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SOCIAl

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 2
În comuna Râu de Mori
primăria dispune de
locuinţe sociale pentru 
persoanele cu probleme. 
O astfel de locuinţă 
a fost atribuită unei 
familii nevoiaşe.

ECONOMIEPAg. 3
Termocentrala Mintia 
se confruntă, din nou, 
cu o criză a cărbunelui.
Muncitorii au protestat
spontan după 
întârzierea salariilor. 

TURISMPAg. 8-9

Furt de la casa primarului 

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

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

Plină de lumină și culoare,
România este o țară de
vis, cu locuri unice, 
în care natura, prin 
frumusețea ei, 
ne îndeamnă să-i 
contemplăm creațiile. 

Festivalul medieval „Ioan de Hunedoara”
va avea loc la Castelul Corvinilor în 

perioada 9-11 august. /pag.16

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• RAŢIU ANA din Deva

• BENEA ADRIANA din Brad

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:

• PETRE CARMEN  din Deva
•  ABRUDAN VIORICA din Hunedoara

/p.3

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI!

Anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare locale 

şi centrale

Următorul număr al ziarului 

va apărea MIERCURI, 

14 august 2019.
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C
ei mai mulţi şomeri
au vârsta cuprinsă
între 40 şi 49 de ani.

Deva - Rata şomajului în
judeţul Hunedoara a fost de
3,18% la sfârşitul lunii iunie, în
scădere cu aproape 0,1% faţă
de luna mai a acestui an, a in-
format Agenţia Judeţeană pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Hunedoara. 

Conform datelor statistice,
din totalul celor 5.614 şomeri
înregistraţi în evidenţele
AJOFM Hunedoara, 43 % sunt
beneficiari ai indemnizaţiei de
şomaj. 

„Din totalul de 5.614 per-
soane înregistrate în evi-
dențele AJOFM Hunedoara,
2.439 erau beneficiari de in -
demnizaţie de şomaj, iar 3.175
erau șomeri neindemnizați. În
ceea ce privește mediul de
rezidență,1.934  șomeri pro -
vin din mediul rural și 3.680
sunt din mediul urban”, pre-
cizează AJOFM Hunedoara.

Analiza datelor pe luna
iunie arată că în judeţul Hune-
doara cei mai mulţi şomeri
sunt persoane cu vârsta
cuprinsă între 40 şi 49 de ani,
în această situaţie aflându-se
peste 32% din totalul celor

care caută un loc de muncă. La
polul opus sunt tinerii cu
vârsta cuprinsă între 25 şi 29
de ani, ei reprezentând 5,36%
din totalul şomerilor. 

Studiile gimnaziale

Şomerii cu studii gim-
naziale au ponderea cea mai
mare în totalul celor înregis-
traţi în evidenţele AJOFM
Hunedoara, adică 27,93 %, ei
fiind urmaţi de cei cu studii
liceale, 22,17 %, în timp ce
20,16 % dintre persoanele
aflate în căutarea unui loc de
muncă au absolvit învăţămân-
tul profesional sau şcoli de
arte şi meserii.

Şomerii fără studii sau cu
un nivel de studii primare
reprezintă 18,20 % din totalul
şomerilor înregistraţi, cei cu
studii superioare sunt 9,42 %,
iar cei cu învăţământ postliceal
sunt 2,12 %.

Angajări

În prima jumătate a anului,
ca urmare a implementării
Programului Naţional de Ocu-
pare a Forţei de Muncă, prin
intermediul AJOFM Hune-

doara au fost încadrate în
muncă 4.650 persoane, dintre
care aproape jumătate au fost
femei.

Din punct de vedere al
nivelului de pregătire al per-
soanelor pentru care s-a iden-
tificat un loc de muncă, cele
mai multe persoane au studii
liceale, urmate de cele care au
absolvit o şcoală profesională
sau de arte şi meserii. 

„Din numărul total de per-
soane care au fost angajate
prin intermediul AJOFM
Hunedoara, 203 persoane fac
parte din categoria celor foarte
greu ocupabile. Precizăm că
încadrarea într-o categorie de
ocupabilitate se realizează ca
urmare a activităţii de profi-
lare a persoanelor înregistrate
în evidenţele noastre”, se pre-
cizează într-un comunicat al
instituţiei.

În primele sase luni ale an-
ului 2019, numărul per-
soanelor care au beneficiat de
asistenţă pentru înregistrarea
în evidenţă ca persoane aflate
în căutarea unui loc de muncă,
în vederea asigurării protecţiei
sociale privind acordarea ind-
emnizaţiei de şomaj sau
cuprinderea în măsuri active,
a fost de 7.078 persoane.

Rata şomajului este
în scădere uşoară

P
rimăria din comuna
Râu de Mori dispune
de trei locuinţe so-

ciale.
Râu de Mori – Multe sunt

necazurile care se pot abate
asupra oamenilor, iar în aceste
momente orice mână de ajutor
este mai mult decât bine pri -
mită. Un astfel de sprijin poate
veni şi din partea autorităţilor
locale, care, în măsura preve -
derilor legale, au la dispoziţie
mai multe pârghii destinate
persoanelor cu probleme. 

Un exemplu de bună prac-
tică am întâlnit în comuna Râu
de Mori, una dintre cele mai
întinse din judeţul Hunedoara,
în care problemele oamenilor
ţin de o diversitate de cauze.
Iată că autorităţile de aici au
ştiut cum să gestioneze banul
public şi au la dispoziţie
locuinţe sociale pe care le oferă,
ca ajutor, persoanelor cu pro -
bleme din localităţile aparţină-
toare. 

Un exemplu este o familie
care a primit din partea
primăriei o casă socială. Po -
trivit primarului Niculiţă Mang,
beneficiarul acestei locuinţe so-
ciale este un localnic care are
probleme sociale deosebite şi
care are nevoie de sprijinul co-
munităţii locale.

„Locuinţa este una simplă,
cu o cameră, racordată la ener-
gia electrică şi la apă. Este
vorba de o persoană care are
multe probleme. Trebuie
menţionat că beneficiarii
locuinţelor sociale le pot folosi,
dar nu au drept de proprietate
asupra lor, ele fiind ale
primăriei”, a declarat primarul
comunei Râu de Mori, Niculiţă
Mang.

Pe de altă parte, adminis-

traţiile locale se confruntă şi cu
diverse situaţii în care cazurile
„sociale” sunt prezente doar în
scripte. Mai direct spus, deşi ex-
istă cerere de forţă de muncă
pe piaţă, mai ales acum, vara,
sunt oameni pentru care aju-
torul social reprezintă cheia su-
ficienţei în materie de resurse
băneşti. Din acest motiv,
locurile de muncă sunt refuzate
sistematic.

În opinia primarului, insti-
tuţiile statului care sunt abili-
tate în rezolvarea problemelor
de şomaj sau de ordin social ar
trebui să analizeze mai atent
situaţia celor care spun că au
nevoie de ajutor social.

Mai trebuie spus că în Râu
de Mori persoanele care bene-
ficiază de ajutor social lucrează
la curăţenia comunei, iar aju-
torul acestora la diversele acţi-
uni de ecologizare este unul
binevenit. 

În acest an, în bugetul local
al comunei Râu de Mori au fost
prevăzute fonduri în valoare de
28.000 de lei pentru ajutoare
sociale şi plata subvenţiilor la
încălzire, pentru diferite paliere
de venit, beneficiare fiind peste
100 de persoane. 

Râu de Mori: Ajutor 
pentru o familie cu 
probleme sociale



Hunedoara – O locuinţă
din municipiul Hunedoara, al
cărui proprietar este prima -
rul comunei Cerbăl, Mircea
Costa, a fost spartă de hoţi,
zilele trecute, paguba ridi cân -
du-se la 34.000 de lei şi 400
de euro. 

Poliţia a fost sesizată des -
pre acest caz, un tânăr de 22
de ani din municipiul Hune-
doara fiind identificat şi cer -
cetat de oamenii legii. 

Potrivit primarului Costa,
lipsa banilor a fost observată
în cursul zilei de marţi, când
se pregătea să-i ducă la
bancă, fiind vorba de încasări
din chirii, realizate de firma
soţiei sale.

„Când am ajuns acasă nu
ne-am dat seama de lipsa
banilor. Uşa de la intrare nu
era forţată. Abia marţi, când
am inteţionat să-i depunem
la bancă, am văzut că lipsesc.
Suntem şocaţi pentru că este
pentru prima oară când ni se
întâmplă aşa ceva”, a spus
Mircea Costa.

În opinia sa, furtul ar fi fost
săvârşit de două persoane,
dintre care una ar fi un com-
plice. De altfel, acesta din
urmă a fost identificat de că -
tre poliţiştii din municipiului
Hunedoara. 

„Poliţia Municipiului Hune-
doara  a fost sesizată de către
un hunedorean despre faptul
că, în perioada 28-30.07.2019

persoane necunoscute i-au
sustras din locuință mai multe
sume de bani (35.000 de lei și
400 de euro). În cauză, po -
liţiştii au demarat cercetări şi
au reuşit să stabilească iden-
titatea prezumtivului autor a
infracțiunii reclamate. Acesta
este un tânăr în vârstă de 22

de ani, din municipiul Hune-
doara, faţă de care poliţiştii
Biroului de Investigaţii Crim-
inale Hunedoara vor efectua
cercetări sub aspectul comi-
terii infracţiunii de furt califi-
cat”, a informat IPJ
Hu ne doara. 

Cazul a fost mediatizat de

soţia primarului şi pe Face-
book, unde aceasta a publicat
două fotografii ale persoa -
nelor suspecte şi două nu-
mere de telefon la care
fa milia păgubită poate fi con-
tactată. 

