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comunitAte

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 2
Primăriile din judeţ caută
soluţii pentru investiţiile 
locale. Fondurile europene
şi programele guvernamen-
tale sunt primele pe 
lista de priorităţi. 

istoriePAg. 3
Mai multe investiţii care
vin în sprijinul turiştilor vor
fi realizate la cetatea
dacică Sarmizegetusa
Regia, din Munţii Orăştiei,
cu o finanţare de la 
bugetul judeţului. 

sănătAtePAg. 9

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

Pe lângă faptul că este
foarte gustos, porumbul
fiert conţine cantități 
importante de minerale,
vitamine și fibre, cu 
efecte uimitoare asupra
sănătăţii noastre

În perioada 30 august – 1 septembrie, Cara-
vana filmului românesc –„Capodopere ale

cinematografiei naționale” va ajunge pentru
prima dată în municipiul Hunedoara./p.16

Pag. 7 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• BOZAN CRSITINA din Deva

• PETRE MIOARA din Simeria

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:
• PÎS GABRIEL AUREL din Deva
• GIURGIU RAUL din Ostrovel

/p.3

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI!

Relaţii la tel. 0722 402 044.

CV-uri se pot depune la:
e-mail: accentmediahd@yahoo.com

Caută 
colaboratori
(jurnalişti şi 
specialişti 

în marketing)
pentru 

dezvoltarea 
echipei.

Autostrada cu valuri 
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Orăştie – Operatorul re-
gional de apă şi canalizare, Ac-
tivitatea Goscom Orăştie, şi-a
fixat ca principale obiective, în
acest an, dotarea cu utilaje
pentru îmbunătăţirea calităţii
lucrărilor şi serviciilor pres -
tate, precum şi dezvoltarea
unor investiţii publice, în
bene ficiul clienţilor săi. 

În ceea ce priveşte dotările,
un punct principal pe agenda
managementului companiei
se referă la accesarea de fon-
duri europene. Acest lucru
este pe deplin posibil, în
condiţiile în care Uniunea Eu-
ropeană are programe spe-
ciale care permit achiziţia de
utilaje şi echipamente pentru
activităţi de producţie şi ser-
vicii.

„Ne orientăm spre o axă de
finanţare care permite soci-
etăţilor comerciale, cum este şi
Activitatea Goscom, să poată
beneficia de fonduri neram-
bursabile. Pentru cumpărarea
de utilaje noi se pot accesa
70% din banii necesari. Dacă
proiectele sunt corect în-
tocmite, atunci se poate conta
pe un sprijin financiar din
partea UE cuprins între
500.000 şi 5 milioane de euro”,
a explicat directorul societăţii,

Nicolae Timariu.
Dincolo de acest aspect, Ac-

tivitatea Goscom continuă
proiectele integrate pentru ali -
mentare cu apă şi canalizare. O
bună colaborare interinsti-
tuţională permite evitarea
situaţiilor în care constructorii
şi instalatorii se calcă pe pi-
cioare. Mai precis, se încearcă
o coordonare a reparaţiilor de
pe străzi cu cele de la reţelele
de apă şi de canalizare.

Chiar dacă ne-am aflat în

plină lună de vară, pe lista in-
vestiţiilor mari finalizate poate
fi înscrisă înlocuirea rețelei de
alimentare cu apă potabilă, cu
branșările aferente pe tron-
sonul dintre străzile Decebal și
Viilor. Un alt exemplu este pe
strada Popa Şapcă, unde a fost
înlocuită rețeaua de ali-
mentare cu apă potabilă și au
fost realizate branșamentele
aferente, iar acum au început
lucrările de reparații a carosa -
bilului și a trotuarelor.

