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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 2
Promovarea tradiţiilor 
populare şi integrarea 
acestora într-un concept de
agroturism în cadrul proiec-
tului „Dezvoltarea Agrotu -
rismului în Comuna Crişcior
la nivel European”.

PAşAPoArTePAg. 3
Regimul de eliberare a
paşapoartelor a fost 
modificat, din această
lună, principalele noutăţi
ţin de termenele de 
eliberare. Modificări sunt
şi în cazul permiselor auto. 
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Promisiuni pentru 
autostrada Lugoj-Deva

Deva, 22 Decembrie, 37A •
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E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Anunţuri 
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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

Festivalul Citadela, în pe-
rioada 26-28 iulie Cetatea
Deva se va transforma
pentru al doilea an con-
secutiv, într-un loc de în-
tâlnire al artiștilor de top
ai muzicii electronice.

Sâmbătă, 27 iulie, Parcul Cetăţii Deva va fi
locul de întâlnire al pasionaţilor de

tehnologia viitorului. /pag.16

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• BĂCIAN OLIMPIA din Deva
• IOVAN FLORICA din Deva

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI!

Completează talonul 
din pagina 8 şi câştigă

o invitaţie gratuită 
la Complexul Băile Daco-Romane

din Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această  săptămână:

•  GABOR DORIN din Deva
•  NAN ALIN-VIOREL din Balşa

/p.3

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI!
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În ciuda bugetelor ciun-
tite de actuala gu-
vernare, primarii

reușesc să ducă la bun
sfârșit lucrări pentru co-
munitățile locale.

Pui – Administraţia locală
din comuna Pui, una dintre
cele mai bine gospodărite din
judeţul Hunedoara, a reuşit să
ducă la bun sfârşit mai multe
proiecte de infrastrcutură ex-

trem de utile pentru satele
aparţinătoare. Satul Băieşti
poate fi unul dintre exemplele
de bună practică, deoarece aici
s-a reuşit finalizarea unei in-
vestiţii publice prin care
străzile localităţii au fost asfal-
tate, în întregime. 

„Este un proiect pe care oa-
menii îl aşteptau. Ne-am pre-
ocupat ca el să fie finalizat anul
acesta. Consider că toţi oa-

menii au dreptul la o viaţă mai
bună, iar rolul administraţiei
publice locale, al nostru- al pri-
marilor, este să identificăm
soluţiile necesare pentru ca
acest deziderat să se realizeze.
Le mulţumesc cetăţenilor pen-
tru înţelegere”, a declarat pri-
marul comunei Pui, Victor
Stoica.

Asfaltarea din satul Băieşti
este doar unul dintre pro -
iectele care au stat în atenţia
autorităţilor locale. În satul Pui
a fost realizată o lucrare simi-
lară, iar acum toate eforturile
sunt îndreptate spre alte in-
vestiţii din domeniul infra-
structurii rutiere. 

Este vorba despre modern-
izarea drumului comunal de la
Fizeşti, o investiţie în valoare
de aproximativ 2 milioane de
euro. Banii necesari provin
prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală (PNDL) II.
Lucrarea constă în asfaltarea
unui tronson în lungime de
trei kilometri, realizarea unui
zid de sprijin pe o lungime de
un kilometru şi executarea
unui număr de şase poduri. 

Pui: Lucrări utile pentru
comunitatea locală

ANUNȚ PUBLIC

MOLDOVAN LUBINCA ILONA, cu domiciliul în loca -
litatea Deva, B-dul Decebal, bl.5, sc.A, et.4, ap.15,
anunță elaborarea primei versiuni a planului/pro-
gramului faza PUZ ” CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ,
MAGAZIE ȘI ÎMPREJMUIRE” în localitatea Șoimuș, sat
Boholt și declanșarea etapei de încadrare pentru
obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/progra-
mului se poate realiza la sediul APM Hunedoara-
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, de luni-joi, între orele
8.00-16,30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris
APM Hunedoara, în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunț.

Crişcior – Promovarea
tradiţiilor populare şi inte-
grarea acestora într-un con-
cept de agroturism ce va aduce
venituri comunităţii locale
reprezintă una dintre compo-
nentele proiectului „Dez-
voltarea Agroturismului în
Comuna Crişcior la nivel Euro-
pean”. Este vorba despre un
proiect finanţat din fonduri
europene, primul pas în deru-
larea acestuia fiind făcut la
jumătatea lunii iulie în cadrul
unui eveniment care a avut loc
la Căminul cultural din satul
Zdrapţi. La manifestare au fost
prezenţi prefectul judeţului
Hunedoara, Fabius Kiszely,
reprezentanţi ai Asociaţiei
GAL „Ţara Zarandului”, ai
Liceului Tehnologic „Crişan”
din Crişcior, profesorul univer-
sitar Avram Fitiu, consilieri lo-
cali şi cetăţeni ai comunei.

Potrivit primarului Ovidiu
Furdui, administraţia locală
are în plan o dezvoltare şi pe
zona agroturistică, mai ales că
poteţialul locurilor şi ospitali-
tatea oamenilor sunt două lu-
cruri deja cunoscute. 

„Vom realiza un catalog de
prezentare în care vor fi incluse
diverse activităţi cu specific
local, de la concursuri de ţesut,
de cosit, până la degustări de
alimente tradiţionale. Nu vor
lipsi elementele legate de is-

toricul acestei zone, tradiţiile
pe care le promovăm şi azi,
locurile care merită vizitate”, a
spus primarul Ovidiu Furdui.

În opinia acestuia, poten -
ţialul existent în plan local
poate fi valorificat prin inter-
mediul evenimentelor şi târ-
gurilor importante, atât la
nivel naţional, cât şi inter-
naţional. 

„Ne propunem să acordăm
sprijinul necesar fiecărei per-
soane care doreşte să înceapă
o afacere în domeniul agrotu -
rismului. Este un program care
se va dezvolta durabil, în timp.
De aceea, se poate spune că el
reprezintă o nouă şansă pen-
tru tinerii noştri”, a apreciat
primarul Ovidiu Furdui.

Proiectul se va derula pe o
durată de 12 luni. 

Orăştie – Operatorul re-
gional de apă şi canalizare, Ac-
tivitatea Goscom Orăştie,
lucrează, şi în acest an, la foc
continuu pentru modern-
izarea reţelelor de utilităţi de
pe raza municipiului Orăştie.
Sunt lucrări care se execută în
baza unui grafic ce permite o
mai bună organizare, astfel că
abia la finalizarea acestora se
trece la readucerea străzilor la
forma iniţială prin turnare de
asfalt. 

„Ne propunem să lucrăm
eficient şi integrat pentru că

este în beneficiul oamenilor,
dar şi al administraţiei locale.
Vrem să evităm situaţiile în
care, după cum se întâmplă în
alte locuri, se asfaltează, iar
apoi se sparge din nou pentru
că s-a greşit ceva”, a spus direc-
torul companiei, Nicolae
Timariu.

Cele mai bune exemple sunt
de dată recentă, fiind vorba de
investiţii realizate în această
lună pe tronsonul dintre
străzile Decebal și Viilor. Aici s-
a finalizat înlocuirea rețelei de
alimentare cu apă potabilă, cu

branșările aferente, s-a realizat
înlocuirea rețelei de alimen -
tare cu gaze naturale şi se în-
locuiește canalul de supraplin
a stației de tratare a apei. În
cele din urmă, această stradă
va fi modernizată, atât caros-
abilul, cât şi trotuarele urmând
să fie asfaltate. Un alt exemplu
este pe strada Popa Şapcă,
unde a fost înlocuită rețeaua
de alimen tare cu apă potabilă
și au fost realizate branșa-
mentele aferente, iar acum au
început lucrările de reparații
a caro sa bilului și a trotuarelor. 

Crişcior: Tradiţiile 
şi agroturismul, 

într-un proiect european

Activitatea Goscom – lucrări pentru
modernizarea reţelelor de apă



M
inistrul Transpor-
turilor a vizitat
ieri mai multe

tronsoane de autostrăzi
din Ardeal.

Deva – Vin veşti bune pen-
tru şoferii care circulă în
partea de vest a ţării: lotul 4
al autostrăzii Lugoj-Deva este
aproape gata, lucru con-
statat, de altfel, şi de minis -
trul Transporturilor, Răz van
Cuc, aflat ieri într-o vizită de
lucru pe şantierul acestei in-
vestiţii. 

Asociaţia Pro Infrastruc-
tura a realizat o nouă filmare
aeriană a acestui tronson, iar
din imagini se poate observa
că sensul Ilia-Deva este asfal-
tat, ceea ce demonstrează că
lucrăruile se apropie de final.

„Odiseea lotului 4 al Au-
tostrăzii A1 Lugoj-Deva se
apropie de sfârşit, la şase ani
de la semnarea contractului
(august 2013) şi după
nenumărate bâlbe adminis-
trative, manipulări, promisi-
uni fanteziste şi probleme

tehnice. Singurul punct
rămas de finalizat este cele-
brul deal „al liliecilor“, unde
constructorul (UMB) a aşter-
nut primul strat de asfalt
între cele două viaducte de
acces pe sensul spre Deva.
Estimăm că tot sectorul de
22,14 km va fi pregătit de 
inaugurare în aproximativ
patru săptămâni. Solicităm
responsabililor din Compa-
nia Naţională de Adminis-

trare a Infrastructurii Rutiere
şi celor ai antreprenorului să
rezolve din timp birocraţia şi
testele necesare recepţiei la
terminarea lucrărilor, astfel
încât şoferii să poată circula
imediat ce noua autostradă
este gata”, se arată într-o
postare a Asociaţiei Pro In-
frastructura.

