ploaie, grișul ameste -
cându-se continuu să nu se
formeze cocoloașe. Crema de
griș se fierbe 10-12 minute,
se stinge focul și se adaugă

untul. După omogenizare,
crema se acoperă cu o folie și
se lasă să se răcească.

Se pregătește apoi o tavă
unsă cu unt, în care se pune
prima foaie de plăcintă, unsă
cu unt topit și se acoperă apoi
cu o a doua foaie. Se pro-
cedează la fel în continuare

cu celelalte foi, până la cinci,
care vor fi baza plăcintei cu
griș. Peste foile unse se pune
umplutura rece de griș, care
se nivelează uniform pe toată
suprafața. Umplutura se
acoperă cu alte cinci foi de
plăcintă, fiecare unsă cu unt.
Se va unge cu unt și suprafața
ultimei foi, iar prăjitura se dă
la cuptor pentru 25-30 de
minute, până se rumenește
uniform. După ce se scoate
din cuptor se lasă să se
răcească, apoi se porționează.

www.lauraadamache.ro

plăcinTa GREcEască cu cREmă dE GRiș 

inGREdiEnTE

pentru o tavă de 25×18 cm.: 10 foi subțiri de
plăcintă, un litru de lapte, 200 g griș fin, 100 g unt, 150
g zahăr, coajă de lămâie sau alte arome preferate, 75-
80 g unt topit (pentru uns foile).

cioRbă dE lEGumE și coRcodușE

inGREdiEnTE

500 grame până la un kilogram de corcodușe, 2,5-3
litri apă, o ceapă mare, un morcov, țelină și păstârnac,
un ardei gras, un dovlecel, varză albă 200 de grame,
200 de grame cartofi, 200 de grame fasole verde, două
roșii proaspete, smântână, un ou, leuștean, sare și
piper.

inGREdiEnTE

4 ouă crude, 3 ouă fierte tari, 350 g făină, 200 ml
lapte, 150 g cabanos, 500 g frunze de spanac, 2 cepe,
un morcov, un ardei gras roşu, 2 castraveţi acri, 5-6
roşii mici, 6 linguri ulei de măsline, 8 linguriţe ulei
pentru prăjit, concentrat de ciuperci, sare, piper, curry,
condimente pentru grătar.

Ruladă cu spanac şi cabanos 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

U - A - C - AZALEE - ATATA - AH - LA - B - A - O - CARTOFIORI - IARNA - UHU - C - AS - BAIT - V - IAR - AVANT - DI - PIATRA - AIA - NET - OG - EC

- AL - ULCEA - ALERTI - M - Z - IAC - ERA - USURATIC  - CT - NANAS - RR - TA - AMARI - CAIAC - N - TEAM - IAPA - F - A - CACTUS - IAHTING - E

- HA - AU - PORCAR - RAI - ACRA - RAU - E - X - CA - ATEE - STA - BATA - ARESTA - AB - RIZIBILE - ROTI - FERIGA - AURICUL



TAlON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând garsonieră, Dorobanți, 

27 mp, etaj 3, cu balcon, CT, termopan,
mobilată. Preț: 24.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 
78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 
intermediar. Preț: 45.000 euro, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere
Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1,
suprafaţă 52 mp, centrală termică,
izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900
euro. Tel. 0721.055.313. 

l Vând apartament două camere,
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-
gur nivel, parter, CT, termopan, curte
interioară, beci la demisol, posibilități
construcție garaj în curte. Preț nego-
ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-
fon: 0725.147.370.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, dintre care două
mobilate, teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, fântână cu apă
potabilă, grădină de legume și pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj,
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

l Vând casă,  2 camere, hol,
bucătărie de vară, grajd plus atelier,
curte, grădină, toate utilitățile,
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, 
telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2,
gresie, faianță, parchet, ușă metalică.
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000
euro, telefon: 0738.246.138.,
0769.213.866.

l Vând apartament 3 camere, 2
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal-
con, boxă, zona piață, renovat. Preț:
57.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, dependințe, teren
10 ari, pomi fructiferi, apă
curentă,zonă bună, nepoluată, la
stradă. Casa are și beci, curte sepa-
rată pentru animale. Preț: 21.000
euro, tel. 0748.557.794.

l Vând apartament 3 camere,
zona IRE, et 1, decomandat, două băi,
CT, termopan, aer condiționat, mo -
dern, mobilat modern. Preț: 60.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,
ușă metalică, parchet.  Preț: 34.000
euro, telefon: 0738.246.138,
0769.213.866.