„Rog pe toată lumea să dis-
tribuie această postare. Aju-

taţi-ne să-i găsim pe aceşti doi
băieţi. Sunt foarte periculoşi şi
au furat o sumă foarte mare
de bani. Dacă îi vede cineva,
vă rog contactaţi-mă de ur-
genţă la numerele de telefon
0765424777, 0766698475.
Mulţumesc”, a scris pe pagina
sa de socializare, Diana Costa.
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Furt la casa primarului

Deva – Un nou protest
spontan a avut loc miercuri la
termocentrala Mintia, unde
oamenii şi-au manifestat ne -
mulţumirea pentru că ava-
surile la salariul pe luna iulie
vor fi achitate cu întârziere. 

Protestul s-a declanşat
după ce administraţia termo-
centralei a informat că banii
vor intra pe carduri pe 2 au-
gust, oamenii susţinând că nu
este pentru oară când se con-
fruntă cu o asemenea situaţie. 

În încercarea de a potoli
spiritele, conducerea termo-
centralei a coborât printre cei
aproape o sută de angajaţi de
la secţiile de reparaţii, aflaţi în
curte, şi a stat de vorbă cu oa-
menii.

„Directorii termocentralei
au venit în curte şi au discutat
cu oamenii. Am vorbit la tele-
fon, pe speaker, şi cu direc-
torul general, care a promis

că banii vor fi viraţi pe car-
duri în cursul zilei de vineri.
Aşteptăm să vedem ce se va
întâmpla, dar dacă nu se

achită avansurile nu putem
garanta cum vor reacţiona
oamenii la începutul săp-
tămânii viitoare”, a declarat

preşedintele Sindicatului
Liber Independent Electro-
centrale Deva, Mircea Crişo-
van. 

O altă nemulţumire a sa -
lariaţilor ţine de echipamen-
tul de protecţie, acesta
nemaifiind distribuit de un an
de zile, susţine liderul sindi-
cal. Pe timpul protestului
spon tan nu a fost afectată
acti vitatea de producţie a
ener giei electrice.

Pe de altă parte, sindicaliş -
tii atrag atenţia şi asupra lipsei
de cărbune de la termo -
centrala Mintia. În depozite
bate vântul, iar cărbunele din
Valea Jiului este insuficient
pentru cât ar fi nevoie. 

„Cărbunele este o mare
problemă. Vine de azi pe
mâine. Stăm şi ne uităm după
tren”, a punctat Mircea Crişo-
van.

Termocentrala Mintia face
parte din CEH alături de ter-
mocentrala Paroşeni şi mine -
le de cărbune Livezeni, Lonea,
Lupeni şi Vulcan.

Termocentrala Mintia, un nou protest 
pe fondul întârzierii salariilor

Doi tineri au luat o mare sumă de bani dintr-o locuinţă din Hunedoara



DA
, corpul nos-
tru are
nevoie de

grăsimi. Care sunt ali-
mentele în care găsim
grăsimi bune?

Atunci când auzim cuvân-
tul “grăsime”, îl asociem cu
ceva rău de care trebuie să
fugim. Adevărul este că tre-
buie să facem diferența între
grăsimile de care corpul nos-
tru are nevoie și grăsimile
care într-adevăr ne fac rău și
pe care trebuie să le evităm.
Un lucru este clar, grăsimile
sunt macronutrienți necesari
pentru buna funcționare a or-
ganismului, așa că trebuie să
facă parte din dieta noastră.

De ce avem nevoie de
grăsimi?

• oferă energie
• ajută la formarea mem-

branei celulare
• participă la procesele cog-

nitive, deci contribuie la buna
funcționare a creierului. Ele fac
parte din compoziția mielinei,
adică a stratului de fosfolipide
care înconjoară celulele ner-
voase și ajută la transmiterea
semnalelor electrice.

• transportă vitaminele
solu bile prin sânge (A, D, E și K)

• contribuie și la formarea
hormonilor steroizi, de care
organismul are nevoie pentru
reglarea multor procese.

În ce alimente găsim
grăsimi bune?

• Ulei de măsline: scade
riscul de a dezvolta boli de
inimă sau diabet

• Pește: cele mai recoman-
date tipuri de pește sunt
somonul, hamsii, hering, sar-
dine, stridii, păstrăv și
macrou.

• Avocado: combate bolile
de inimă, diabetul, coles-
terolul mărit;

• Ouă: o sursă grozavă de

omega 3, reprezintă o pro-
teină de calitate;

• Nuci: bogate în aminoa-
cizi și vitamina E.

• Ciocolata amară: cu
efecte benefice și asupra pro-
cesului de neurogeneză (for-
marea de neuroni noi)

• Alimente bogate în
grăsimi bune mai sunt iaurtul
grecesc, măslinele, semințele,
boabele de soia și brânza de
calitate.

Desigur că tot ce este con-
sumat în exces, ajunge să ne
facă mai mult rău decât bine.
Trebuie să avem grijă să nu
depășim pragul de 20 – 30%
grăsimi, din totalul de calorii
consumate zilnic. Ce în seam -
nă asta? O persoană care con-
sumă 2500 de calorii pe zi,
poate consuma în jur de 500-
750 calorii care provin din
grăsimi, iar asta înseamnă
aproximativ 55-83 de grame
de grăsimi zilnic.

Care sunt 
grăsimile rele? 

Grăsimile trans sunt
grăsimi în stare solidă și
conțin uleiuri vegetale parțial
hidrogenate. Acestea trebuie
eliminate complet din dietă,
întrucât crează o mulțime de
probleme de sănătate și nu
aduc organismului niciun
beneficiu. Practic ele ridică
nivelul de colesterol “rău” și îl
scad pe cel de colestrol “bun”,
însă totodată cauzează și in-
flamație în organism, con-
tribuie la apariția rezistenței
la insulină și cresc riscul de
apariție a diabetului de tip 2.

Alimente în care găsim
grăsimi rele

• produsele de patiserie si
cofetarie din comert, 

• produsele semi-prepa -
rate, 

• margarina, 
• alimentele prajite, 

• alimentele de tip fast-
food, 

• orice produs care conţin
uleiuri vegetale hidrogenate.

Atenție și la grăsimile
saturate!

Grăsimile saturate au fost
considerate pentru o pe-
rioadă îndelungată complet
nesănătoase, însă studiile re-
cente în domeniu au scos la
iveală faptul că acestea pot fi
chiar benefice, însă atunci
când provin din surse de cali-
tate și sunt consumate în can-
titati moderate. 

Alimente care conțin gră -
simi saturate: se găsesc, în
principal, în produsele de
origine animală, precum car -
nea roșie, carnea de pui și
produsele lactate integrale.
De asemenea, există și surse
vegetale de grăsimi satu rate,
precum uleiul de palmier și
cel de cocos.

Bun, acum să facem o reca-
pitulare. Grăsimile pe care le
vrem în dieta noastră zilnică
sunt cele nesaturate. Grăsim-
ile saturate trebuie să le con-
sumăm cu moderație iar
grăsimile trans să le eliminăm
cu desăvârșire. 

Multă sănătate!

4 - sĂNĂtatE 2 - 8 august 2019

Farmacia TACOMI te face mai frumoasă

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

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

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

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

Despre grăsimiDespre grăsimi

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.
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P
rof. univ. dr. ing. Vic-
tor VAIDA încă din
tinerețe și-a încrustat

adânc în fibra esențială a
ființei sale, în conștiința cu
care și-a croit și scrutat
prin timp dorința, voința
de a fi mereu el însuși.

Totul însă, prin energia per-
sonalității sale exemplare,
străbătând în viață ca un fir
roșu, prin efort tenace, deplin
stăpân pe destinul său.

Pentru a afla amănunte i-
am adresat întrebarea: Ce ne
puteți spune despre D-vs.
punctând felul în care v-ați îm-
plinit aspirațiile, arcul voltaic
al personalității?

- Sunt fiu al satului Cinciș-
Cerna, comuna Teliucu-Infe-
rior, județul Hunedoara, din
părinți țărani, Elisaveta și
Abel. Mă mândresc cu origi -
nea mea țărănească. Primele 4
clase primare le-am urmat în
satul natal, următoarele 3
clase la Teliucu-Inf., centrul
comunei, iar liceul la Hune-
doara, pe care l-am absolvit în
1963. Am urmat cursurile Fac-
ultății de Electrotehnică, Sec -
ția Electroenergetică din
ca drul Institutului Politehnic
Timișoara, pe care am ab-
solvit-o în 1968.

Îmi amintesc cu drag și re-

cunoștință de profesorii și în-
vățătorii noștri, care au mun -
cit conștiincios pentru
pre gă tirea viitorului nostru.

În satul natal am locuit
până la absolvirea facultății,
timp în care am participat la
viața de familie țărănească și a
satului natal. Am mers la
școală și la biserica din sat, am
participat la muncile câmpului
și creșterea animalelor, mai
ales vara în vacanță, am mers
cu colinda, am participat la
nedei și baluri în sat și în
satele vecine, am  jucat fotbal
în sat și în echipa minerilor
din Teliucu-Inferior etc.

Îmi amintesc cu drag de
locurile natale, de locuitorii
satului natal, de rude, prieteni
și colegi, dar înainte de toate
de părinții mei cinstiți, harnici
și credincioși.

La terminarea facultății,
având rezultate bune, am
primit repartiție guvernamen-
tală la Trustul Energomontaj
București din cadrul Minis-
terului Energiei Electrice, care
a executat toate centralele
electrice din țară. Această
repartiție îmi dădea dreptul
să-mi fac buletin de București
și să-mi stabilesc domiciliul
definitiv aici, lucru ce nu l-am

făcut, lucrând în diferite locuri
în țară și în străinătate. La 1
septembrie 1968, am început
activitatea ca inginer pe șan-
tirul termocentralei Mintia –
Deva, nu departe la locurile
natale. După 2 ani și jumătate
am fost selectat să fac o spe-
cializare de aproape 3 ani în
Republica Federală a Ger-
maniei, la firma Simens, în
domeniul centralelor electrice
și nucleare și sisteme energe -
tice. Am fost inginer de punere
în funcțiune, cea mai înaltă
calificare în domeniul real-
izării și punerii în funcțiune a
instalațiilor energetice, la Cen-
trala Nucleară Biblis (Germa-
nia) (1200 MW+1300 MW),
cea mai mare din lume la acel
moment.