Licitat în urmă cu şase ani,
tronsonul a avut o istorie ciu-
dată, mai ales după momen-

tul în care o organizaţie de
mediu semnala că pe traiec-
toria acestuia ar fi o peşteră
în care trăieşte liliacul cu
barbă, o specie foarte rară.
Nimeni nu a verificat însă
adevărul celor susţinute de
către ecologişti, până când o
doamnă de la Ministerul
Mediului a venit la Şoimuş şi
a intrat în ceea ce se numea
peşteră. Se pare că realitatea
din scripte diferea de cea de

la faţa locului, aşa că s-a luat
decizia strămutării liliecilor
care au întârziat lucrările cu
doi ani. Şi acesta este doar un
exemplu de incompetenţă al
celor puşi să gestioneze
bunul mers al lucrurilor!

Să sperăm că promisiunile
guvernanţilor se vor materi-
aliza şi în practică, iar şoferii
vor putea circula pe au-
tostrada pe care o aşteaptă
de atâţia ani!
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Lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva,
aproape de final

Deva – Regimul de elibe -
rare a paşapoartelor a fost
modificat, din această lună,
principalele noutăţi ţin de
termenele de eliberare. Astfel,
termenul de valabilitate al
pașaportului simplu elec-
tronic a crecut de la 5 la 10 ani
pentru persoanele care au îm-
plinit vârsta de 18 ani. Pașa-
portul simplu temporar este
valabil 12 luni, însă acesta se
eliberează într-un termen ce
nu poate depăși 3 zile lucră-
toare, doar în situaţii obiec-
tive. Mai precis, acele situaţii
în care, din motive de sănă-
tate, motive familiale sau mo-
tive profesionale, este ne  ce  sară
și urgentă prezența persoanei
pe teritoriul altui stat și nu ex-
istă timpul necesar pentru
emiterea pașaportului simplu
electronic. Motivele vor fi do -
vedite cu acte ce atestă ur-
gența.

În lipsa documentelor care
justifică necesitatea și ur-
gența deplasării în străină-
tate, pașaportul simplu
temporar se eliberează într-
un termen ce nu poate depăși
10 zile lucrătoare.

Pentru depunerea cere -

rilor în vederea eliberării
pașaportului, cetățenii se pro-
gramează online pe pagina de
internet www.epasapoarte.ro.
Totodată, pe aceeaşi plat-
formă, la secțiunea Status
pașaport, se poate verifica în
timp real stadiul în care se
află cererea depusă pentru
eliberarea pașaportului sim-
plu electronic, pe parcursul
procedurii de aprobare şi
emitere a documentului de
călătorie.

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple Hune-

doara va elibera, în conti -
nuare, și bonuri de ordine,
pentru cei care se prezintă di-
rect la ghișeele serviciului,
însă cetăţenii sunt încurajaţi
să se programeze online pen-
tru a nu mai aştepta la ghişeu. 

În ceea ce priveşte per-
misele auto, un ordin al Mi -
nistrului Sănătăţii, reglemen-
tează noul model și termenul
de valabilitate al fișelor me -
dicale. Astfel, valabilitatea aces-
tora este de 6 luni de la data
emiterii de către unitatea de
asistenţă medicală ambulatorie
autorizată.

Noi reglementări la paşapoarte 
şi la permisele auto

S
ingurul ultramaraton
de șosea din Româ-
nia, de 100 de kilo-

metri care te aleargă prin
istorie: Cetatea Devei,
Castelul Corvinilor,
Sarmizegetusa Regia va
lua startul la Deva!

Deva – O nouă ediţie a ul-
tramaratonului Ultransilvania
va începe, vineri seara, la ora
23,00, din parcarea amena-
jată în zona Poarta 1 a Cetăţii
Deva. Este vorba despre o
cursă de peste 100 de kilo-
metri care va lega, între ele,
Cetatea Deva, Castelul Cor -
vinilor şi fosta capitală a Da-
ciei, Sarmizegetusa Regia, din
Munţii Orăştiei. 

Sportivii vor alerga  în
zilele de 26 şi 27 iulie pe teri-
toriul mai multor localităţi, pe
traseul: Cetatea Deva, Deva,
Almaşu Sec, Popeşti, Almaşu
Mic, Peştişu Mare, Hunedoara,
Castelul Corvini lor, Hăşdat,
Nădăştia de Sus, Nădăştia de
Jos, Călan (oraşul vechi),
Călan (oraşul nou), Streisân-
georgiu, Ohaba Streiu lui, Chi-
tid, Ocolişu Mic, Ludeştii de

Jos, Costeşti, Grădiştea de
Munte, Sarmizegetusa Regia.

Organizatorii estimează că
la ultramaraton vor participa
aproximativ 30 de sportivi
(atleţi), care vor fi ajutaţi pe
traseu de 50 de voluntari.
Atleţii vor concura individual
sau ştafetă de  doi.

Ultramaratonul Ultransil-
vania este organizat de Asoci-
aţia Club Sportiv Sport şi
Anduranţă Deva cu sprijinul
Primăriei Municipiului Deva.

Unicat în România:
ultramaraton între

două cetăţi



A
stăzi vreau să în-
vățăm împreună
să navigăm prin

jungla de informații ne-
fondate și strategii de
vânzare care sună fru-
mos, dar care de fapt
nu înseamnă mai nimic.
Am ales să vorbesc 
despre cele mai 
înșelătoare afirmații
din lumea cosmeticii.

1. Aprobat de 
dermatologi

Desigur că nu este în in-
tenția mea să diminuez în
vreun fel importanța reco-
mandărilor făcute de un
medic dermatolog. Ceea ce
vreau sa spun însă este că

această afirmație nu are
nicun fel de susținere în in-
dustria cosmetică sau me -
dicală. Deși formularea pare
să aibă o sursă oficială, în re-
alitate poate să însemne ceva
sau poate să nu însemne
nimic. Nu există niciun stan-
dard oficial pe baza căruia se
poate oferi o asemenea dis-
tincție pentru un produs. 

2. Produse OIL-free, 
concepute special pentru

ten gras
Există multe ingrediente

care pot face tenul să se
simtă uleios și care nu sunt
încadrate la uleiuri. Aceste
produse, contrar miturilor
propagate în unele colțuri

ale industriei cosmetice, nu
sunt soluția pentru tenul
gras. Evită produsele care au
consistenţă cremoasă densă
și caută produse care au o
consistenţă de lichid, gel, ser
sau loţiune pe bază de apă.

3. Hipoalergenic 
Lucrurile sunt simple și în

acest caz. FDA (Food and
Drug Administration) spune:
“Nu există standarde fede -
rale sau definiţii care să re-
glementeze folosirea terme-
 nului hipoalergenic. Terme nul
înseamnă exact ceea ce vrea o
companie cosmetică să în -
sem ne.” Adică acest cuvânt
vrea să vândă o cremă ca
fiind mai potrivită decât al-

tele pentru un ten sensibil,
predispus la alergii, dar real-
itatea este că există pe piață
multe produse care se prez-
intă hipoalergenice și care
conțin agenți iritanți precum
parfum, alcool denaturat,
sodium lauryl sulfate sau
camphor. 

4. Produse care nu
blochează porii 

(Non-comedogenice)
Nici în acest caz nu există

standarde aprobate sau re-
glementate de vreo autori-
tate oficială. Ca o regulă
generală, cu cât mai dens
este un produs, cu atât mai
mult e posibil să blocheze
porii. Dacă pe un produs

scrie non-comedogenic,
acest lucru poate să însemne
sau să nu însemne nimic. În
schimb, folosind produse cu
o textură uşoară (gel, sersau
loţiune pe bază de apă) este
mai puţin probabil să se
blocheze porii sau să apară
erupţii.

5. Produse speciale 
pentru păr vopsit

La o simplă citire compa -
rativă a ingredientelor dintre
produsele pentru păr vopsit
și cele pentru păr normal,
veți observa că nu diferă
foarte mult. Produsele care
îți promit culoarea eternă,
nu conțin nimic care să aibă
proprietățile pe care le pro -
mit. Mai mult, aproape toate
formulele pentru îngrijirea
părului conțin ingrediente
blânde care nu îți vor afecta
culoarea. Factorii care con-
tribuie la deteriorarea pig-
mentului din firul de păr
sunt: aparatele de styling cu
temperatură ridicată (placă,
uscător, ondulator); spălarea
prea frecventă a părului;
timpul petrecut în soare.
Încearcă să eviți sau să lim-
itezi aceste obiceiuri și cu-
loarea se va păstra un timp
mai îndelungat. 
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Farmacia TACOMI te face mai frumoasă

Nume .........................................................................................

prenume ..................................................................................

CI seria…….. nr…................… Localitatea…................……

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

Păcălelile din industria
cosmeticii. Învăţă cum 

să nu dai banii pe prostii

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

Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. 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.