l Vând urgent și ieftin casă în
Simeria, trei camere, din care două
mobilate și cu teracotă, beci spațios,
două bucătării de vară vechi, grajd
mare, șură, găbănaș, fântână pota-
bilă, cotețe, grădină de legume și
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m,
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp,
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
39.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament două camere,
Deva, Bejan, decomandat, cu ter-
mopan, mobilat, centrală electrică.
Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.

l Vând casă în comuna Zam, ren-
ovată, două camere, balcon închis, că-
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.

l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
fon: 0729.423.035.

l Vând garsonieră în Deva, str. M
Eminescu, confort 1, 31 mp,
bucătărie, 8/24, gresie, faianță, ter-
mopan, uși, baie, 3/3 mp, centrală,
apă trasă separat, renovată recent,
totul nou. Telefon: 0724.786.105,
0772.082.324.

l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
mp, CT, termopan, baie cu cabină de
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Proprietar, vând apartament 3
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
mobilat, an construcție: 2007-2008,
curte interioară privată, zona micul
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
fon: 0737.702.160.

l Vând casă nouă în Deva, P+1,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, ușă metalică, parțial
mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
24.000 euro, telefon: 0726.667.754.

l Vând casă cu grădină, 2470
mp, din cărămidă, pe fundație
solidă din piatră, cu pivniță zidită
în piatră, 3 camere mari (4x4) și
loc pentru baie, sursă de apă pro-
prie, grădină cu pomi fructiferi,
gard din beton, anexe
gospodărești, în satul Fizeș, co-
muna Băița, la 17 km. de Deva.
Preț negociabil, telefon:
0769.223.207, 0726.392.735.

l Vând casă în Chișcădaga, două
camere, hol, bucătărie de vară, beci,
grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
70.000 lei, telefon: 0725.452.878.

l Vând casă în sat Pojoga 

(4 km de la Zam), cu 2 camere,

bucătărie, cămară, baie, hol, grădină

3000 mp arabil+pomi fructiferi, 

zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.

Tel. 0769.897.804.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în
zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -
nător în Deva sau Simeria. Suport
diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer locuinţă la curte, Deva,

zona spital, unui student, sau per-
soană (femeie sau bărbat) încadrată
în muncă sau la pensie, pentru ajutor
gospodăresc. Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fam-
ilie cu serviciu. Telefon:
0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
balcon, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, zona piață, Deva. Chirie:
280 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere spaţiu
hală 100 mp, vad comercial, pentru
producţie, depozitare, acces auto
bun. Dispune de toate facilităţile
posibile. Deva, cartier Oituz, str. Flo-
rilor. Preţ negociabil. Tel.
0735/837.114, 0722/634.552.

l Ofer pentru închiriat casă în
Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
garaj, depozit, CT, mobilată și uti-
lată. Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
0733.345.459.

l Ofer de închiriat o cameră de
cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.

l Ofer pentru închiriere garaj,
Deva, zona piață, pentru depozit sau
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
0722.968.910.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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TERENURI

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren Archia, 2,2 hectare,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp,
telefon: 0722.564.004.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, telefon:
0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan
- Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS -
31 m, posibilităţi apă, curent,
canalizare, gaz. Se vinde şi în-
jumătăţit. Preţ 
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren extravilan în Haţeg,
7200 mp din care 5000 mp livadă
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul
Mare. Preţ 15.000 euro. Tel.
0747/179.190.

l Vând teren în Popești, 3600 mp,
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon:
0738.246.138.

l Vând teren intravilan, 550 mp,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul-
can).Telefon: 0732.139.547.

l Vând teren Deva, la șosea, 4200
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de-
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, ne-
gociabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru
fabrică sau depozite. Preț:12
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând 7 hectare de pădure, zona
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70
ani vechime. Preț: 3200 euro/hectar. 
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Ford Escort, din Austria,
preț: 1000 euro,  Alfa Romeo 3500
euro, VW Passat, acte la zi, 1200 euro,
Dacia combi, pe injecție, acte la zi.
Telefon: 0742.695.238.

l Vând autoutilitară N, Mercedes
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
până în anul 2020. Preț: 5500 euro,
negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Nissan Micra, AF 2000
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm,
2 uși, stare foarte bună. Preț negocia-
bil, telefon:0723.357.090.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro, telefon:
0767.510.260.

l Ocazie! Vând Nissan E 11, 

benzină, AF 2013, 25.000 km, reali,

unic proprietar, înscrisă, acte la zi.