La terminarea perioadei de
specializare m-am întors aca -
să, pentru a participa la dez-
voltarea țării mele alături de
români, deși în acele vremuri
mulți părăseau ilegal țara.
Acum, după 50 de ani de acti -
vitate, privind în urmă, sunt
fericit că am ales această vari-
antă.

După întoarcerea acasă, m-
am căsătorit cu Vaida Elena
Lucia Lia, medic și avem îm-
preună doi copii: Anca-Elena,
absolventă a Facultății de
Matematică-Informatică Bu-
curești, informatician și Mihai-
Victor, absolvent al Facultății
de Automatică-Calculatoare,
inginer la Timișoara.

După întoarcerea în țară,
deși mi s-au oferit locuri de
muncă în București, am rămas
aici doar un an, după care am
plecat să lucrez în continuare
în cele mai mari șantiere ener-
getice  ale țării, ale termocen-
tralelor Rovinari, Turceni,
Mintia și apoi am participat la
exploatarea acestora, unde am
îndeplinit funcțiile de director

general, director tehnic sau di-
rector de dezvoltare.

În anii 1991-1995 am acti-
vat la RENEL (urmașul Minis-
terului Energiei Electrice)
în de plinind funcțiile de pre -
ședinte-director general sau
vicepreședinte cu producția,
transportul și distribuția 
energiei electrice, coordonând
toată activitatea Sistemului
Energetic Național.

În paralel cu activitatea din
Sistemul Energetic, am activat
în învățământul superior la
facultăți de energetică sau
electrotehnică din Univer-
sitățile tehnice: Oradea, Ti -
mișoara și Petroșani predând
peste 20 de ani, mai multe
cursuri de specialitate în cali-
tatea mea de profesor univer-
sitar. Sunt autor sau coautor la
20 de cărți și peste 200 arti-
cole cu teme din domeniul en-
ergetic. 

În anul centenarului am
lansat 2 cărți: ,,Centenarul En-
ergeticii Românești’’ sub egida
Academiei Române, care este
o istorie a energeticii româ -
nești, și care doresc să fie un
omagiu adus românilor care
au luptat pentru drepturile
naționale și sociale și unitatea
poporului român, dar și un
omagiu adus tuturor energeti-
cienilor (personalități, special-
iști și lucrători) care au
realizat electrificarea Româ -
niei și Sistemul Energetic
Național și ,,Istoria Bisericii
Ortodoxe din Deva”, care
doresc să fie un omagiu adus
românilor care au luptat pen-
tru drepturile naționale și so-
ciale și ale Bisericii Ortodoxe.

Am făcut și fac parte din
conducerea mai multor Asoci-
ații și Societăți Științifice, So-
ciale sau Culturale, naționale
și internaționale: UNIPEDE
Paris (Uniunea Internațională

a Producătorilor și Distribui -
torilor de Energie Electrică);
Comitetul Român al Consiliu-
lui Mondial al Energiei (pre -
ședinte);Societatea Ingi ne rilor
Energeticieni din România
(președinte); EUREL Bru -
xelles (Convenția Asociațiilor
Naționale a Inginerilor Elec-
tricieni din Europa (preșe -
dinte); ELPEGA (Patronatul
din Energie, Petrol și Gaze
(președinte); Asociația „Cin-
cișenii” (președinte) etc.

De asemenea, am îndeplinit
și alte demnități: deputat, pre-
fect, viceprimar al Primăriei
Județului Hunedoara etc.

- Gânduri de viitor...
- Sunt în al 51- lea an de ac-

tivitate. Nu m-am oprit. În
acest an a apărut cartea „Cen-
tenarul Energeticii Românești.
Manifestări omagiale”, care
cuprinde lucrările prezentate
în 2018 - Anul centenarului
Marii Uniri, la 11 conferințe,
simpozioane sau mese ro-
tunde pe care le-am organizat
în țară și la Chișinău.

Sper să finalizez până în
toamnă o carte de suflet „Satul
Cinciș și celelalte sate de pe
Valea Cernei. Monografie” și
care să fie lansată în acest an.
Această carte doresc să fie un
omagiu adus părinților mei. 

De asemenea, am în fază
avansată cartea „Centralele
termoelectrice din România.
Monografie”, care sper să fie
lansată anul viitor.

Un proiect în desfășurare al
Asociației „Cincișenii” este
dezvoltarea Muzeului satului
Cinciș-Cerna, urmașul fostului
muzeu al școlii din satul meu
natal, strămutat în 1962, îm-
preună cu satele Cerna, Moara
Ungurului, Baia lui Crai și
Bălana.

Ioan Vlad

EXEMPLU TONIFIANT AL PROPRIEI VOCAŢII
Dialog blitz cu prof. univ. dr. ing. Victor VAIDA



M
ănăstirea pe care
am vizitat-o pentru
prima oară în viaţa

mea a fost Sfânta Mănăstire
Lainici din judeţul Gorj,
când aveam 23 de ani. Deşi
eu sunt originar din Călan,
judeţul Hunedoara, spre
ruşinea mea nu fusesem
niciodată la Prislop, un sfânt
lăcaş care se afla practic la
doar câţiva paşi de mine. 

Dar drumul vieţii m-a dus
alături de părintele meu
duhovnic în casa Sfântului Iro-
dion de la Lainici şi ţin să măr-
turisesc că mi-a plăcut tare
mult. Mi-au plăcut mănăstirea
în sine, locul frumos în care este
amplasată şi harul de acolo pe
care l-am simţit de cum am in-
trat pe poartă. Dar mănăstirea
unde a fost stareţ Sfântul Iro-
dion a fost punctul de plecare
spre o poveste care îmi este
foarte dragă.

Drumul infinit
Imediat lângă mănăstire se

află un drum de munte care
duce spre schitul Locurele.
Părintele Mihai, duhovnicul
meu, preot de mir în comuna
Pui, judeţul Hunedoara, mi-a
spus că neapărat trebuie să
mergem la schit ca să-l cunosc
pe prietenul lui, părintele
Antim. Prima dată nu am înţeles
exact  numele schitului şi mă
gândeam că dacă-i zice “Locuri
rele” cât de bine o fi să ajungi pe
acolo? Până la chilia monahului
trebuie să iei în piept un drum
sinuos şi destul de dificil. Cu o
maşină bună mergi fără pro -
bleme, dar dacă te hotărăşti să-
l iei la pas te aşteaptă aventura
vieţii. Dacă esti atletic şi te ţin pi-
cioarele faci mai mult de o oră la
urcare, dacă nu, trăieşti cu sen-
zaţia că drumul nu se mai ter-
mină niciodată. Dar imediat ce
ai ajuns uiţi de toate greutăţile.
Schitul este amplasat într-un
peisaj de vis. Totul este de un

verde aprins în jur şi pentru o
clipă parcă ai păşit într-altă
lume, o lume din care nu-ţi mai
vine să pleci. Aici, într-o chilie,
locuieşte singur părintele
Antim, un monah ieşit parcă din
paginile Patericului, slab, înalt şi
cu barbă lungă. A fost şi în
pustie, dar s-a întors la chiliuţa
lui de lângă schit. În timp ce
urcam, părintele Mihai îmi
povestea că se spune despre
părintele Antim că ar şti cu
duhul cine vine pe cărare până
la el încă înainte să ajungă. Că ar
ştii şi ce culoare are plasa în care
îi duci ceva şi ce ai în plasă. Când
am dat faţă-n faţă cu părintele
Antim, l-am întrebat plin de
“diplomaţie”:

- Părinte, aţi ştiut că venim?
- Da’ de unde să ştiu?
M-a descurajat direct. Dar cu

alte ocazii cu care l-am vizitat,
parcă m-a făcut să cred că
bănuia că mergem.

Cele 9 porunci 
bisericeşti

Împreună cu soţia mea
Diana, cu prietenul Nicu şi cu
verişoara Simina, ne hotărâm

într-o zi să mergem la părintele
Antim la un cuvânt de învăţă-
tură. Era o zi călduroasă de vară.
Am lăsat maşina în parcarea
mănăstirii Lainici şi am urcat pe
jos până la schit. Am uitat să ne
luăm apă cu noi. Când am ajuns
la destinaţie eram frânţi,
deshidrataţi şi leoarcă în spate
de transpiraţie. Nu era nimeni
în curtea micii bisericuţe, dar
robinetul din curtea schitului
era lăsat deschis, parcă ne-ar fi
aşteptat să sorbim din apa rece.
Era ca şi cum cineva l-a lăsat aşa
special pentru noi însetaţii, toc-
mai ca apa să fie rece şi să nu
aibă gust de ţeavă veche. Pe
masa unde părintele ne-a tratat
apoi cu rahat şi sirop, erau deja
puse patru pahare, exact atâtea
câţi eram şi noi. Hm… asta m-a
făcut să-mi aduc aminte de ce-
mi povestea părintele duhovnic.
Să fi ştiut monahul că suntem
pe cale? Poate a fost doar o în-
tâmplare. Peste puţin timp
apare părintele Antim care ne
zice: “mergeţi mai întâi în bise -
rică să vă închinaţi. Dar staţi să
vă deschid”. Şi apare părintele
cu o cheie enormă, cheie din aia
veche de deschideai castelul cu
ea.

- Părinte, îi zic eu, să vă ajut
să duceţi cheia?