Într-o recentă discuţie
cu managerul 
Spitalului Municipal

“Alexandru Simionescu”
din oraşul de pe Cerna,
cunoscutul şi apreciatul
economist Ion Radu
Budae, acesta ne-a 
declarat: “Sub semnul 
grijii faţă de semeni, de
pacienţi, iniţiativele 
noastre au suport 
modalităţi eficiente,
menite a fi prezente 
în sprijinul sănătăţii 
acestora. 

Spre exemplificare: în anul
2017, din dorinţa ca pacienţii
din Hunedoara cu boli renale
să nu mai facă naveta la Deva,
pentru tratament, s-a înfiinţat
aici, la spitalul nostru o staţie
de hemodializă calibrată pen-
tru 11 pacienţi.  Adresabili-
tatea pacien  ţilor a crescut şi
acum avem un număr de 21
de bolnavi.

Ca resurse umane avem 2
medici: Adrian Călin Suciu şi
Claudia Ciuciu. 

Alături de asistentele exis-
tente am stabilit un concurs
pentru încă 3 posturi.

Cele 3 noi asistente care
vor câştiga concursul se vor
încadra într-un colectiv cu

un bun comportament res -
ponsabil - adevărată armă de
preţ necesară însănătoşirii

pacienţilor”.
A consemnat

Ioan VLAD

aCtualitate - 526 iulie - 1 auguSt 2019

Sub semnul grijii faţă de semeni

A N U N Ţ
Spitalul Municipal  „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara va organiza la sediul

unitatii, in intervalul 16.07.2019 – 12.08.2019 cu respectarea prevederilor HG
286/2011, concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante cu norma intreaga de asistenti
medicali generalisti (post de executie), perioada nedeterminata in cadrul Statiei de
Hemodializa.

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care in-
deplineste urmatoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
- Diploma de licenta in specialitate/ diploma de absolvire a invatamantului superior

de 3 ani in specialitate/ diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta;
- Diploma de bacalaureat;
- Pentru 2 posturi de asistent medical generalist:

• Experienta minim 5 ani in hemodializa;
- Pentru  1 post de asistent medical generalist:

• Experienta minim 1 an in profesia de asistent medical generalist.
1.   Înscrierile se fac la Serviciul RUNOS – ec. Cristea Ana Maria – tel.0254713820

int. 210, in intervalul 16.07.2019 – 30.07.2019, in baza urmatoarelor acte:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice organizatoare (de la Serviciul RUNOS);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit

legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meser ie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) certificatul de membru si adeverinta pentru participarea la concurs eliberate de
OAMGMAMR;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente pe-
nale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.  În cazul în care can-
didatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul
în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data des-
făşurării primei probe a concursului.

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidat-
ului sau de către unităţile sanitare abilitate. curriculum vitae.

h) chitanta de plata (100 de lei).
i) Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se

obtine de la Serviciul RUNOS.
j) Dosar plic.
Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs vor fi prezentate si in original in ved-

erea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emi-

tentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii si men-
tioneaza daca persoana se afla sau nu in evidenta cu boli cronice si psihice. Comisia
medicala va analiza documentele medicale si va afisa rezultatul analizei  in data de
31.07.2019 prin sintagma “admis” sau  “respins pe motive medicale”, avand la baza
prevederile legale aplicabile in sistemul sanitar public.

Selectia dosarelor
In data de 01.08.2019 va fi afisat la avizierul institutiei rezultatul selectiei dosarelor

de inscriere cu mentiunea „admis” sau „respins”.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului,  pana in

data de 02.08.2019 ora 12:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data
de 02.08.2019.

3.  Proba scrisă
Proba scrisa se va desfasura in data de 07.08.2019 in Amfiteatrul spitalului, incepand

cu ora 11:00,  sub forma de test grila, cuprinzand 25 de intrebari, cu o varianta de
raspuns (a,b,c), modalitatea de corectare fiind prezentata in anexa nr. 1 la prezentul
anunt. 

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor
se anulează şi nu se mai corectează.

Rezultatele probei scrise vor fi afisate la avizierul spitalului in data de 07.08.2019.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data

de  08.08.2019 ora 12:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de
08.08.2019.

4.   Proba interviu
Candidatii care au obtinut 50 de puncte la proba scrisa vor sustine in data de

09.08.2019 incepand cu ora 11, proba interviu stabilita pe baza criteriilor de evaluare
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul anunt. Locul desfasurarii probei interviu va fi afisat
concomitent cu rezultatele probei scrise.

Planul interviului va fi intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestuia.
Rezultatele probei interviu vor fi afisate la avizierul spitalului in data de 09.08.2019.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data

de 12.08.2019 la ora 12:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de
12.08.2019. Comunicarea rezultatelor finale se va face in data de 12.08.2019.

Conditiile de participare si de desfasurare a concursului precum si alte date necesare
desfasurarii concursului se regasesc in Regulamentul concursului. 

La toate probele candidatii vor prezenta cartea de identitate valabila.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS / Birou Personal sau la tele-

fon 0254713820/ 210 sau 117.

Ion Radu Budae Claudia Ciuciu

Adrian Călin Suciu



P
este 320 de sportivi
și reprezentanți 
oficiali din 26 de

țări au participat la ediția
2019 an a întrecerilor din
cadrul Cupei  Europeane
de Tineret la tir cu arcul,
acest eveniment sportiv
desfășurându-se la  
București.

Printre sportivii prezenţi
la competiția europeană au
fost și reprezentanți  de la
SCM Deva/ Minerul Aninoasa,
însoțiți de antrenorii Viorel
Hăbian și Gigi Pușcă.

La finalul întrecerilor foar -
te disputate, perechea  ro -
mână alcătuită din Mădălina
Amaistroaie și Mario Țîmpu, a
câștigat  la baraj medalia de
aur la proba de arc olimpic
cadeți, echipe mixte, fiind de-
clarați învingători în fața
perechii care a reprezentat
Italia.

Rezultatele excelente obți -
nute de arcașii din România
nu au trecut neobservate.
Mai mult decât atât, cei care

au contribuit la performan -
țele notabile din ultima pe-
rioadă, antrenorii Viorel
Hă bian, Gigi Pușcă, ambii de
la SCM Deva - Minerul Ani-
noasa şi Alexandru Deneş
(Rădăuţi) au fost răsplătiți pe
măsură.

Cei trei antrenori au fost
declaraţi cei mai buni tehni-
cieni europeni ai  anului 2019
de către comisia World Ar -
chery Europe reunită la Euro-
pean Youth Cup Bucharest
2019, cu felicitări din partea
preşedintelui World Archery
Europe  - Mario Scarzella

Distincţia din partea co -
misiei a fost  acordată pentru
eforturile depuse în ultimii
ani pentru dezvoltarea tirului
cu arcul din România, dar şi în
urma rezultatelor foarte
bune:  medalii la individual şi
echipe la „2019 VERONICA’S
CUPWORLD”, calificarea la
Jocu rile Europei Minsk 2019,
dar rezultatelor obţi nute la
European Youth Cup Bucha -
rest 2019.
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Medalie de aur la Cupa Europeană
de Tineret la tir cu arcul

Lupte libere: Deveanca
Denisa Fodor pe podium 

la Reșița

Federaţia Română de Lupte  a organizat, la finalul săp-
tămânii trecute, în Sala polivalentă din Reșița, întreceri
din cadrul finalei Campionatului National de Lupte ediția
2019, la toate cele trei secțiuni, lupte libere, lupte greco-
romane și lupte feminine, la care au participat  sportivii
de la categoria seniori de la toate secțiile din țară.

Au fost admiși la aceste întreceri și sportivi  de la cate -
goriile cadeți și tineret, competiția având rolul de  pres-
elecție pentru alcătuirea loturilor cu care România va
ataca calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 202O.

Spre surpriza generală sportiva Fodor Denisa, elevă
în cadrul L.P.S. "Cetate" Deva, pregătită de prof. Suraj
Moravan, a cucerit medalia de bronz la aceste întreceri
finale ale Campionatului Național de Seniori , ea fiind
încă încadrată la nivelul categoriei juniori- cadeți.

C
S Autokarting Hune-
doara  în colaborare
cu Automobil 

Clubul Român filiala
județului Huneedoara, cu
sprijinul  Consiliului
Hunedoara și a Primăriei
municipiului Hunedoara,
în partene riat cu Direcția
pentru Sport și Tineret a
județului a  organizat , în
cadrul campionatului
județean de automobil-
ism ediția din acest an a
tradițio na lei competiții
automobilistice Cupa 
Hunedoara- Hășdat. 

Pe listele de start au fost
înscrişi sportivi din mai
multe județe ale țării, ama-

tori și profesioniști.
Iată și rezultatele tehnice:

clasament general: 1 Cosmin
Oprinesc (Hunedoara) 2.
Voicu Rinder 3. Alin Lazăr
(ambii Deva); amatori clasa
1:1. Ciprian Lukacs 2.Victor
Ioan (ambii din Hunedoara)
clasa 2:-Ioan Laviniu Dudaș
(Petroșani) clasa 3: 1. Cos-
min Oprinesc 2.Răzvan Pal-
cău (ambii Hunedoara) 3.
Mihai Aurel Selejan (Pe -
troșani); licențiați- clasa 1: 1.
Alexandru Andreoiu (Rânca
Gorj), 2 Dănuș Budai (Hune-
doara)3. Sorin Jurca (Deva);
clasa 2:Voicu Rinder 2. Alin
Lazăr (ambii Deva) clasa 1:

Șerban Dumitru (Sibiu); pre-
miu special pentru cel mai
bun timp Cosmin Oprinesc –
1:30.62, el evoluând pe VW
Golf 3.