Preț: 7500 euro, negociabil, telefon:

0728.776.944.

l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi
față, triple spate, alternator, electro-
motor. Prețuri negociabile, telefon:
0769.473.088.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400

cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,

închidere centralizată, AC, funcțional,

geamuri electrice. Preț: 1800 euro,

telefon: 0725.147.370.

l Vând Skoda Fabia break, cu

turelă electrică și haion, motor 1,4, 75

CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig

remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP

valabil până în 2019. Preț negociabil,

telefon:  0724.246.514.

l Vând VW Passat 2007, full, mer-
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon:
0742.074.855.

l Vând tractor U 650, remorcă

apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri

noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și

grapă. Preț negociabil, la vedere.

Telefon: 0727.636.444.

OFERTE DE SERVICIU

l Societatea comercială  ANDRIS

– ALEXIOU CONSULTING SRL anga-

jază îngrijitoare. Cerințe minime

obligatorii: studii medii și

cunoașterea limbii engleze. CV-ul se

va trimite la următoarea adresa 

de  e-mail: pandris@aktor.gr.

l Fac curățenie în case și aparta-
mente, doar în Deva. Preț avantajos,
telefon: 0732.369.565.

l Pensionară, din Deva, doresc să

ajut la curățenie pe o doamnă sau

domn, de preferință la curățenie casă,

curte, grădină, în Deva sau împre-

jurimi, două zile pe săptămână. Rog

seriozitate. Telefon: 0771.139.136.

l Caut femeie pentru a îngriji o

persoană vârstnică (bolnavă), în

Deva. Informații la telefon:

0723.056.710.

l Caut femeie pentru menaj și
curățenie, o zi pe săptămână. 
Telefon: 0756.847.708.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Tel.0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Tânără, ardeleancă, simpatică,
serioasă, sinceră, gospodină, doresc să
cunosc un tânăr serios, pentru priete-
nie-căsătorie. Rog seriozitate! Telefon:
0744.818.223.

l Tânăr, 38 de ani, 1,63, 67 kg,
Brad,  serios, fără vicii, fără copii, ne-
fumător, caut o relație serioasă de pri-
etenie/căsătorie. Poate avea copii.
Telefon: 0733.155.451.

l Văduv, 77/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

l Pensionar, 80 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie sau căsătorie. Tele-
fon: 0787.649.226.

l Domn singur, 61 ani, 1,72/80 kg

din Deva, cu proprietate personală,

doresc o relație adevărată cu o

doamnă de maxim 60 de ani. Domicil-

iul îl va decide femeia. Telefon:

0720.366.434.

l Pensionar singur, 65/170/70,

cu apartament şi maşină, loial,

familist, agreabil, cu bun simţ, comu-

nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o

doamnă serioasă, de la ţară sau oraş.

Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350.

l Doamnă singură, 49 de ani,

fără obligații, fără vicii, caut

doamne/ domni pentru petrecerea

timpului liber într-un mod plăcut. Nu

exclud și o relație de prietenie se-

rioasă, pe termen lung. Exclus per-

soanele needucate. Tel.0762.034.459.

l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-

lație de prietenie, bazată pe respect,

cu un domn de vârstă apropiată, fără

obligații. Prefer să dețină mașină.

Rog seriozitate: 0749.198.130.

l Sunt singur, divorțat, fără obli -

gații, situație materială OK, 51/178/70,

agreabil, comunicativ, cu bun simț,

doresc să cunosc o doamnă într-o

situație asemănătoare și, sigur, îm-

preună vom alunga singurătatea. Rog

seriozitate! Telefon: 0730.350.889.

l Domn singur, catolic, fără vicii,
de vârsta a treia, doresc să cunosc o
doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
care să fie alături de mine la bine și
la rău, să luptăm împreună împotriva
singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
0254.211.731.

l Domn de 64 de ani, 170/83,

doresc să cunosc o doamnă de vârstă

apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.

Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.

l Domn din Brad, distins, 63 de
ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
ată pentru prietenie – căsătorie. 
Telefon: 0742.695.238.

DIVERSE

l Vând pătul de porumb știuleți,
din metal, sobă emailată de încălzit,
la gaz sau butelie, plăci de teracotă,
din demolări, scaun auto pentru copii.
Preț negociabil, tel. 0744.633.217.

l Vând masă pliabilă cu șase
scaune și bicicletă semicursieră. Preț
negociabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând ceas cu cuc, o butelie de
5l, cu ceas corespunzător, 4 butelii de
l litru și aragaz de voiaj. Prețuri con-
venabile, telefon: 0724.451.762.

l Vând canapea-colţar, extensi-

bil, 2 lăzi depozitare, stofă nuanţe de

bej, stare foarte bună, 1100 lei neg. şi

covor 2,5 x 1,6 m, cu carpetă 

0,8 x 0,5 m, în culorile grena, bej. 

Stare foarte bună, 300 lei neg. 