Pentru un moment părintele
Antim a schiţat un zâmbet şi era
cât pe ce să-l umfle râsul, dar şi-
a venit repede în fire şi mi-a zis:

- Mă, (ghiduşule, ar fi vrut să
spună) hai să-ţi arăt cine mai
are cheie ca a mea.

Deschide uşa bisericii şi încă
de la intrare pe perete era pictat
Sfântul Petru care ţinea în mână
cheile Raiului. Incredibil, cheile
arătau exact ca şi cea a părin-
telui, la fel de mari şi acelaşi for-
mat.

- Îl vezi pe Sfântul Petru cu
cheile?

- Îl văd părinte. Dar ce faceţi
cu cheia asta aşa mare? Vă
apăraţi cu ea dacă vă atacă
cineva?

- Îţi dau eu ţie o cheie
din asta dacă nu-mi zici care
sunt cele 9 porunci bisericeşti.

- Dar, părinte, parcă erau
zece porunci.

- Mă, tu nu eşti atent la ce te
întreb. Eu n-am zis sa-mi spui
decalogul, ci cele 9 porunci 
bisericeşti. Le ştii?

- Ăăăă… nu.
- Ia, uite-le acolo pe masă, 

ia-le, citeşte-le cu voce tare să
vedem dacă le împlineşti.

Iau eu hârtia şi nu ştiu ce-mi
veni să încep cu a treia: “să cin-
steşti feţele bisericeşti”

- Părinte, pe asta n-o îm-
plinesc că am văzut odată un
preot gras şi am zis în gândul
meu că ăsta nu prea ţine post.

Pac, îmi dă una cu cheia
peste cap. Părinteşte, bineîn -
ţeles. Monahiceşte dacă doriţi.

- Nu e bine. Următoarea.
- Părinte, la fiecare poruncă

pe care n-o îndeplinesc îmi daţi
una cu cheia?

- Da, mă.
E clar. Nouă chei m-am gân-

dit că iau peste cap.
- “Să asculţi cu evlavie Sfânta

Liturghie în fiecare duminică şi
sărbătoare”. Păi, părinte, aş as-
culta-o, dar nu mă duc în fiecare
duminică la biserică.

Încă o cheie peste cap.
- Păi să te duci. Ia să auzim

mai departe.
- “Să ţii toate posturile de

peste an”. No părinte, pregăteşte
cheia că la ultimul post am
mâncat în neştire.

Pac încă o cheie peste cap.
- No aşa, zice părintele, să-ţi

intre-n cap poruncile.
- “Să te rogi pentru cei ce stau

în fruntea ţării”. Apăi, părinte, eu
nici nu-l suport pe Băsescu.

Iar mi-am luat o cheie peste
cap.

- “Să te spovedeşti şi să te
cumineci în toate posturile de
peste an”

- Când te-ai spovedit ultima
dată?

- Nu mai ştiu.
A venit cheia negreşit. Dar

spre surprinderea mea, de ul-
timele patru chei am scăpat
pentru că le-am îndeplinit, iar
părintele a devenit foarte blând,
amuzat şi el de situaţie şi ne-a
dat sfaturi duhovniceşti care ne-
au încălzit inima. Ultimele patru
porunci sunt: “să ţii posturile pe
care le orânduieşte episcopul
sau mitropolitul locului în
vreme de primejdii sau
necazuri”, “să nu citeşti cărţi
eretice sau de-ale sectarilor”, “să
nu înstrăinezi, nici să foloseşti
spre scopuri străine, lucrurile
bisericeşti sau averea bisericii”
şi “să nu faci nunţi şi ospeţe sau
alte petreceri, în timpul pos-
turilor”.

Mai de folos este a da,
decât a lua

Ne-am dus la părintele cu
ceva alimente, fructe, pâine, ce
ne-am gândit că i-ar fi de folos
omului acolo în pustietatea
locului, dar ne-am întors mai
încărcaţi decât am venit. Părin-
tele Antim ne-a dat sirop făcut
jos la Mănăstirea Lainici, o gră-
mada de sticluţe de sirop de
păpădie, mentă etc, cărţi de citit,
iconiţe, ne-a dat alte fructe la
schimb şi ne-a zis că mai folosi-
tor este a da, decât a lua. Apoi
ne-a pus la masă şi ne-a servit
cu o ciorbiţă delicioasă şi am
băut sirop cu apă rece şi foarte
hrănitoare. S-a purtat aşa de
frumos cu noi şi a fost aşa de
primitor şi mereu ne zicea că 
să-l scuzăm că el vorbeşte mult,
dar noi asta şi doream să-l
auzim că ne spune ceva, orice.
Prietenul meu Nicu, săracul, nici
n-a apucat să deschidă bine
gura că părintele l-a şi luat la
rost. “Mă, tu am impresia că-i
mai vizitezi şi pe alţii”. Nu am re-
alizat pe moment ce a vrut să
zică, abia când am plecat de la
părintele şi eram pe drum am
aflat că Nicu mai mergea din
când în când la Liturghie şi la
catolici. Cum şi-o fi dat seama
părintele aşa de repede când
ăsta nici apucase bine să des -
chidă gura, nu pot să realizez.

(Continuare în pag. 7)
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Locuri bune la Locurele

Cum l-am cunoscut pe părintele Antim
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Schitul Locurele are în mo-
mentul de faţă un singur
vieţuitor, părintele Antim. Fru-
museţea locului este întrecută
doar de harul şi liniştea pe care
le simţi când intri pe poartă. Aici
a trăit o perioadă şi părintele
Adrian Făgeţeanu, duhov nicul
de la Mănăstirile Cernica şi
Antim. Ţin minte că văzusem un
interviu la televizor cu părintele
Făgeţeanu şi mi-am adus am-
inte de asta când am văzut lo-
caţia micuţului schit. Nici nu mă
gândisem că voi ajunge vreo-
dată pe acolo. Părintele Antim a
vieţuit o vreme într-o chiliuţă
situată puţin mai jos de schit,
unde se nevoia şi-şi ducea viaţa
duhovnicească în pace şi rugă-
ciune. Avea o grădinuţă pe care
o îngrijea cu drag , iar în interi-
orul chiliei o icoană din care
curgea mir. Punea vată la baza
ei şi mirul se aduna acolo.
Mereu m-a impresionat cum
poate un om să vieţuiască aşa
singur, doar cu rugăciunea şi în-
conjurat de liniştea apăsătoare
şi de animalele sălbatice. Părin-
tele a fost căsătorit până să se
călugărească şi având expe-
rienţa vieţii de familie ne-a îm-
părtăşit, mie şi soţiei mele,
sfaturi foarte bune despre cum

să ne ducem viaţa împreună.
Mi-au plăcut sfaturile lui,
aşezate şi înţelepte. Soţia i-a zis
că duminica are program de
serviciu, fiindcă lucrează într-o
farmacie din cadrul unui super-
market şi că-i pare aşa de rău că
nu poate ajunge mereu la biser-
ică din cauza asta, dar părintele
i-a zis să stea liniştită că Dum-
nezeu îi consideră Liturghie
programul ei de lucru când
vede că se necăjeşte că nu poate
fi la slujbă. Ne-a zis să ne sfătuim
mereu împreună când facem
ceva în familie şi să nu neglijăm
cele creştineşti cu care suntem
datori. Ne-a mai explicat şi citate
din Biblie pe care le înţelegeam

mai puţin, în special prietenului
meu Nicu care mereu avea ceva
de obiectat, dar în final s-au
înţeles ca doi prieteni foarte
buni. “Să mă ierţi, i-a zis părin-
tele, că te-am cam smerit un pic,
sper că nu te-ai supărat pe
mine”. “Nicio problemă părinte,
i-a zis Nicu, nu aveţi cum să mă
supăraţi, de fapt, cu greu mă
poate supăra cineva”. O calitate
excelentă a prietenului meu, pe
care eu nu o am, sunt mai năval-
nic şi mai incisiv.

Am plecat, dar n-am
mai fi plecat

A sosit momentul să ne luăm
rămas-bun de la părintele

Antim, este partea din întâlnirea
noastră în care părintele ne-a
umplut de daruri, incepând cu
tămâie şi multe multe cărţi şi
terminând cu o floare pentru
soţia mea. Încă nu se lăsase
seara, dar am ştiut că ne va lua
aşa de mult până coborâm,
încât a trebuit să ne retragem,
deşi am mai fi stat să vorbim
câte-n lună şi-n stele cu mon-
ahul. La munte, noaptea se lasă
mult mai repede şi pe neaştep-
tate aşa că nu mai puteam
zăbovi. Părintele ne-a condus o
bună parte din drum şi mi-a
lăsat impresia că si el ar fi vrut
să mai rămânem, dar monahii
au programul lor de rugăciune
şi n-am vrut să forţăm nota. Ul-
timele 20 de minute de drum le-

am parcurs într-o beznă totală
şi pentru un moment ne-am
pus în pielea ascetului care
rămâne înconjurat de întuner-
icul absolut de care se apără cu
o lumânare şi multă rugăciune.
Orice trosnitură care venea din-
spre pădure ne dădea senzaţia
că ne urmăreşte cineva. Putea fi
o căprioară sau o vulpe care
păşeau pe covorul de frunze, nu
puteam fi siguri ce anume se
auzea, dar ce era cert e că puţina
noastră credinţă inventa tot
felul de scenarii. Şi ne-am imag-
inat cât de grea ne-ar fi nouă
pustnicia la nivelul duhovnicesc
la care suntem, dar în acelaşi
timp am învăţat mai mult să ne
apreciem şi să ne bucurăm că
ne avem unul pe altul. Multe
lecţii am învăţat din vizita noas-
tră la părintele Antim şi dincolo
de frumuseţea călătoriei ne-am
întors la casele noastre mai
sporiţi duhovniceşte. 