Următoarea competiție
ca re se va desfășura în
județul Hunedoara este pro-
gramată în luna septembrie. 

Prezent la  competiția de
la Hășdat, primarul munici -
piului Hunedoara, Dan Bo -
bouțanu a fost de acord, la
solicitarea  piloților să se or-
ganizeze și o ediție cu între-
ceri de viteză în circut închis,
chiar în centrul municipiului
de pe Cerna.

Automobilism:  Cupa Hășdat Hunedoara
–succes al organizatorilor
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D
espre cei mai
frecvenți și agresivi
factori de risc și

cauzele acestora, am
rugat-o să ne vorbească
pe dr. ALBU Cecilia Laura,
medic primar neurolog -
Hunedoara.

- Bolile cerebrovasculare
reprezintă a treia cauză de
deces după afecțiunile car-
diace și cancer.

Incapacitatea profesio na -
lă a acestor pacienți și durata
lungă de spitalizare și de re-
cuperare după un accident
vascular cerebral explică im-
pactul economic pe care îl
reprezintă această boală în
medicină.

De aceea, un rol important
îl reprezintă profilaxia pri-
mară a AVC alături de organi-
zarea serviciilor de asistență
medicală și trata men tul de
urgență în timp util și reabi -
li tarea bolnavilor cerebro -
vasculari.

Profilaxia primară se
adre sează mai ales indi-
vizilor cu factori de risc și
presupune depistarea pre-
coce și tratamentul corect al
acestora.

Factori de risc dovediți și
care pot avea tratament sunt
hipertensiunea arterială, di-
abetul zaharat, dislipidemie,
afecțiunile cardiace, afecțiu-

nile hematologice.
Hipertensiunea arterială

rămâne cel mai frecvent și
agresiv factor de risc în pa-
tologia vasculară cerebrală
contribuind la creșterea
mortalității prin AVC.

Un rol important îl re -
prezintă și factorii de risc
legați de obiceiuri și stilul de
viață, cum ar fi: fumatul, con-
sumul de băuturi alcoolice,
abuzul de droguri, contra-
ceptivele orale, inactivitatea
fizică și obezitatea.

Plimbarea zilnică sau
practicarea unor exerciții fiz-
ice moderate sunt bine ven-
ite pentru prevenția bolilor

cerebrovasculare.
Cauzele cele mai frecvente

de accident vascular cerebral
la tineri sunt afecțiunile car-
diace congenitale, abuzul de
droguri, utilizarea contracep-
tivelor orale, sarcina, bolile
metabolice și co a gu lo patiile
ereditare.

Măsurile de profilaxie pri-
mară nu se aplică pe pe-
rioade scurte, ci presupun
tratament susținut și de du-
rată a tuturor factorilor de
risc.

Pagină realizată de
Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

SFATUL MEDICULUI

TRATAMENTUL FACTORILOR DE RISC

R
ecent, am poposit la
domiciliul săteanu-
lui VAIDA Ioan, un

bun cunoscător al vieții 
social-economice a satu lui
CINCIȘ-CERNA, comuna
Teliucu Inferior, fost con-
silier local, viceprimar și
primar al comunei. 

Cu amabilitatea ce-l carac-
terizează, a acceptat să ne
prezinte câteva aspecte
privind așezările acestei local-
ități, cu o interesantă paletă
de descoperiri arheologice.

- În decursul istoriei,
această așezare din județul
Hunedoara, după tradițiile
care mai trăiesc, în afară de
actuală vatră, a cunoscut încă
trei așezări: la Siliște, la Nedei
și cea care se află astăzi sub
apa lacului de agrement, CIN-
CIȘ.

Locul zis „Siliște” se află pe
panta nordică a dealului Ceră-
tul. Cuvântul „Siliște” este de
origine slavonă și înseamnă
„loc unde au fost așezări
omenești”. În acest loc s-au
găsit unelte ale omului primi-
tiv. Acestea fac dovada că aici
au fost așezări ale omului
primitiv. Deci, prima vatră a
satului Cinciș a fost Siliște.
Regiunea fiind bogată în pă-
duri, oferea omului primitiv
fructe și animale sălbatice,
deci condiții de trai. Apa de
lângă lunca Cincișului, în tre-
cutul îndepărtat, lac întins
până în satul Cerna, oferea
omului primitiv peștele.

Vegetația fiind abundentă,
oamenii primitivi de aici au
putut să îmblânzească și să
crească animale, iar fertilitatea
pământului i-a determinat să
se ocupe și cu agricultura.

Că pe meleagurile Cincișu-
lui a existat în timpurile
străvechi o vegetație luxuri-
antă ce constituia hrana ani-
malelor, chiar a acelor uriașe,
ne-o spune măseaua unui
mamut în greutate de 5,50 kg,
descoperită de cetățeanul
Vaida Aron la locul numit
„pârâul Gligului”. Această
măsea s-a găsit până nu de-
mult la muzeul școlii. Gligul e
menționat într-un documen-
tar din 1404 din Țara Hațegu-
lui.

Prin urmare, existența
omului primitiv în aceste
locuri a fost posibilă.

A doua vatră a satului Cin-
ciș datează probabil din tim-
pul orânduirii sclavagiste și a
fost situată la locul zis „Nedei”
- care înseamnă sărbătoare,
adunare solemnă, petrecere
mare, loc în stânga văii
„Limpezi”. În acest loc ar fi fost
o așezare de câteva familii.

Acest loc se află pe panta es-
tică a dealului Cerătul. Aici s-
a descoperit statuia de piatră
din perioada daco-romană și
bogatele resturi ceramice. În
afară de statui, s-au mai de-
scoperit două capete de pia-
tră, o râșniță, resturi de ziduri,
cărămizi, țigle, lespezi de pia-
tră cu ornamente, o lespede
care pare a fi vatră de foc. 

Descoperirile arheologice
de pe panta denumită „Po -

peasca” împărtășesc părerea
că aici a fost cândva o fermă
romană.

Așadar, a doua așezare a
satului a avut loc în sclava -
gism. După retragerea ro-
manilor din Dacia, urmând
migrarea popoarelor de
Nord-Est, cetățuia fiind
părăsită, populația din jurul ei
n-a mai fost legată de aceasta
și căpătând libertatea, s-a de-
părtat de locul acesta.

A treia așezare a satului
Cinciș a fost pe vatra dis-
părută cu zeci de ani sub va -
lurile domoale ale barajului
de acumulare CINCIȘ.

Populația de la „Nedei”, în
decursul timpului s-a retras
pe această vatră. Cauzele care
au determinat deplasarea
populației ar fi următoarele:
evenimentele istorice care au
survenit: retragerea ro-
manilor, migrarea popoarelor,
părăsirea cetățuiei de către
apărătorii ei.

Un alt eveniment care a
contribuit la mutarea popu-
lației l-a constituit și alune -
carea terenului pe care se află
vatra satului. De notat că, sub-
stratul de pământ fiind de
natură argiloasă și pe pantă
de deal, în timpul ploilor
abundente au avut loc
alunecări spre pârâul Valea
Limpede, ceea ce periclita
viața locuitorilor.

AM AFLAT ... VĂ INFORMĂM

SATUL CINCIŞ-CERNA ŞI AŞEZĂRILE SALE
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Se întâmplă, deseori,
ca după o zi de muncă
să ne simțim gleznele

sau picioarele umflate,
fără să ne explicăm
fenomenul. În condiții 
normale, acest lucru nu
trebuie să fie un motiv 
de îngrijorare, spun 
specialiștii, dar disconfor-
tul creat ne obligă să luăm
măsuri. Dacă nu sunt
probleme medicale, 
putem apela la unele
metode naturiste, care, 
în astfel de situații, 
ne sunt de mare ajutor. 

Cauzele picioarelor
umflate

Pot fi multiple.  De la statul
în picioare perioade lungi de
timp, până la retenţia de apă
din organism. Pentru reduc-
erea disconfortului, putem
apela cu încredere la trata-
mentele naturiste. Dacă pi-
cioarele rămân umflate
pentru perioade lungi de
timp, este necesar un consult
medical. 

Tratamentele 
naturiste pentru 

picioarele umflate
Au ca scop ameliorarea

durerilor cauzate de oboseală
ajutând, totodată, la reduc-
erea edemului de la nivelul
picioarelor și a gleznelor.
Acestea pot fi administrate pe
cale internă, sub formă de in-
fuzii, siropuri, tincturi, dar și
local, prin masaje sau băi cu
plante. 

Baia cu salvie și 
rozmarin

Este binevenită după o zi

de stat în picoare sau pe un
scaun la serviciu. Este nevoie
de cinci linguri de salvie, cinci
linguri de rozmarin și două
căni de apă caldă.  Salvia și
rozmarinul se pun într-un
vas, peste care se toarnă apa
caldă. Se amestecă bine, apoi
în această infuzie se vor ține
picioarele timp de aproxima-
tiv 15 minute, până se răcește
apa. 