Activitatea Goscom:
infrastructura, 

o prioritate

Pui – Fondurile europene
sau cele guvernamentale re -
pre zintă soluţia cea mai bună
pe care comunele din judeţul
Hunedoara au adoptat-o atunci
când este vorba de investiţiile
publice. Este drept, birocraţia
pe care o implică partea de do -
cumentaţie nu este una dintre
cele mai lejere, însă rezultatele
sunt mulţumitoare pentru că
rezolvă problema bugetelor lo-

cale încărcate cu tot mai multe
sarcini de către Executiv, fără
asigurarea sumelor necesare,
în totalitate.

În cazul comunei Pui, una
dintre aşezările mari ale jude -
ţului Hunedoara, administraţia
locală şi-a canalizat eforturile
spre atragerea a cât mai multe
fonduri din surse externe şi iată
că, după finalizarea asfaltării în
satul Băieşti, moder nizarea

drumurilor se extinde. Unul
dintre acestea este drumul co-
munal (DC) 64) de la Fizești, la
care licitaţia s-a încheiat şi se
poate da drumul la lucrări. 

„Proiectul are o valoare de
aproximativ două milioane de
euro, iar fondurile sunt atrase
prin PNDL II. Pe drum vom
avea asfalt proaspăt pe o porți-
une de aproximativ trei kilo-
metri. În plus, este prevăzută și
realizarea unui zid de sprijin de
aproximativ un kilometru, pre-
cum și executarea a șase po-
duri”, spune primarul comunei
Pui, Victor Stoica.

Un alt drum modernizat va
fi unul de exploataţie agricolă,
la care finanţarea a fost obţin-
ută prin AFIR - Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale. 

Valoarea proiectului se ri di -
că la un milion de euro, iar lu-
crările sunt pe punctul de a
începe. 

Pui: Extinderea canalizării 
în trei sate ale comunei

Bucureșci – Parohiile din
satele Bucureşci şi Şesuri au
reuşit să obţină finanţări ne -
rambursabile pentru reparaţi-
ile necesare la bisericile din
cele două localităţi. Proiectele
sunt finanţate în baza Legii
350 de către Consiliul Jude ţean
Hunedoara, care a acordat fon-
duri nerambursabile pentru
lucrările ce se impun la cele
două lăcaşuri de cult. 

„În primul rând, trebuie să-
i felicităm pe cei care s-au stră-
duit să lucreze la aceste
proiecte pentru că au reuşit să
câştige fonduri utile pentru
cele două biserici. Practic, pen-
tru biserica din Bucureşci s-a
obţinut o finanţare de 10.000

de lei, iar pentru cea din Şesuri,
de 12.000 de lei. Suntem o co-
mună mică, în care oamenii nu
se pot lăuda cu bogăţii materi-
ale şi, de aceea, orice sprijin are
o valoare enormă pentru co-
munitatea locală. Aş vrea să-i
mulţumesc public şi adminis-
tratorului public al judeţului
Hunedoara, Costel Avram,
pentru că ne-a ajutat în acce-
sarea celor două finanţări”, a
declarat primarul comunei Bu-
cureşci, Mircea Ghilean.

Pe de altă parte, eforturile
administraţiei locale s-au în-
dreptat şi spre modernizarea
unor drumuri vicinale din Bu-
cureşti, Merişor, Curechiu,
Şesuri şi Rovina. 

Bucureşci: reparaţii 
la două biserici



A
nunţată pe 15 au-
gust, inaugurarea
celor două tron-

soane din autostrada
Lugoj-Deva s-a realizat
doar pe jumătate.

Deva – Autostrada Lugoj-
Deva pare să fie blestemată.
La început au fost probleme
cu peştera pentru lilieci de la
Şoimuş, care s-a dovedit ul-
terior că era o grotă mică.
Apoi, fostul ministru al
Transporturilor, Dan Şova,
aducea vestea-bombă că pe
traseul autostrăzii, la
Brănişca, s-a descoperit un
cimitir ilegal care trebuie
mutat de pe traseul drumu-
lui. Pe aceeaşi linie, se în-
scriu şi vestitele tuneluri
pentru urşi, pe care localnicii
susţin că nu i-au văzut de
zeci de ani. Sunt doar trei
repere din scurta istorie a lo-
turilor 3 şi 4 ale autostrăzii
Lugoj-Deva, care acum con-
tinuă însă cu alte probleme.