Plănuim ca în această vară
să-i mai facem o vizită părin-
telui şi ştim că-l vom găsi tot
acolo la rugăciune aşteptându-
ne cu o vorbă bună. Şi suntem
hotărâţi să valorificăm aceste
momente frumoase cât încă
mai putem şi câtă vreme Dum-
nezeu îl mai lasă printre noi pe
părintele.

Călin BICĂZAN

E
chipa României a
făcut  istorie la ediția
din acest an la Campi-

onatul Mondial de Acro -
baţie cu planorul care s-a
desfășurat săptămâna tre-
cută la Deva. 

Cei cinci piloţi români  în-
scrişi la clasa Advance au reu -
şit să urce echipa  României
(21075 puncte) pe primul loc
al podiumului de premiere,
devansând  echipele similare
din Franţa (20996 puncte) şi
Germania (20715 puncte).
România este deci noua cam-
pioană mondială la „22nd FAI
& WGAC 10th FAI WAGAC
2019”.

Este cel mai bun rezultat

din istoria acrobaţiei cu
planorul din ţară. Mai mult,
este o dublă victorie: pilotul
Octav Alexan ocupând locul II
la clasa Advance.

George Rotaru, directorul
Aeroclubului României a de-
clarat: „Acesta este cel mai
bun rezultat obţinut de piloţii
români în toată istoria acro -
baţiei cu motorul. Toţi cei din
echipă au mers foarte bine. Se
văd acum rezultatele antrena-
mentelor şi a investiţiei Aero-
clubului Româ niei într-un
planor nou. Echipa s-a ridicat
mult”.

Odată cu festivitatea  de
premiere și închidere a acestei
ediții de campionat mondial

desfășurată  sâmbătă  pe Ae -
ro dromul de la Săulești-Deva,
formaţiile de acrobaţie ale Ae-
roclubului României împre-
ună cu Forţele Aeriene
Ro  mâne au oferit publicului
prezent un adevărat spectacol
aviatic.

SPORT • SPORT • SPORT
Sportivii români s-au întors 

de la FOTE cu 19 medalii

S
portivii români de la
Festivalul Olimpic al
Tineretului Euro-

pean au revenit în ţară
încărcaţi de medalii, nu
mai puţin de 19, dintre
care patru de aur. Pentru
ei, următorul obiectivul
este să prindă Jocurile
Olimpice din 2024.

La nataţie, doi sportivi de
mare viitor ne-au produs o
bucurie imensă într-un sport
care acum ceva timp ne obiş -
nuise cu medaliii străluci-
toare la competiţii de vârf.
Bianca Costea şi David Po -
povici ne fac deja să sperăm la
mai mult.

O mare surpriză a produs
naţionala de volei de tineret.
Medalia de argint obţinută la
FOTE reprezintă un reper im-
portant pentru un sport în
care singura medalie olimpică
a fost obţinută la Moscova în
1980.

Bilanţul este unul excelent,
dar este important pentru
sportul românesc ca nivelul
acestor copii să rămână unul
care să le permită realizarea
unor performanţe deosebite
şi când vor trece la seniori.

Pentru prima dată în isto-
ria gimnasticii româneşti la o
competiţie internaţională, doi
fraţi gemeni au urcat pe ace-
laşi podium.

Două dintre cele cele 19
medalii obţinute la FOTE au o
poveste comună. Fraţii Burtă -
nete sunt din Buzău, dar se
pregătesc la Reşiţa. Cu greu îi
recunoşti. La concurs, doar
numerele îi ajută pe arbitri,
iar acum, după FOTE, cu-
loarea medaliilor. Cei doi au
urcat pe podium: Robert a
luat argintul, Gabriel, bronz.
Ambii au aceleaşi ambiţii, vor
medalii la competiţii impor-
tante.

Acrobație cu planorul:  Echipa României

–campioană mondială

A
sociația Club Sportiv
Sport și Anduranță  a
organizat  cea de-a

doua ediție a Ultramara-
tonului  Transilvania, la
care au fost înscriși
sportivi din mai multe
județe ale țării.

Competiția s-a desfășurat
pe distanța de 105.7 km, iar
timpul limită pentru parcur -
gerea acestei distanțe a fost de
15 ore.

Sportivii au parcurs un

traseu inedit, cu plecare din
Cetatea Devei și s-a încheiat la
poarta Cetății Sarmizegetusa
Regia cu trecere prin Deva, Al-
mașu Sec, Popești, Almașu
Mic, Pestișu Mare, Castelul
Corvinilor, Hunedoara, Nădăș-
tia de Sus, Nă dăș tia de Jos,
Călan, Strei  sân georgiu, Ocol-
ișu Mic, Ludeștii de Jos,
Costești, Grădiștea de Munte,
Sarmi zegetusa Regia.

La masculin  s-a impus
timi șoreanul  Răzvan Farcaș,

un pasionat al acestui gen de
alergare de anduranță , urmat
de Ioan Barnea și Daniel Du-
mitrașcu.

Întrecerea feminină a fost
câștigată de către timișore-
anca  Mara Guler, urmată de-
Lorena Brusamento și  Florina
Dogaru.

Menționăm că Tiberiu
Timar, legitimat la A.C.S. Stră-
jerii Lupeni a încheiat  cursa în
acest an între  primii opt par-
ticipanți.

Ultramaratonul  Transilvania – o reușită
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P
lină de lumină și cu-
loare, România este
o țară de vis, cu

locuri unice, în care
natura, prin frumusețea
ei, ne îndeamnă să-i con-
templăm creațiile. Chiar
dacă nu le putem
cuprinde pe toate,
rămâne doar ca în pere-
grinările noastre prin
țară, să le descoperim și
să  le admirăm în toată
splendoarea lor.

Picturile rupestre din
Peștera Coliboaia,

Bihor
Peștera Coliboaia este una

din cele mai interesante peș-
teri din România, unde au
fost găsite urme ale omului
preistoric și picturi ale aces-
tuia. Desenele de aici, care
reprezintă bizoni, rinoceri
sau capete de urși din acele
vremuri, s-au dovedit a fi
cele mai vechi din Europa
Centrală, datând de aproape
35.000 de ani. Acestea s-au
păstrat aproape intacte, da-
torită condițiilor bune de
umiditate din zona peșterii
unde au fost găsite. 

Peștera cu oase din
Valea Minișului

Se află în apropiere de
Anina, județul Caraș Severin,
fiind cunoscută în întreaga
lume. Aici au fost găsite cele
mai vechi rămășițe ale omu-
lui modern din Europa. 

Fosi lele provin de la trei
per  soane și au o vechime de
35.000 de ani. 

Cel mai vechi papirus,
întreg, din Europa
A fost descoperit la Man-

galia, în anul 1959, fiind
trimis în același an în Rusia,
pentru restaurare și conser-
vare. Nu s-a mai știut nimic
de el, dar în vara anului
2011, acesta a fost predat
reprezentanților Muzeului
de Arheologie ”Callatis”. Este
scris în greaca veche și este
unic, fiind singurul papirus
întreg din Europa, care
datează din secolul IV î.H.

Lacul Albastru
Este unic în Europa, în-

trucât acesta își schimbă cu-
loarea în funcție de anotimp.
Acest lucru este posibil da-

torită luminii, poziției soare-
lui, temperaturii apelor și a
compoziției rocilor din adân-
curi. Lacul Albastru se află în
județul Maramureș, în
apropiere de localitatea Baia
Sprie.

Pădurea Hoia-Baciu
Aici există o zonă magne -

tică de 300 de metri, unde
mușchii copacilor nu arată

nordul, așa cum ar fi normal.
Ciupercile nu cresc nicio-
dată, dar aici au fost văzute
broaște roșii de dimensiuni
foarte mari. Au fost sem-
nalate și cazuri stranii, în
care plouă torențial doar pe
o suprafață de 300 de metri.
Și tot aici, spun localnicii,
apar figuri stranii, surprinse
cu ajutorul apa ratelor de fo-
tografiat. Pădurea se află la 5
kilometri de Cluj.

Râpa Roșie
Denumită și ”Micul canion

al României”, Râpa Roșie se
află la 3 km de Sebeș, în
județul Alba. Este o rezer-
vație geologică ai cărei pereți

ating înălțimi de până la 100
de metri, întinzându-se pe o
suprafață de circa 25 de
hectare. Aici, turiștii sunt
atrași de formele deosebite
săpate de ape, având mili -
oane de riduri roșii. Are cele
mai bizare trasee din județ și
ascunde multe povești de-
spre oameni și locuri. 

Cascada Bigăr
Chiar dacă este mai puțin

cunoscută, despre Cascada
Bigăr se spune că  este una
dintre cele mai frumoase
cascade din lume. Se află în
județul Caraș-Severin și a
fost inclusă de site-ul World
Geography pe lista celor mai

Locuri unice în România şi în lume

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

Cascada Bigăr

Râpa Roşie

Picturile rupestre din Peştera Coliboaia



interesante destinații, alături
de locuri celebre din Statele
Unite și Australia. Cascada
atrage turiști din toate
colțurile lumii, căderea de
apă de aici este situată la 12
kilometri de localitatea Bo-
zovici și face parte din Parcul
Național Cheile Nerei
Beușnița.

Podul lui Dumnezeu
de la Ponoarele

Are 30 de metri lungime,
13 lățime și 22 înălțime,
peste el trecând șoseaua care
leagă Baia de Aramă de Dro-
beta Turnu-Severin. Este cel
mai mare pod natural din
țara noastră și al doilea ca
mărime din Europa. Legenda
spune că demult, în peștera
din Ponoarele sălășuia un
duh necurat. Oamenii locului,
sătui de răul pe care-l făcea
acesta, i-au cerut lui Dum-
nezeu să-i scape de el.
Atunci, Dumnezeu a lovit cu
palma tavanul în care se
găsea duhul, iar acesta s-a
prăbușit, formând podul. O
altă poveste spune că podul a
fost construit de Hercule, în
timp ce urmărea un balaur

care-i răpise iubita.