Băile cu apă și sare
Sunt printe cele mai cu -

nos cute remedii și avem
nevoie de: trei linguri și jumă-
tate de sare de mare gemă
(40 g) 500 ml apă caldă, 500
ml apă rece. Se pune la fiert o
parte din apă (500 g) în care
se toarnă jumătate din canti-
tatea de sare, amestecându-
se până la dizolvare. Se
ada ugă și apa rece, în așa fel
încât temperatura  să fie su-
portabilă. În acest amestec se
țin picioarele aproximativ 10
minute, după care, picioarele
se șterg iar apa se aruncă. Se
toarnă apoi restul de apă rece
și de sare în vas, iar în apa re-
spectivă se țin picioarele cel
puțin trei minute. Alternanța
dintre apă rece și caldă stim-
ulează circulația sanguină în
picioare și glezne, reducând
inflamațiile.

Băile cu sare și oțet
Sunt la fel de utile, pro-

cedându-se astfel: într-un vas
se pune apă caldă  până la
jumătate, la care se adaugă
trei mâini de sare grunjoasă
şi două linguri cu oţet. Pi-
cioarele se vor ține în apă
până când amestecul se
răcește. La final, picioarele  se

înfășoară cu un prosop îm-
bibat în apă caldă și oţet.
După 10-15 minute, se va
simți efectul.

Baia cu mentă
Este foarte eficientă,

menta fiind revigorantă, di-
uretică și antiinflamatoare.
Pentru o astfel de baie avem
nevoie de trei linguri de
frunze proaspete de mentă și
un litru de apă. Apa se pune la
fiert, iar când dă în clocot, se
adaugă frunzele de mentă,
care se lasă să fiarbă la foc
mic, timp de 10 minute.
Amestecul se toarnă într-un
vas, iar când ajunge la tem-
peratura suportabilă, se în-
moaie picioarele, ținându-se
până se răcește apa.

Ceaiurile diuretice
Natura ne oferă o mulțime

de plante, care au calități di-

uretice deosebeite. Iată
câteva dintre ele:

Ceaiul de păpădie
Bogat în flavonoizi, po-

lifenoli și potasiu, un astfel de
ceai ajută la eliminarea apei
în exces, înainte să se acu-
muleze în picioare. 

Florile și frunzele de
măceșe 

Constituie, de asemenea,
un puternic diuretic. În plus,
acestea conțin substanțe an-
tiinflamatorii și antioxidante,
care reduc inflamați de la
nivelul picioarelor și mâinilor.

Ceaiul de coada 
calului

Ajută la eliminarea to -
xinelor din corp, fiind un di-
uretic foarte puternic. Pentru
prepararea lui este nevoie de
două linguri de coada calului

(20 g) și un litru de apă. Apa
și planta se pun la fiert timp
de 15 minute. După acest in-
terval, vasul se ia de pe foc și
se lasă la infuzat. Ceaiul ob -
ținut se bea pe tot parcursul
zilei. Ceaiul se poate îndulci
cu miere.

Infuzia de pătrunjel
Bogat în potasiu, pătrun-

jelul este un diuretic natural,
care ajută orgamnismul să
elimine lichidele și sarea în
exces, îmbunătățind astfel
funcția renală.  Pentru prepa -
rarea ei, se procedează în
felul următor: frunzele și
rădăcinile de pătrunjel se
toacă mărunt. Peste ele se
pune o ceașcă de apă fiartă,
apoi se lasă la infuzat zece
minute. Infuzia obținută se
consumă îndulcită cu miere,
la care se adaugă lămâie sau
ghimbir după gust.

Remedii naturiste pentru 
picioarele umflate

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…................................…......…..



Rădăcina de brusture
După o zi obositoare, când

picioarele au început să se
umfle, ne putem reface fo lo -
sind rădăcina de brusture. Ast-
fel că, se lasă la infuzat 400 ml
de apă și o mână de plantă
mărunțită, timp de zece mi -
nute. În infuzia respectivă se
vor ține picioarele timp de 15
minute.

Ghimbirul
Este și el foarte util, atunci

când tendoanele au început să
se umfle. Pentru ca inflamația
să se resoarbă rapid, se folos-
esc opt felii de ghimbir
proaspăt, care se fierb într-o
jumătate de litru de apă, apoi
se lasă la infuzat 10 minute. Se
vor consuma patru căni de ceai
pe zi. 

Macerat din usturoi 
și miere 

Aceste alimente sunt efi-
ciente în bolile circulatorii și
pot ameliora durerile şi fur-
nicăturile de la nivelul pi-
cioarelor. Pentru prepararea
maceratului cu usturoi și
miere este nevoie de:  250 g
de miere și aceeaşi cantitate
de usturoi pisat, care se lasă la
macerat o săptămână, într-un
borcan pus în loc ferit de
soare sau căldură.  Borcanul
se va agita zilnic. Din macer-
atul obținut se ia câte o lin-
gură, cu 40 de minute înainte
de masă, de trei ori de zi.

Aloe vera
Plantă minune, folosită

într-o multitudine de afecți-
uni, aloe-vera este foarte utilă
și în cazul picioarelor umflate.
Astfel că, se răzuiește gelul de
pe o frunză de aloe și se con-
sumă două lingurițe dimi -
neața, pe stomacul gol, în
amestec cu apă sau suc natu-
ral de fructe. O altă metodă ar
fi aplicarea gelului direct pe
zonele afectate. 

Masajul
Se face, de obicei, în cazul

unei circulații deficitare sau
dacă este vorba de o entorsă.
Prin masaj este stimulată cir-
culația, iar infamația se dimin-
uează.

Masajul cu scorțișoară
și cuișoare

Este foarte eficient și avem
nevoie de: un bețișor de
scorțișoară, trei cuișoare, două
linguri de ulei de măsline.
Cuișoarele și scorțișoara se
pisează în mojar până se
obține o pudră fină. Mirodeni-
ile se pun apoi într-o cratiță,
împreună cu uleiul de măsline,
se amestecă bine, apoi se
încălzesc timp de un minut, la
foc mic. După ce amestecul
obținut se răcește, cu el se
masează zonele afectate, prin
mișcări circulare, de jos în sus.
Piciorul nu se clătește, dar se
pune o șosetă, care se ține de
seara până a doua zi

dimineața, când șoseta se dă
jos, iar piciorul se clătește cu
apă caldă.

Masajul cu mușețel
Mușețelul are numeroase

proprietăți benefice, mai ales
antiinflamatoare. Pentru masaj
se poate folosi atât ceaiul, cât și
uleiul esențial, cu care se
masează zona afectată. Pentru
prepararea ceaiului se folosesc
două linguri de flori de
mușețel, care se fierb în 500 ml
de apă, timp de zece minute.
După acest interval, ceaiul se
lasă la infuzat, iar după ce se
răcește, lichidul se toarnă pe
picioare, cu el masându-se cir-
cular, începând cu laba pi-
ciorului, până către genunchi.

Compresele cu pastă
de hrean

Se vor aplica pe tălpi, timp
de 10 seri la rând. Pentru
prepararea pastei de hrean se
rade o bucată de hrean, care se

amestecă apoi cu o lingură de
sare grunjoasă şi una de făină
albă, de grâu. La compoziție se
adaugă alcool medicinal,
amestecându-se până când
amestecul prinde consistenţă.
Tratamentul se poate relua
după o pauză de cinci zile. 

În timpul somnului
Picioarele se vor ține mai

sus decât restul corpului.
Tălpile ar trebui să se afle mai
sus decât inima. În acest mod,
apa va fi îndepărtată din
zonele unde s-a format
edemul. Ea se va resorbi în
corp și va fi eliminată în cele
din urmă sub formă de urină.

Reducerea aportului
de sare

Potrivit specialiștilor, exce-
sul de sare din corp duce la
reținerea apei în organism
mai mult decât ar trebui. În
plus, nevoia de a urina scade.
Apa este adesea depozitată la
nivelul picioarelor și mâi nilor,
conducând la apariția ede me -
lor. Dacă se va reduce aportul
de sare din alimentație, efec-
tul va fi o reducere rapidă a
simptomului de picioare um-
flate.

https://dozadesanatate.ro
https://www.liber-
tateapentrufemei.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.
• 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
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Duminică, 28 iunie, ora 22,10

Țara belșugului 
Acțiunea filmului se petrece după evenimentele din 11

septembrie 2001. În centrul acțiunii se află Lana, care a trăit
în Africa și Orientul Mijlociu, împreună cu părinții ei mision-
ari. Ea lucrează la un centru pentru persoane fără adăpost
din Los Angeles, iar singura ei rudă în viață este Paul, veteran
al războiului din Vietnam. Acesta, un individ cu tendințe para-
noice, nu suporta persoanele de religie musulmană. La un
moment dat, cei doi sunt martorii unei crime. Un tânăr pak-
istanez este ucis în fața centrului, iar cei doi, fata și unchiul,
încarcă în mașină trupul victimei și-l transportă până acasă,
la familia sa. Acolo, Paul descoperă că realitatea nu este așa
cum o vede el.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Glume de vacanţă

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Dorințele voastre vor deveni re-
alitate, dacă știți cum să ges-
tionați toate oportunitățile.
Prietenii și familiilor lor vor fi
alături de voi, în orice condiții.
La serviciu vor interveni unele
schimbări, nesemnificative
pentru puterea voastră de
muncă și percepție.

Urmează o perioadă agitată, cu
multe nopți nedormite și incer-
titudini, din cauza multiplelor
probleme ivite în relația de
cuplu. Dar, pe parcursul inter-
valului, lucrurile se vor așeza și
totul va reveni la normal. Este
posibil să primiți o propunere
interesantă de afaceri.