Telefon 0726.426.011.

l Vând mobilă sufragerie import

Germania, lemn masiv, sculptată,

masă extensibilă, 8 scaune, canapea,

vitrină, masă televizor, comodă, co-

modă 2 uși, canapea extensibilă și

butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-

ciabil, telefon: 0748.143.489.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-

lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-

uni:16x21 cm. Preț: 470 lei,

negociabil. Telefon: 0725.483.189.

l Vând zece lăzi pentru albine,

pe 12 rame, zece rame fără ceară, 9 

magazii superioare cu câte 10 rame,

fiecare, pâslă pentru pregătiri de

iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând urgent masă pliabilă, cu

șase scaune și bicicletă semicursieră.

Prețuri convenabile, telefon:

0254.225.678, 0745.231.153.
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Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

MiCA PuBliCiTATe - 1519 - 25 iulie 2019

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale



În această perioadă,
echipele de robotică
ale Colegiului Național

”Decebal” din Deva se află
în Tabăra Națională de
Robotică, pe care o găz-
duiește orașul Beclean -
Bistrița-Năsăud. 

Evenimentul este organi-
zat de echipa Esentza Robo -

tics a  Colegiului Național
“Petru Rareş” Beclean, unde
participă aproximativ 400 de
robotiști, antrenați în diverse
activități: Construția de
Robot, Programare, Proiecta -
re 3D, cursuri pentru partea
NON-Tehnică, public speak-
ing, motivație și concursuri.

În timpul liber este loc și

pentru distracție, la Com-
plexul Balnear Băile Figa.
Aici, din program nu lipsește
clasicul foc de tabără și un
”ceaun” specific ardelenesc. 

La întrecerea dintre echi -
pe, ”decebaliștii” s-au clasat
pe locul doi.

Felicitări!
Mihaela Poenar
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Se sistează furnizarea apei 
• în localitatea Brad, în data de 19.07.2019, între orele 08:00-12:00.
Sistarea afectează toată zona de peste râul Luncoiu din mun. Brad.
Motivul sesizării: remediere avarie conductă DN 125 mm.
• în localitatea Hunedoara, în data de 19.07.2019, 
între orele: 08:00 – 13:00. 
Sistarea afectează străzile: Lătureni și Buituri.
Motivul sesizării: Branșare la imobilul de pe str. Latureni Nr 2.

OPRIRI DE APĂ

Tabără Naţională
de Robotică Prin legea 337/2018

s-a instituit data de
11 iulie ca „Ziua 

Inspecţiei Muncii”.
Amănunte în acest sens am

cerut de la Sorin Gabriel Is-
trate, Consilier CRP, Inspec-
toratul Teritorial de Muncă
Hunedoara.

- Ziua inspectorului de
muncă este o zi care se sărbă-
toreşte pentru prima dată în
Romania, stat care se raliază
astfel altor state europene în
care-şi desfăşoară activitatea
organisme similare.

Actul normativ care con-
firmă această zi stabileşte cu
claritate statutul inspectoru-
lui de muncă precum şi rolul
acestuia în cadrul organis-
melor de îndrumare şi con-
trol. Astfel, inspectorul de
muncă exercită prerogativele
funcţiei urmărind asigurarea
respectării prevederilor le ga -
le în domeniul relaţiilor de
muncă, al securităţii şi să nă -
tăţii în muncă şi al suprave -
gherii pieţei prin luarea
măsurilor prevăzute de lege,
în principal pentru combat-
erea muncii nedeclarate, pre-
venirea accidentelor de
muncă şi bolilor profesiona le,
restricţionarea comer cia li -
zării produselor necon-
 forme, precum şi pentru
prevenirea şi combaterea dis -
criminării pe piaţa mun cii.
Activitatea desfăşurată de la
înfiinţarea Inspecţiei Muncii

în noiembrie 1999 şi până în
prezent a condus la de-
pistarea a numeroase cazuri
de muncă nedeclarată pre-
cum şi la prevenirea unor
evenimente ce puteau degen-
era în accidente deosebit de
grave ce se puteau solda cu
urmări nedorite de genul
avariilor, accidentelor de
muncă sau a accidentelor
colective de muncă.

Rugăm totodată ca agenţii
economici, precum şi anga-
jaţii să acorde tot sprijinul in-
spectorilor de muncă în
activităţile de prevenţie şi
control pe care le desfăşoară,
ziua şi noaptea, în zilele de
repaus sau de sărbători
legale.

Urăm pe această cale un
sincer „La mulţi ani!” tuturor
inspectorilor de muncă pre-
cum şi personalului adiacent
care-şi desfăşoară activitatea
în cadrul Inspecţiei Muncii!

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

ZIUA INSPECTORULUI 
DE MUNCĂ