Maldivele de la
Aghireș

Sunt considerate o mi -
nune a naturii. Aici, apele au
năvălit în exploatarea de
caolin de la Aghireș, județul
Cluj, inundând cariera. Lacul
astfel format este supranu-
mit ”Laguna Albastră”, da-
torită culorii apei încărcate
cu praf de argilă. Apa lacului
împrumută culoarea cerului
în zilele senine, dar este și
gri, în zilele mohorâte.

Stațiuni din România, 
unice în lume, unde 
aerul are o puritate

deosebită 
La Lăpușna 

Aici, terapia cu ozon se
face prin simplul fapt că
respiri aerul curat. Dar, pe
lângă aerul tare, liniștea
deplină este al doilea ele-
ment binefăcător. Stațiunea
Lăpușna este situată la 72
km de Târgu Mureș, la capă-
tul Văii Gurghiului.

Stațiunea Soveja
Este atestată documentar

din secolul al XVII-lea. Situ-
ată la 600 metri altitudine,
stațiunea Soveja din județul
Vrancea este recunoscută ca
având cel mai ozonat aer din
Europa, datorită pădurilor
de brazi și pini care o încon-
joară. 

Stațiunea Colibița 
Situată în județul Bistrița

Năsăud, la 900 m altitudine,
aici căldura este mai ușor su-
portabilă în zilele caniculare
de vară. Are o concentrație

mare de ozon și un aer pur,
asemănător cu cel de la
Soveja, cotele de ozon fiind
similare cu cele din Alpi.

https://www.capital.ro
www.descopera.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

Maldivele de la Aghireș

Staţiunea Colibiţa

Podul lui Dumnezeu
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Ştiaţi că...?

Sâmbătă, 3 august, ora 22

In Bruges 
Acțiunea filmului are loc în pitorescul orășel belgian

Bruges. Acolo ajung doi asasini plătiți, Ray și Ken, al căror
scop este să-și piardă urma printre turiști, după o misiune
terminată prost. Chiar dacă nu se simțea în largul lui acolo,
printre clădirile gotice, Ken este atras de calmul locului și
încearcă să-l liniștească și pe partenerul său, Ray. În timp ce
așteptau să fie sunați de șeful lor, Harry, cei doi trec printr-o
mulțime de întâlniri neașteptate cu localnici, un cineast
american pitic și prostituate olandeze. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Încă de la începutul intervalului
aveți parte de energie și bună
dispoziție. Trebuie să vă dozați
cu atenție eforturile și să vă se-
lectați activitățile întrucât ex-
istă riscul să faceți lucruri fără
rost. Vor apare și o mulțime de
cheltuieli neprevăzute, cărora
le veți face față necondiționat.

Gândiți-vă bine înainte de a lua
o decizie legată de locul de
muncă. Implicați-vă cu toată
seriozitatea atunci când apare
o situație neașteptată, astfel
încât să vă puteți evidenția în
domeniul vostru de activitate.
Nu vă lăsați impresionați de
promisiuni. 

Vă simțiți bine pe toată perioada,
mai ales că prietenii vă sunt
aproape. S-ar putea să apară noi
oportunități în privința locului de
muncă. Analizați cu atenție
oferta și alegeți doar ce este în
favoarea voastră. Procedând ast-
fel, veți avea succes în tot ce între-
prindeți și veți fi ajutați.

Canalizați-vă energia spre in-
vestițiile făcute și căutați să vă
perfecționați în plan profe-
sional. Bazați-vă pe lucruri
practice atunci când luați o
hotărâre și încercați să restabil-
iți echilibrul în viața voastră.
Aveți nevoie de liniște și
cumpătare.

Uzați de abilitățile voastre de
comunicare pentru a vă rezolva
toate problemele. Expuneți-vă
clar punctul de vedere atunci
când este vorba de un proiect
costisitor. Este posibil să reluați
teme vechi, care trebuie aduse
la realitate. Relațiile cu apropi-
ații sunt bune.

Felul în care se desfășoară ac-
tivitatea la locul de muncă vă
motivează. Primiți noi respons-
abilități, dar asta nu înseamnă
că vă impuneți ideile și nu mai
țineți cont de ceilalți. Schimbul
de idei vă determină să vă re-
vizuiți atitudinea și să mergeți
pe drumul așteptat de toți.

Vă bucurați de o realizare im-
portantă, care vă poate aduce
succes pe plan profesional. Aștep-
tați cu nerăbdare concediul, pen-
tru a vă revedea vechii prieteni.
Veți participa la un eveniment
deosebit în familie. Chiar dacă
banii nu vă prisosesc, reușiți să
faceți față cheltuielilor.

Aveți mult de lucru la serviciu
și trebuie să manifestați max-
imă prudență atunci când
semnați anumite acte. Expe-
riența voastră profesionale se
va simți pe tot parcursul inter-
valului, mai ales că mulți din-
tre colegii voștri sunt plecați în
concediu. 

Proiectul la care lucrați vă
aduce satisfacție, iar sarcinile
primite vă dezvoltă creativi-
tatea. Banii nu vă prisosesc, dar
reușiți să faceți față cheltu-
ielilor de la sfârșitul intervalu-
lui. În plan sentimental s-ar
putea să apară o situație de-
osebită, cu efect pe termen lung.

Vă doriți mai multă liniște, ca să
vă puteți pune gânduri în or-
dine. La locul de muncă ați
reușit să performați, dar vă
doriți mai mult. Veți avea dis-
cuții cu persoana iubită legate
de modul vostru de viață. Veți
face călătorii scurte, care vă vor
aduce niște bani în plus.

Vă veți întâlni cu tot felul de per-
soane, iar schimbul de informații
este benefic pentru voi. Trebuie
să vă concentrați atenția mai
ales în privința perfecționării re-
lațiilor cu parte ne rii de afaceri.
Apar oportunități greu de re-
fuzat, dar trebuie să manifestați
mai multă fermitate.

Încă de la începutul intervalului
intervin chestiuni parteneriale,
care vă pot schimba planurile.
Concentrați-vă atenția în di-
recția perfecționării relațiilor
cu partenerii de afaceri și țineți
cont de sugestiile celor din jur.
Investițiile pe care le-ați făcut
vă vor aduce mai mulți bani.

FILM  CAFE

• 11% dintre oameni sunt stângaci?
• Un urs are 42 de dinți?
• Lămâile conțin mai mult zahăr decât

căpșunile?
• O pisică are 32 mușchi în fiecare ureche?
• Numele intermediar al lui Elvis era Aron?
• Cele mai mici oase din corpul uman se

găsesc în ureche?
• Mierea este singura mâncare naturală

care nu se strică niciodată?
• Coca-Cola conținea ca ingredient inițial

cocaina?
• Toate insectele au 6 picioare?
• În Africa de Est puteți cumpăra bere

preparată din banane?
• Piciorul dvs. are 26 de oase în el?
• Creierul uman mediu conține aproxima-

tiv 78% apă?
• Fulgerul lovește Pământul de 6.000 de ori

în fiecare minut?
• Limba este cea mai rapidă parte vindecă-

toare a corpului ?
• În ziua dvs. de naștere mai sunt sărbă-

toriți aproximativ 9 milioane de oameni?
• Un sărut de 1 minut arde 26 de calorii?
• Un crocodil nu-și poate mișca limba?
• O persoană va petrece în medie 25 de ani

adormit?
• Pielea este cel mai mare organ al corpului

uman?
• Cartofii prăjiți sunt originari din Belgia?
• Există 31.557.600 de secunde într-un an?
• Cea mai sigură culoare a mașinii este

albă?
• Merele sunt mai eficiente și vă trezesc

mai bine dimineața decât cafeaua?

Joi, 8 august, PRO 2, ora 22,00

Preţul dragostei
Serialul o aduce în prim plan pe Defne,

chelnăriță într-un restaurant. Acolo ea îl
întâlnește pe omul de afaceri Omer, care
este trimis la o întâlnire dezastruoasa cu
Neriman. Ca să scape de aceasta, Omer
pretinde că Defne este iubita lui și o săruta.
Văzând chimia neașteptată dintre cei doi,
Neriman o urmărește pe Defne și îi oferă o
sumă mare de bani, pentru a-l face pe
Omar să se îndrăgostească de ea. Având
nevoie de bani, Defne accept propunerea
și se angajează asistenta personală a băr-
batului. Ea începe să-i dea informații de-
spre șeful ei, dar este vrăjită de manierele
lui Omer.

SERIALE NOI:



Haosul produs de in-
stituțiile statului
au dus țara în

pragul unui dezastru. Iar
noi, nu vedem decât lupta
politică. Nu vedem 
incapacitatea și 
incompetența statului,
într-o lume plină de ură
manipulare și hoție. 
Iar țara este asemuită 
cu o gară, lăsată de B-B
(Băsescu-Boc)
în paragină. 
,,Într-un colț întunecat 
de lume, o fată neasemuit
de frumoasă, e răpită, 
violată, tranșată, arsă. 
O CHEAMĂ ROMÂNIA !”

Nu am dorit niciodată să
scriu un articol cu asemenea
cuvinte. Nu credeam că voi
ajunge să le spun vreodată.
Vor fi puține cuvinte, care
spun mult, mult prea mult.
Hoția. Îngâmfarea. Goana
după bani, funcții, viață de
lux, lupta pentru putere, ma-
nipularea au dus la incapaci-
tatea politicului, de sus până
jos, și implicit, la incapaci-
tatea statului de drept. Diso -
luția statului este atunci
când statul nu mai poate să
garanteze siguranța cetățea -
nului. De la acest fenomen
pleacă. 