Aveți probleme de comunicare,
iar acest lucru se răsfrânge și
asupra stării voastre de spirit.
Nu vă lăsați copleșiți de
mărunțișuri și mergeți cu mai
mult curaj înainte. Doar așa veți
reuși să realizați tot ce v-ați pro-
pus, atât acasă, cât și la locul de
muncă. Astrele vă avantajează!

Resursele voastre financiare
sunt incerte și, tocmai de aceea,
trebuie să vă gândiți bine
atunci când intenționați să
faceți o investiție. Ca să vă
puteți realiza visul, căutați noi
surse de venit. Părinții și per-
soana iubită vă sunt alături,
necondiționat. 

La locul de muncă aveți multe
de făcut și căutați să rezolvați
totul, în cel mai scurt timp.
Dacă aveți colegi care vă pot
ajuta, poate ar fi bine să le
cereți sprijinul. Nu de altceva,
dar un efort ieșit din comun vă
poate afecta sănătatea. Câști -
gurile voastre se vor mări.  

Dacă sunteți în căutarea unui
nou loc de muncă, ar trebui să
stați pe loc, în perioada urmă-
toare, pentru că astrele nu vă
sunt favorabile. În plan profe-
sional, doriți să vă perfecționați
și să ajungeți cât mai sus.  Dacă
perseverați, veți reuși! Familia
vă este alături.

Urmează o perioadă liniștită, cu
vești bune, care vin de la pri-
etenii apropiați. Este posibil ca
planurile voastre de viitor să fie
modificate din mers, datorită
unor condiții nefavorabile. Dacă
veți urma sfatul prietenilor în
ceea ce privește relaxarea, veți
avea numai de câștigat.

Încă de la începutul intervalu-
lui apar unele schimbări, dar
veți avea parte și de experiențe
unice, mai ales dacă sunteți dis-
puși să călătoriți. Ca să real-
izați tot ce v-ați propus, n-ar
strica să vă rupeți definitiv de
anumite persoane din trecutul
vostru. 

Aveți șanse mari să vă realizați
visurile și să călătoriți în desti-
nații exotice. La serviciu reușiți
să vă remarcați și să duceți la
bun sfârșit un proiect impor-
tant, aducători de venituri su-
plimentare. În ceea ce privești
bugetul, ar trebui să fiți mai
cumpătați.

Apar noi provocări profesion-
ale, care vă pot strica planurile
de concediu. Ar fi de dorit să ac-
ceptați noile condiții de la locul
de muncă, fără să vă plângeți.
Dacă totuși vă doriți un alt loc
de muncă, șansele apar, dar nu
foarte repede. Problemele sen-
timentale se vor lămuri.

Trebuie să lăsați în urmă grijile
de la serviciu și să vă luați un
concediu prelungit, în care să
vă odihniți și să vă reîncărcați
bateriile. Doar așa veți reuși să
treceți cu bine  peste toate. La
serviciu vă străduiți să re-
zolvați toate problemele
colegilor. 

Vă preocupă bunăstarea fami-
lie, dar nu trebuie să vă asumați
obligații care presupun cheltu-
ieli mari. Aveți grijă de economi-
ile voastre și nu le risipiți pe
lucruri care nu vă aduc avan-
taje. Evitați compromisurile și
aspectele ascunse ale unor situ-
ații în care sunteți implicați.

TVR 2

• Prima
- Ioane, s-au dat prime la tine la muncă?
- Da!
- Cât a luat directorul ?
- În jur de 5000 de lei.
- Și adjunctul ?
- În jur de 2000 de lei.
- Și tu?
- Înjur de azi dimineață!

• La plajă
O blonda iese din cabină îmbrăcata cu un

costum de baie din două piese, iar un gardian
o anunță: 

- Pe aceasta plaja sunt permise numai cos-
tume de baie dintr-o bucată.

Auzind asta, blonda îi spune liniștită:
- În regulă. Pe care trebuie să o dau jos?

• Discuție între soți
Imediat ce ajunge acasă, soția îi spune soțu-

lui:
- Dragul meu, uite, aici, o bere pentru tine...
Mai trece ceva timp:
- Dragul meu, de ce nu te uiți la fotbal? Ia zi,

vrei ceva special de mâncare, ceva mai bun?
Soțul, cu o privire îngândurată:
- Ia zi, cât de tare...
- Un pic, așa, farul din dreapta, capota și

parbrizul...

• Într-un bar
Două blonde, trecute de prima tinerețe,

stau de vorbă.
– Îi vezi pe cei doi bărbați de acolo? Ei bine,

cel din dreapta este soțul meu, cel din stânga
este amantul meu.

– Ce ciudat… La mine este exact invers!

Vineri, 26 iulie
PRIMA, ora 20,30, Osânda
ANTENA 1, ora 21,30, Ucenicul vrăjitor

Sâmbătă, 27 iulie
TVR 2, ora 20,10, Jandarmul la plim-

bare
PRO CINEMA, ora 22,45, Stăpânul

nopții

Duminică, 28 iulie
TVR 2, ora 20,10, Haiducii lui Șaptecai
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Vecinii

Luni 29 iulie
PRO CINEMA, ora 20,30, Zeul artelor

culinare
ANTENA 1, ora 23,00, Propunere inde-

centă

Marți, 30 iulie
TVR 1, ora 22,10, Jackie
Antena 1, ora 23,00, Top Gun

Miercuri, 31 iulie
PRO TV, ora 21,30, Ultima redută
TVR 1, ora 22,10, Sânge și răzbunare

Joi, 1 august
FILM CAFE, ora 19,55, Mândrie și

prejudecată
PRO CINEMA, ora 20,30, Alien:Vână-

toarea

ALTE  RECOMANDĂRI:



”Nu există în lume ceva
mai greu decât sinceritatea și

ceva mai ușor decât lin-
gușirea. Pe hoții mărunți îi

trimitem la închisoare, iar pe
cei mari îi numim în funcții

publice” - ESOP

Percepțiile în care credem
(sau cred mulți din jurul nos-
tru) sunt o consecinţă a dis-
trugerii mentale umane,
premeditate. România a fost
transformată, pas cu pas,
într-o țară săracă și distrusă.
Sigur că iluziile în care cred
românii sunt valabile și pen-
tru multe alte popoare, pen-
tru că distrugerea mentală,
premeditată, se practică, pe
scară largă, la nivel mondial.
Aceste iluzii în care suntem
menținuți blochează accesul
la ADEVĂR, blochează conști-
entizarea realității din jurul
nostru, blochează evoluția și
dezvoltarea poporului ro -
mân, a societății românești, a
României.

Ce este iluzia? 

Percepția falsă, denaturată
a realității; aparență înșelă-
toare din cauza perceperii de-
formate a realității.

Iluzia vieții?
Suntem suma gândurilor

și a credințelor noastre. Viața
începe, cu-adevărat, în mo-
mentul în care ieșim în afara
tiparului. Și, primul pas pen-
tru a evada dintr-o în-
chisoare, este să recunoaștem
și să înțelegem că suntem pri-
zonieri. Altfel, nici măcar nu
vom încerca să evadăm. Li -
bertatea este o iluzie, noi sun-
tem ca și sclavii conectați.  În
realitate, marea majoritate a
românilor HABAR N-AU ce se
întâmplă în jurul lor. Dar nici
n-ar fi în stare să facă față psi-
hic adevărului. 

Suntem conduși de oa-
menii politici pe care îi
vedem la televizor și la știri.
În realitate, suntem conduși
și din umbră, de oameni din
afara țării noastre, iar cei pe
care îi vedem la televizor și
care ocupă anumite funcții în
stat sunt doar INSTRU-
MENTE în sistem.         

Când politicul căpușază
toate instituțiile publice, când
corupția este la maxim, când
numai unii au acces la banii
publici, în gestionarea fon-
durilor publice,  când justiția
nu funcționează ca lumea,
când poporul NU mai este su-
veran, atunci se fura la greu.
Poporul a votat ceva și a ieșit
altceva sau cine ,, trebuia". Și
atunci ne  întrebam: ce face
sistemul? Oare ce face Statul
de drept?

Aderarea la UE 

Aderarea la Pactul  Nord
Atlantic a însemnat, pe o
parte, distrugerea armatei pe
principii vechi, dar poate, tot
răul este spre bine, că unora
le este frica de noi.

Aderarea la Uniunea EU-
ROPEANĂ a însemnat, de
fapt, semnarea pactului pen-
tru următoarele: pierderea
independenței economice, a
suveranității, a puterii de de-
cizie, a resurselor minerale, a
resurselor umane, a forței de
muncă, a creierelor in-
teligente etc. Legile se decid
la nivelul UE, prețurile se
decid la nivelul UE, viața
noastră este gestionată tot de
la nivelul UE etc. Intrarea în
UE s-a făcut după distrugerea
industriei româneşti şi priva-
tizarea a ce a mai rămas, ca să
nu cumva să producem ceva
ce ar putea face concurenţă
firmelor din Vest. Percepția
că Europa ne vrea binele și
vrea să ne ajute să-i prindem
din urmă pe ”civilizați” este
falsă. În realitate, fiecare este
PENTRU el, iar ei ne-au ac-
ceptat în UE DIN INTERES.
Țările din afară (o parte) s-au
dezvoltat pe spinarea țărilor
sărace. 

Ne-au dat bani pentru a ne
dezvolta ILUZIA unor fonduri
europene, care, într-adevăr,
au ajutat pe mulți, dar dacă
vedem imaginea de ansam-
blu, o să realizăm că România
A COTIZAT LA UE MAI MULT
DECÂT A ACCESAT!  O GRĂ-
MADĂ din fondurile accesate
s-au dus la băieţii deştepţi,
deci nu în economia reală a
României sau la cetăţenii de

bună credinţă din România,
ci… la infractorii din mediul
economic îmbârligaţi cu in-
fractorii din mediul politic.
Suntem ținuți într-un sistem
de profit pentru unii și sclavie
pentru alții, conform ,,norme -
lor democrației."

Cum să fie democrație/
normalitate/bunăstare într-
un sistem de exploatare, care
îi ține pe oameni drept sclavi
ai unor Manipulări ordinare
cu televizorul ca regulă ?

Televizorul este printre
cele mai eficiente instru-
mente de ascundere a ade-
vărului, de dezinformare, de
distrugere mentală, de induc-
ere în eroare, de trunchiere a
realității, de falsificare a isto-
riei, de îndobitocire și
pierdere de timp. Cine vrea
cu adevărat să se informeze
despre realitatea palpabila
din jur, va căuta singur infor-
mații pe internet (chiar dacă
nici internetul nu este per-
fect) și la anumite persoane
care au, încă, o mintea intactă.
La televizor vedem cele mai
importante teme: corupția și
trădarea. 

Cei mai mulți nu sunt
trădători. Ei nu au fost nicio-
dată de partea României sau
a românilor, ca să trădeze
cauza neamului românesc! Ei
sunt și au fost dintotdeauna
ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI și au
constituit niște instrumente.
Asta înseamnă și lipsa de ed-
ucație la politicieni. Școala, în
prezent, doar mimează edu-
cația și ne înregimentează, ne
educă să fim obedienți și să
respectăm autoritatea (infor-
mația). 

Adevărata informare tre-
buie, în prezent, să ne-o
facem singuri, pe cont pro-
priu. Informația adevărată
trebuie să o căutăm la oa-
menii liberi, cu o conștiință
curată, care știu să trieze in-
formația de minciună și ma-
nipulare. 

Corupția și cancerul
sunt distincte, 
dar incurabile

Toate țările sunt bolnave
de corupție, iar cancerul este

un flagel mondial. În realitate,
ambele sunt vindecabile.
Corupția nu se stârpește prin
arestări,  confiscări etc. dacă
nu facem prevenție.

Cancerul este incurabil? În
realitate, cancerul este VIN-
DECABIL, chiar și în stadii
avansate, DACĂ EȘTI DISPUS
SĂ CITEȘTI și să afli cum să te
vindeci. Doar doctorii – sclavi
ai medicinii clasice, ai indus-
triei farmaceutice, te învață
din ignoranță/ inconștiență/
rea voință că trebuie să te
otrăvești cu chimioterapie, ca
să ai vreo șansă, când, de fapt,
chimioterapia ESTE MOAR -
TEA și nu te ajută cu NIMIC!
Mai mult: ÎȚI FACE RĂU! 

Cine vrea să afle adevărul,
trebuie doar SĂ CITEASCĂ!
De multe ori, tot ce facem în
viața noastră ne raportam la
majoritatea oamenilor. Orice
vindecare pleacă de la auto-
convingerea oamenilor că ce
fac este bine. Noi, de fapt, tre-
buie să facem ce simțim, cum
simțim, ca subconștientul
nostru să lucreze. De regulă,
mergem pe premisa că ce
face majoritatea este bine.
Trebuie raportat la criterii
normale.

Desigur, oamenii nu conş-
tientizează şi nu verbalizează
aceste raportări la majoritate,
ci pur şi simplu le fac zilnic,
fără să-şi dea seama, ca să-şi
menţină psihicul nestresat.
Le-am “verbalizat” ca să ex-
plic procesul psihic. Obser-
vaţi cum iluziile sunt validate
de această “regulă a majo -
rităţii”.

Auzim mereu că România
nu mai poate fi salvată. De ce
am crede treaba asta? Doar
pentru că cei care ne conduc
au reușit să ne distrugă deja
atât de mult și să ne creeze
impresia că suntem distruși
iremediabil? Doar pentru că
răul este împrăștiat în toată
societatea ca un cancer? Păi și
cancerul are LEAC! 

Iar RĂUL acesta, care
căpușază România, nu a dis-
trus complet societatea ro -
mâ nească. Și nici pe tinerii
români inteligenți. Și nici
economia românească, amă -
râtă așa cum e ea.  România
poate renaște destul de rapid
dacă în fruntea statului avem
romani adevărați și inte li -
genți. 

Dacă ne vom schimba,
fiecare dintre noi, pe cont
propriu, totul va fi bine în

România. Aceasta este o
iluzie vehiculată mult și pe in-
ternet, pentru că te invită
subtil la NON-acțiune îm-
potriva Sistemului. Da, foarte
bine, să ne schimbăm fiecare
în parte, să facem tot ce
putem ca să fim niște oameni
mai buni. Foarte mulți ro -
mâni continuă să creadă în
toate aceste ”iluzii”, pentru că
asupra lor a fost aplicată, pre-
meditat, o distrugere mentală
continuă.

Cea mai dură consecință a
distrugerii mentale este ,, in-
capacitatea  de a face față
adevărului și realității”. Din
acest motiv, oamenii Nu
citesc despre realitatea din
jur și nu le pasa de subiecte
precum ”Cine și cum conduce
lumea și România”, ”sclavia
modernă” etc.

Ce putem să facem
pentru România?

Sa ne pese! Să fim mai
înțelepți. Să ne pese și de
binele celorlalți, nu doar de al
nostru. Cu un popor bolnav,
nu putem face nimic! Să
susținem țăranii români și
micii fermieri, să mâncăm
sănătos. Susțineți economia
locală și producătorii români!
Să ne informăm cât mai
corect, să nu credem în tot ce
se spune, să ni se spele
creierul cu manipulări și știri
false. Să căutăm oameni de
bună credință și să facem
front comun cu ei. Să nu vă
pierdeți speranța!

NU renunțați la luptă încă
dinainte de a începe!   

,,Vremurile noastre sunt
vremea mediocrității , a lipsei
de sentimente, a pasiunii pen-

tru incultură, a lenei, a inca-
pacității de a te apuca de

treabă și a dorinței de a avea
totul de-a gata” -

Feodor Dostoievski

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Incapacitatea de a căuta
adevărul 



mod de preparare:
Dacă fructele sunt conge-

late, se vor pune la deconge-
lat. Se pregătește apoi o tavă
detașabilă, tapetată cu hârtie

de copt. Hârtia și pereții se
vor unge cu unt, iar cuptorul
se încinge la 180 de grade.

Într-un bol adânc, brânza
de vaci se amestecă bine cu

laptele, zahărul și uleiul, apoi
se adaugă făina și praful de
copt. Aluatul obținut se
frământă bine, iar din el se
formează o bilă. Separat,

într-un alt vas, se amestecă
smântâna cu zahărul, ami-
donul, zahărul vanilat și
ouăle, până se obține o pastă
omogenă. Aluatul se întinde
într-o foaie rotundă, mai
mare decât diametrul for -
mei. Cu ajutorul sucitorului
se transferă în formă, fă -
cându-se apoi borduri pe
marginea vasului. 

Crema obținută se toarnă
peste aluat, iar deasupra se
așază fructele uniform, pe
toată suprafața. Dacă fructele

sunt prea zemoase, se dau
prin făină sau amidon.
Crema nu trebuie să de-
pășească pereții formei. Pră -
ji tura se dă la cuptorul încins
pentru 45-50 de minute,
până când crema se îngroașă. 

După ce se scoate din cup-
tor, se lasă aproximativ cinci
minute să se răcorească,
după care, se detașază
pereții formei, iar prăjitura
se scoate pe un  grătar, îm-
preună cu hârtia de copt.

https://bucatarul.eu
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mod de preparare:
Ceapa se pune la fiert, îm-

preună cu rădăcinoasele
curățate și tocate în cuburi.
Fasolea verde se va opări în
apă cu sare și puțin bicar-
bonat, pentru a-și păstra cu-
loarea, apoi se scurge de apă
și se taie în bucăți mai mici.
Când celelalte legume sunt
ușor pătrunse, se adaugă fa-
solea. 

Tot atunci se pun și
cartofii curățați tăiați
cubulețe, iar gogoșarul ceva
mai târziu. Înainte cu cinci
minute de a fi gata, se adaugă
leușteanul sau mărarul.
După ce se stinge focul,
ciorba se drege cu ou și iaurt,
iar la final, se presară cu
pătrunjel tocat. Se poate
servi și rece.

https://a1.ro

mod de preparare:
Dovleceii se spală, se dau

pe răzătoarea mare și se
scurg de suc. Se amestecă
apoi cu ouăle, făina și sarea,
până la omogenizare. 

Aluatul obținut se toarnă
într-o tavă de copt și se uni-
formizează într-un blat de 1-
1,5 cm. 

Se coace apoi la cuptorul
preîncălzit timp de 30 de
minute, până se rumenește. 