S-a ajuns până acolo încât,
unii procurori fac ce vor în
România. Foarte bine, dar 
s-a întrebat cineva dacă, unii
dintre ei sunt în stare să fie
procurori? Pentru că, foarte
mulți dintre ei nu știu
meserie, foarte mulți nu res -
pectă legea. Cum să fii
procuror sau judecător și să
susții #rezist? Nu ești plătit
de #rezist. Ești plătit de
poporul român! 

Metastaza a umplut
tot statul român 

Cine să mai respecte
legea? De fapt, nici alții, mai
mari, nu o respectă. De câte
ori nu s-a încălcat Consti-
tuția și nimeni nu a făcut
nimic? Din contră, au aplau-
dat spunând că bine fac!
Cazul Sorina a plecat tot de
la o procuroare, care trăgea
de ea ca de animale, iar CSM
a scos acest caz ,,basma cu-
rată". 

Fetele, Luiza și Alexandra
de la Caracal, tot din cauza
unor procurori iresponsabili,
inumani, fără suflet, care știu
doar să semene teroare, au

ajuns să fie omorâte. Ei au
prins putere fiind apărați de
politicienii cu dosare penale,
corupți, proprietari de case
etc. De câte ori se discuta
des pre ,,răspunderea magis-
tratului", opoziția,   Preșe -
din tele și grupul#rezist luau
foc. 

Domnilor, vreți ca această
țară sa fie condusă de inter-
lopi, #rezist, Sandi, Mălin,
Ceauşescu, Polițanu și alţii?
Ați văzut unde a dus să susții
acest#rezist? Președintele
face doar declarații politice,
guvernul PSD  nu știe nimic.
Mi-ar fi plăcut să-l aud pe
Omul Klaus Iohannis, dar
când nu ai copii, cum să simți
durerea, când ai adunat atâta
ură. Alții au jucat pe mână cu
puterile străine și ajung mari
șefi în UE. Că aici au făcut
praf justiția. Uitați-vă cine a
dus această țară în pragul
răzmeriței, în afară de poli -
tic. Foarte slabe organele
statului! S-a ales praful! 

STS nu a identificat locul
groazei. Cum nici avionul
căzut în Apuseni nu a fost
identificat. Cum să identifice,
că doar nu erau alegeri eu-
roparlamentare sau prezi-
dențiale! Îmi este groază ce
se întâmplă în țara asta - jaf
la drumul mare! 

Statul român, 
datorită unor 

incapabili, a murit! 

Să nu uităm că acești oa-
meni sunt plătiți cu bani grei.
Au găsit un ,”țap ispășitor "
pe care l-au demis rapid,
chestorul Ioan Buda. Omul
ăsta nu avea nicio treabă cu
demiterea. Sunt alții care tre-
buie să plece urgent. Dar
mâine-poimâine o sa fie pro-
movați pe la Bruxelles,  la
cine știe ce Parchet Euro-
pean (ideea Monicăi Ma-
covei). Cred că râd și curcile
de noi. 

Citeam oficial și ascultam
Europa Liberă, că o judecă-
toare de la CSM a câștigat
anul trecut, că doarme în lo-
calitatea Roșu, la 10 km de
București, incredibila sumă
de 124.000 lei numai diurnă,
iar acum venitul pe un an de-
pășește 473.000 lei. Dom-
nilor, suntem nebuni, în ce
țară trăim?! Salarii exorbi-
tante au, pensii speciale au,
diurne speciale au, sporuri
astronomice au! Acești oa-

meni pe cine reprezintă?! 
Copilele acestea au murit

cu acești oameni la poartă,
neapărate de nimeni. Faceți-
vă treaba așa cum o cere
legea, nu cum o cer corupții
din conducere, cocoțați în
scaune. Trăim într-o țară
bolnavă, cu oameni bolnavi,
unde predomină hoții, care
se apără unii pe alții. Au
reușit să corupă și să ma -
nipuleze până și Biserica! 

Corupția naște ură,
minciună, 

manipulare, 
crimă, viol

Corupția la noi, în mare
parte, vine și din vest, de la
dragii noștri occidentali.
Ministrul Finanțelor declara
public că UE este frumoasă
declarativ, dar fiecare stat își
cunoaște interesul. Apropo
de viol, aflam de la DIICOT că
acest criminal din Caracal
vindea fete tinere pentru sex
soldaților americani de la
Deveselu. Aici suntem în
statul lui ,,Faliment" și țara
lui Papură Vodă. Ce pretenții
mai avem noi?

Mereu am mers pe prin-
cipiul că lumea asta este
mult prea rea, ca să ajung să
fiu şi eu unul dintre acele
persoane care se “murdă -
resc” cu minciuni şi false
sentimente. Viața pentru
mine a însemnat mereu
speranță în oameni, iertare
şi mers mai departe. 

Problema mare este că, de
cele mai multe ori, alegând
să fii cel diferit, să spunem
cel care încă mai crede, cel
care lasă de la el, cel care se
lasă pe el pentru binele celor
la care ține, pentru binele
celor din jurul lui, când vrei
să împarți sinceritate și
speranță, ești, la propriu,
luat de prost. 

Nu știm să discernem
răul de bine !

Eram în București sâm-
bătă și am mers în fața MAI
să văd demonstrația oame-
nilor de ,,bine”, în memoria
Alexandrei și Luizei. Cine
erau demonstranții? Grupul
#rezist cu celebrul Mălin Bot
și ceilalți. Strigau sloganuri
politice în aceste momente
grele pentru noi și pentru
țară. Și atunci am realizat că
noi nu suntem sănătoși la
cap, că nu știm sa discernem

răul de bine și atunci, nu mă
mai miră nimic ca suntem
aici. 

Codurile penale sunt fă-
cute prost și foarte prost, de
Predoiu, Bica, Ponta etc.
Legile sunt facultative, iar ca
judecător și chiar noi, oa-
menii de rând, ne lăsam
pradă, emoțiilor, sentimen -
telor și altor factori. Am con-
statat că relele din justiție au
fost făcute pe timpul Dnei
Prună, ca și multe întâmplate
la Ministerul de Interne, de
pe vremea dlui Tudorache. 

Mă uit la Dl Orban, Cioloș
cât se agită,  dar nu știu de
ce. Cred că sunt conștienți că
acest stat nu este creat
numai de PSD, ci de toate
partidele existente în Româ-
nia, care  s-au gândit numai
la voturi și viață de lux, nu la
românul de rând. Asta tre-
buie să știe și Dl Iohannis, că
statul nu este Guvernul și
PSD. Șeful statului este
Președintele. Dar să nu
uităm că aceste nenorociri
au început de pe vremea
tandemului Băsescu-Boc. Un
tandem sinistru. 

Păcat că Iohannis a con-
tinuat cu aceeași răutate
învăță min tele și sfaturile lui
Băsescu, care acum ne râde
în nas de la Bruxelles, și ne
dă sfaturi. Poate acum vede
ce a creat și dezastrul lăsat în
urma lui. Și, probabil, va citi
ce spun publicațiile BBC,
Reuters, NY Times și altele,
care reflectă ce stat avem în
România.

Am avut încredere în oa-
meni, dar vine acea nenoro -
cită zi, în care, acei prieteni,
acea lume, acele principii de
care ție ți-a păsat, te lovesc
drept în nas. Este peste pu -
terea lor să înțeleagă cum ai
putut să le acorzi atâta în-
credere. Am crezut că toți
sunt ca mine: patrioți, oa-
meni care își iubesc tara, oa-
meni care reprezintă
po po  rul român, dar m-am
înșelat. Am mers la vot ca să
aleg oameni incapabili de a
conduce o țară, care au făcut
ca statul să ajungă incapabil.
Oameni care nu vor decât
huzur,  lux și sume exorbi-
tante de bani. Nici ei nu mai
știu pe ce să mai ceara di-
urne, sporuri, etc. (îmi este
lehamite să mai pronunț) .

Dar trenul a plecat, iar
gara a fost părăsită! Alt tren
nu va mai veni. Gara a rămas

pustiită, fără impiegat de
mișcare, fără personal. A
rămas o clădire pustie,
dărăpănată, că așa a știut
Băsescu să lase majoritatea
gărilor din România. Așa a
lăsat și statul, așa a lăsat țara
fără nimic, aproape fără
viață. Mâine trenul nu mai
trece pe aici, iar mahării
hoțiilor stau la Bruxelles,
trimiși de partide, în loc să
răspundă de ce au făcut în
Romania.

Sunt un om simplu,
într-o lume 
complicată

Am învăţat să iubesc şi am
trecut de la iubire la ură şi
înapoi la iubire. Am învăţat
să trăiesc, să nu renunţ nicio-
dată la mine şi să cred în oa-
meni, indiferent cât de rănit
am fost de unii dintre ei.
Cred cu tărie că niciodată nu
e prea târziu să o iei de la
capăt şi că nimeni nu apare
în viața noastră întâmplător,
fiecare om fiind o lecție! Dar
am rămas în gară singur, re-
alizând că gara este părăsită,
dărăpănată, iar trenul nu
mai vine, deoarece hoții din
capul ,,satului "au furat și
linia. M-am întors la șosea să
aștept o ocazie. Nu am mai
rămas cu nimic, decât cu o
hârtie prăfuita și un pix.
Aștept alegerile viitoare ca
STS să-și facă treaba, (la
Caracal a rămas repetent). 

Drum lin, printre stele,
Alexandra, Luiza, că statul
doarme! Iar acolo, vă veţi în-
tâlni cu fiul meu, Cătălin,
care, la 31 de ani, a murit cu
zile, tot din cauza incapa -
cității acestui stat  (sistem)!!!
Ei când vor fi vinovați de ce
fac?! Vor găsi iar câte un ,,găi-
nar " pe care să dea vina?!

Aici am rămas noi, părinții
îndurerați, mințiți și ma -
nipulați....