Între timp, se pregătește
umplutura. Ciupercile tăiate
se prăjesc într-o tigaie cu ulei
încins. După 3-4 minute se
adaugă tocătura și totul se
potrivește de sare și piper.
Compoziția se lasă pe foc,

amestecându-se continuu,
până se prăjește carnea.
Ceapa tocată împreună cu
brânza dată pe răzătoare se
adaugă la umplutura caldă,
amestecându-se până la
omogenizare. 

Compoziția obținută se
aranjază pe blatul din dovle-
cei, apoi se rulează. Se poate
decora cu verdeață sau roșii,
apoi rulada obținută se feli-
ază.

Poftă bună !

https://bucatarul.eu

ruladă din dovlecei cu carne și ciuPerci 

inGrediente

600 g de dovlecei, două ouă, 100 g de făină, 160g de
carne tocată, 250 g de ciuperci, 30 g ceapă verde, 100
g de brânză topită, sare, piper, ulei.

ciorbă de fasole verde cu iaurt

inGrediente

un kg păstăi de fasole verde, 2 cepe galbene, 2 mor-
covi, o rădăcină țelină, două rădăcini pătrunjel, două
rădăcini păstârnac, un gogoșar, 3-4 cartofi roșii, un găl-
benuș de ou, 250 g iaurt grecesc, 3 l apă,  sare, o legă-
tură pătrunjel, o legătură leuștean, opțional, mărar
verde.

inGrediente

Pentru aluat: 125 g brânză de vaci, 65 g de zahăr, 5
linguri de lapte, 5 linguri de ulei, 200 g făină, un praf
de copt.

Pentru cremă: 300 g de smântână (20%), 250-300
g de fructe de pădure (în funcție de preferințe –
căpșune, afine, coacăze negre, zmeură, vișine etc) – 65
g de zahăr, 2 lingurițe de amidon, 2 ouă, un plic de
zahăr vanilat.

Prăjitură de sezon cu cremă fină de smântână și fructe de Pădure
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

O - O - S - IVECO - AER - IROD - UTA - ANALE - RS - RAU - A - F - CAL - NA - RUS - M - F - AUT - AE - OTET - VINCLU -

NUMARA - AURAR - HARNICI - ATLETA - US - NEO - ALB - R - ALAI - DRAC - ORA - TRAGE - F - SVAB - SCANIA - A -

ARIN - SN - MIA - D - ATE - R - IR - EO - VOLVO - HAP - A - AIA - MA - B - RL - RAT - MLADIOASA - SATEAN - TARAN



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 4 camere,

Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2
băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,
plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

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 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 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, 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, 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 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 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 negociabil,

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 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. Tele-

fon: 0727.636.444.

OFERTE DE SERVICIU

l Se caută meseriași pricepuți

pentru a repara cărucioare electrice

(partea electronică) pentru persoane

cu handicap. Telefon: 0784.585.454.

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 Văduvă, 60 de ani, caut un
văduv serios, fără minciuni și laude,
pentru alungarea singurătății. 
Dacă este posibil, să aibă carnet de
conducere. (Nu vei regreta!). 
Telefon: 0745.290.933.

l Domn, 60 de ani, cu afacere
proprie prosperă, autoturism, casă,
doresc o relație cu o doamnă serioasă,
pentru căsătorie și o viață de vis îm-
preună. Să fie fără vicii și pioasă. Rog
seriozitate! Telefon: 0727.405.753.

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. Domiciliul îl va 

decide femeia. Tel. 0720.366.434.

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.

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator

nr.  40510/27.08.2007 al SC DORCARS

COMPROD SRL, cu sediul în municipiul

Hunedoara, str. Cerbului, nr. 5, bl. Y1,

ap. 1, județul Hunedoara,  nr. de or-

dine în registrul comerțului

J20/383/1998. Se declara nul.

DIVERSE

l Vând două locuri de veci, tip

cavou, cu cruce, în cimitirul Bejan,

Deva. Preț negociabil, telefon:

0766.355.721.

l Vând fustă de piele, talia 32,

maro închis. Preț 60 lei, negociabil,

telefon: 0725.483.189.

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.
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astfel, în perioada
12-14 iulie, la
Măgura uroiului, a

avut loc ediția cu numărul
10 a Festivalului Dac Fest. 

O ediția jubiliară, un
eveniment mult așteptat, la
care publicul și-a dat întâl-
nire din nou cu istoria. În
anul acesta au participat în
jur de 300 de reenactori, au
fost deschise mai multe ate-
liere pentru public, unele în
premieră (atelierul de cos-
metice a fost noutatea abso-
lută a ediției 2019), ba chiar
a fost reconstruit o porțiune
de drum roman. Sâmbată
seară au avut loc concertele
trupelor Coma și Hara, pre-
cum și recitalul de muzică
folk al interpretei Raluca. 

Organizatori: Asociația
Terra Dacica Aeterna, Consi -
liul Județean Hunedoara,
Muzeul Civilizației Dacice și
Romane Deva, Direcția
Județeană pentru Sport și
Tineret Hunedoara, Primăria
Simeria și Centrul Cultural și
de Creație al orașului Sime-
ria.   

În data de 3 august, în-
cepând cu ora 18, în Parcul

Dendrologic Simeria, va avea
loc concertul de muzică
blues al interpretului ameri-
can Dean Bowman, însoțit de
trupa The Road Band. Dean
Bowman, recunoscut ca fiind
una drintre cele mai bune
voci din industria muzicală,
este un nume important al
scenei de jazz, rock și avant-
garde a New-Yorkului. Des -
pre el s-a spus ca este un
cântăreț de jazz cu suflet de
rocker. A colaborat cu nume
mari ale industriei de gen:
Don Byron, Steve Coleman,
Ray Charles. Maddona a spus
despre el ca este Vocea lui

Dumnezeu. Prețul unui bilet
este de 25 lei, iar pentru
elevi, studenți și pensionari
biletul costa 15 lei. 

În data de 11 august, ca -
ravana posesorilor de mașini
marca Peugot, Europride, va
ajunge din nou la Simeria,
mai exact pe Măgura Uroiu-
lui. Gazdele evenimentului,
Primăria Simeria și Centrul
Cultural și de Creație al
orașului Simeria, se pre -
gătesc pentru a primi cum se
cuvine pe cei peste 800 de
călători prin Europa, care
străbat România în acea pe-
rioadă. 
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16 - aCtualitate

Sâmbătă, 27 iulie, Par-
cul Cetăţii Deva va fi
locul de întâlnire al

pasionaţilor de tehnologia
viitorului.

Deva - Echipele RobotX
(coordonatori profesorii Mir -
cea Nistor şi Elena Luminiţa
Nistor) şi RobotY (coordona-
tori profesorii Bogdan Stan şi
Adrian Budiul) din  Hune-
doara, echipele Decebal Tech
și Cyber2.0 Warriors (coor-
donator profesor Sorin Stăn-
culescu) din Deva orga ni zează
în parteneriat cu Primăria
Deva şi SPIGM evenimentul
„Robotica la Poalele Cetății
V2”. 

Între orele 11:00-13:00, vă
puteţi întâlni cu roboții care
au reprezentat  județul Hune-

doara la competiții  naționale
și internaționale și cu cre-
atorii lor, elevi și profesori de
la  Colegiul Național de Infor-
matică ,,Traian Lalescu”
Hunedoara şi de la Colegiul
Național ,,Decebal” Deva.

Echipa RobotX a cucerit ti-
tlul de campioană mondială
la First Global Challenge
2018 care a avut loc în Mexic.
În acest an, RobotX a partici-
pat la Campionatul Mondial
First Tech Challenge de la De-
troit unde s-a calificat în
semifinală.

Sunteţi aşteptaţi să vedeţi
în acţiune roboţii care vor
simula o misiune de explo-
rare pe un corp ceresc străin.

Intrarea la eveniment este
liberă!

Întâlnire cu roboţii 
viitorului, la Deva!

La Simeria, în această perioadă, 

Calendarul este bogat în
evenimente culturale variate

Pe festivalieri îi
așteaptă peste 
30 de artiști 

consacrați
Deva - În perioada 26-28

iulie Cetatea Deva se va
transforma pentru al doilea
an consecutiv, într-un loc de
întâlnire al artiștilor de top ai
muzicii electronice naționale
și internaționale, dar și într-
un spațiu de expunere a artei
contemporane, a artizanilor
locali și un loc unde festiva-
lierii își vor putea descoperi

pasiunea cu ajutorul ate-
lierelor!

Pe cele trei scene vor urca
în acest an cele mari nume
ale industriei muzicii elec-
tronice din România alături
de artiști internaționali de
top, creându-se astfel o punte
culturală între muzicienii lo-
cali și cei din străinătate. 

Pentru buna desfăşurare a
festivalului traficul rutier va
fi restricţionat pe strada Şte-
fan cel Mare-intersecţie cu
strada Axente Sever şi pe

strada Gheorghe Lazăr – in-
tersecție cu strada Aurel
Vlaicu. 

Telecabina va funcţiona în
zilele de 26 şi 27 iulie, 24 de
ore din 24. Tarifele pentru
călătoria cu telecabina rămân
neschimbate.

Festivalul Citadela  este
or ganizat de Asociaţia Cul-
turală Bipolar în parteneriat
cu Primăria Deva, Centrul
Cultural ,,Drăgan Muntean” şi
SPIGM.

Festivalul Citadela, o nouă ediţie pe Cetatea Deva