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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România, cu capitala 
la Caracal!



mod de preparare:
Se pregătește un vas ter-

morezistent, în care se

caramelizează  zahărul. Cu

siropul format se tapetează

și marginile vasului, apoi se

lasă să se răcească. Merele se

curăță de coajă, se taie în

cuburi mai mari și se călesc

în unt, adăugându-se din

când în când, câte puțină apă. 

Se amestecă cu atenţie, în

așa fel încât bucățile să se în-

moaie, dar să rămână întregi.

Pentru prepararea cremei,

ouăle se mixează cu zahărul

și zahărul vanilat, până când

compoziția își triplează volu-

mul. Se adaugă apoi  laptele,

mixându-se în continuare.

Merele preparate anterior

se vor așeza în vasul cu za-

hărul caramelizat, peste care

se toarnă crema. Vasul se dă

la cuptorul preîncălzit, timp

de 30-40 de minute. Când

crema este aproape gata, se

pregătește pandișpanul. Al-

bușurile se bat spumă împre-

ună cu zahărul, se încor-

 porează gălbenușurile, iar la

final se pune făina și pudra

de cacao.

După omogenizare, com-

poziția obținută se toarnă

peste cremă, se nivelează

uniform, iar vasul se dă din

nou la cuptor pentru 30-40

de minute. Tortul se lasă apoi

să se răcească la tempe -

ratura camerei, apoi se dă la

rece pentru 3-4 ore, sau se

lasă de seara până dimi nea -

ța. Deasupra vasului se pune

un platou mai mare, apoi, cu

o mișcare rapidă, se toarnă

tortul.

http://savuros.info/recipe
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mod de preparare:    
Carnea de porc, tăiată

bucățele, se pune la fiert în

apă cu sare. Se ia spuma, iar

când carnea este fiartă pe

jumătate, se pun legumele

tăiate mărunt. Separat, se

prepară o omletă din 2-3 ouă

la care se adaugă 3 linguriţe

de griş. 

Omleta obținută se taie în

pătrăţele şi se adaugă la

ciorbă, după ce carnea a fost

bine fiartă. Ciorba se drege

cu smântână și o lingură de

făină. La sfârşit se pune

leuştean, puţin oţet, usturoi

şi sare, după gust.

Poftă bună!

mod de preparare:
Pieptul de pui se pune la

fiert în apă rece cu sare.

Când apa începe să fiarbă, se

alege spuma și apoi se

adaugă legumele. Se lasă să

fiarbă la foc mic, pentru a nu

se tulbura supa. Când pieptul

și legumele sunt fierte, se

strecoară supa. 

Separat, într-o cratiță

punem uleiul la încins, se în-

corporează făina, ameste -

cându-se continuu, până la

omogenizare. Se stinge cu

zeama de la supă și se con-

tinuă fierberea timp de 10

minute,tot la foc mic. Pieptul

de pui fiert și tăiat în cuburi

mari, morcovul fiert și tăiat

rondele, împreună cu

mărarul tocat mărunt, se în-

corporează în sosul obținut. 

Ciulamaua se potrivește

de sare și piper, se drege cu

smântână, amestecând bine.

Se servește fierbinte cu

mămăliguță.

https://www.click.ro

CIUlama CU PIePT de PUI șI smâNTâNă 

INGredIeNTe

400 g piept de pui dezosat și fără piele, 1 ceapă, 1
morcov, 3 linguri făină, 50 ml ulei, 100 g smântână, 1
legătură mărar, sare, piper.

CIorbă săseasCă CU omleTă şI leUşTeaN   

INGredIeNTe

200 grame de carne
de porc tăiată în
bucăţele, 2-3 ouă, 2 mor-
covi, 2 ardei, o ceapă, o
lingură de făină, 3 lin-
guri de smântână, 3 lin-
guriţe de griş, usturoi,
leuştean, oţet.

INGredIeNTe

Pentru cremă: 8 ouă,
un litru de lapte, 200 g
zahăr, zahăr vanilat,
scorțișoară, 6 mere, 50
ml apă, 20 g unt.

Ingrediente pentru
cremă: 8 ouă, un litru de
lapte, 200 g zahăr, zahăr
vanilat, scorțișoară, 6
mere, 50 ml apă, 20 g
unt.

Ingrediente pentru
blat: 4 ouă, 40 g zahăr,
25 g făină, 15 g pudră de
cacao.

TorT de mere CU Cremă de zahăr ars 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - A - U - A - H - A - AUL - A - PETRONAS TOWERS - IMN - TOT - STIUTI - ATATAT - BR - AP - ANSA - CRINI -I - INGHITI - REA - AIURA  -

IN - ML - AR - ALT - APA - FII - AO - IT - DS - MDA - PRO - LUT - ET - ER - RO - OLE - ASI - TIC - PP - TI - V - R - AHA - CAI - ABA - IR - TN - UT

- ZAT - JET - GRI - CI - BI - JC - KIL - FUM - AK - TE - IP - HI - AY - AL - HAN - HT - DA - LT - HAR - JIR - DIE - LI  - NI - FT - ALA - AGI - HAI



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 casă în Deva, zona parc, 2

camere, baie, bucătărie plus anexe,
teren 800 mp, apă, canal, loc drept,
liniștit. Preț: 65.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, trei camere, din care două
mobilate, cu teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, fântână potabilă,
grădină mare, 1910 mp, curte, la
drum asfaltat, pomi fructiferi și viță
de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:
0760.193.089, 0254.730.209.

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 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 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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l Ofer pentru închiriere garaj,

Deva, zona piață, pentru depozit sau

mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:

0722.968.910.

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

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 zece lăzi pentru albine în

stare foarte bună, cu câte zece rame,

fără ceară, 0 magazii superioare, cu

câte zece rame. Preț 100 lei/bucată,

negociabil, telefon: 0760.193.089,

0254.730.209.

l Vând bocanci de munte-iarnă,

solizi, nr.37, marca Landrover. 

Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.

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.
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C
astelul Corvinilor şi
pietonala vor fi
locurile principale

unde se va desfăşura 
festivalul.

Primăria Hunedoara și
Consiliul Județean Hune-
doara organizează prima
ediție a Festivalului Medieval
„Ioan de Hunedoara”, care va
avea loc în perioada 9-11 au-
gust. Manifestarea se va des-
făşura în centrul munici piului
Hunedoara, pe pietonala
Corvin, și în curtea exterioară
a Castelului Corvinilor. 

Debutul festivalului este
programat pentri vineri, 9
august, la ora 21,30, cu o
paradă cu torţe ce va avea loc
pe traseul Union- Bdul Dacia
– Centrul pietonal Corvin. 

Între participanți se
numără Fanfara Petrești, Or-
dinul Cavalerilor de Hune-
doara, Garda Cetății Deva,
Garda neagră a Regelui

Matia, Ordinul Scutierilor de
Mülbach, Ordinul Cavalerilor
de Mediaș, Paladinii de Terra
Medies, Ansamblul Renais-
sance Deva, Cavalerii de
Târgu Mureș, Suita Principe-
sei Maria Szechy, supranu-
mită Venus de Murani.

A doua zi, în curtea exte-
rioară a Castelului Corvinilor
va fi organizată o tabără me-
dievală cu ateliere, întreceri
cavalerești, tir cu arcul,
prezentări de arme, dansuri
medievale, programe inter-
active cu publicul. Seara este
programat un concert de
muzică medievală cu Ansam-
blul TRUVERII București, iar
de la ora 20,30 o Gală de
operă cu artiştii Operei de
stat din Ruse, Bulgaria, care
vor interpreta arii, duete și
uverturi celebre din opere.
Momentul se va încheia cu o
sesiune de video-mapping și
lumini arhitecturale a cărei

temă este reconstituirea sim-
bolică a bătăliei de la Bel-
grad, 1456, pe care a
pur tat-o Ioan de Hunedoara
împotriva turcilor („Ultima
Cruciadă”).

În paralel, pe centrul
pieto nal Corvin vor avea loc
mai multe activităţi care se
vor încheia cu un concert ex-
traordinar Horia Brenciu &
HB Orchestra.

Duminică, 11 august, la
statuia lui Ioan de Hunedoara
din centrul municipiului
Hunedoara va avea loc, de la
ora 12,00, o slujbă religioasă
şi o depunere de coroane de
flori. Activităţi specific me-
dievale sunt programate şi în
curtea exterioară a Castelului
Corvinilor, unde, de la ora
20,30 melomanii vor putea
urmări capodopera „Carmina
Burana” de Carl Orff, într-un
spectacol al Operei de stat
din Ruse. 
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Deva - Penitenciarul Deva
va organiza, în perioada 2-4
august, la Cetatea Deva, o ex -
po  ziţie de artă plastică. Ver -
nisajul expoziţiei va avea loc
luni, 2 august, la ora 10,00,
evenimentul fiind realizat în
colaborare cu  Primăria Deva
şi Serviciul Public de Gospo -
dărire Municipală.  

Lucrările expuse sunt rea -
lizate de către deținuți custo-
diați în penitenciarul Deva și
fac parte din domeniile artis-
tice: pictură, sculptură și
grafică.

„Prin desfăşurarea acestei
activităţi se preconizează for-

marea unor atitudini proso-
ciale, încurajarea afirmării
persoanelor private de liber-
tate în domeniul artistic, par-
ticiparea acestora la activităţi
valorizatoare, dezvoltarea re-
laţiilor de colaborare cu par -
tenerii externi din comunitate
care pot sprijini organizarea
şi desfăşurarea activi tăţilor
artistice, precum şi promo -
varea în comunitate a unei
imagini pozitive a sistemului
penitenciar și a problematicii
reintegrării sociale a persoa -
nelor private de libertate”, a
informat Penitenciarul Deva.

Deţinuţii expun artă plastică
în Cetatea DevaFestivalul Medieval

„Ioan de Hunedoara”