Practic, după darea în
folosinţă, pe 15 august, a lo-
tului 4 Şoimuş-Ilia, oamenii
se aşteptau ca în câteva zile
să fie adus în trafic şi lotul 3
Ilia-Holdea şi astfel să avem
43 de kilometri pe care să se
poată rula fără nervi şi
riscuri de accidente, cum se
întâmplă acum pe relaţia
Săcămaş-Margina. Nu a fost
să fie aşa pentru că, lotul 3
mai aşteaptă până să fie re-
cepţionat de CNAIR. 

Asfalt turnat cu valuri

Chiar dacă instituţiile
statului nu au comunicat ofi-
cial motivele pentru care nu

s-a făcut recepţia lotului 3, se
pare că acest tronson este
unul...cu valuri, după cum
notează digi24.

Compania de Autostrăzi a
dat firmei constructoare ter-
men de două luni și jumătate
să repare lucrurile. Inspecția
ulterioară va da verdictul
dacă bucata de șosea rapidă
poate fi deschisă circulației
între Coșevița-Timiș și Ilia-
Hunedoara.

În plus, Ministerul Trans-
porturilor, Răzvan Cuc, de-
clara, la Deva, că solicită
constructorului spaniol să
ofere o garanție a lucrărilor de
10 ani, în loc de patru ani cât
este stipulat în contractul in-
ițial. „Lotul se putea deschide
(...) Compania de autostrăzi,

în urmă cu două săptămâni, a
înaintat un act adiţional către
societatea din Spania care ex-
ecută lucrările acolo pentru a
cere prelungirea termenului
de garanţie de la 4 ani la 10
ani. Acest lucru s-a mai întâm-
plat şi în cazul Lotului 2 de la
Lugoj-Deva în 2007, unde la
fel au fost mai multe pro -
bleme”, a explicat ministrul.

Crăpături şi fisuri

Recomandarea ca recepția
să nu fie demarată pe lotul 3 a
venit chiar din partea consul-
tantului care a monitorizat
șantierul, spun reprezentanții
CNAIR, care au precizat pen-
tru HotNews.ro că de-a lungul
tronsonului au fost semnalate

o serie de probleme, crăpă-
turi, fisuri și zone unde
planeitatea carosabilului nu
ar fi fost conformă. 

Pro Infrastructura are
altă părere

Pe de altă parte, Asociația
Pro Infrastructura acuză
Compania de Drumuri că
blochează inutil recepția lotu-
lui 3 pe care, susține ONG-ul,
se poate circula în siguranță,
iar eventualele probleme de
execuție ar putea fi remediate
chiar și sub trafic. Pro Infra-
structura publică și poze real-
izate chiar de pe traseul
Lotului 3.

„Prostia, nemernicia, or-
goliul stupid și incompetența

criminală au creat un uriaș
muzeu de autostradă de 43 de
km în România, țara cu șose-
lele cele mai periculoase din
UE (96 morți la 1 milion
locuitori în fiecare an). Pe toți
cei 21 km ai sectorului Hol -
dea-Ilia SE POATE CIRCULA
ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ”,
transmite Pro Infra structura. 

Asociația susține că even-
tualele lucrări nefinalizate și
neînțelegeri între constructor
și CNAIR pot fi soluționate în
perioada următoare sub
trafic. 

„În mod evident, au-
tostrada este mult mai sigură
decât DN68A: un drum cu
gropi cârpite, foarte îngust și
plin de viraje strânse”, scrie
API.
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De ce nu s-a deschis lotul 3 
al autostrăzii Lugoj-Deva

Deva – Mai multe investiţii
vor fi realizate în zona cetăţii
dacice Sarmizegetua Regia,
din Munţii Orăştiei, finan -
ţarea fiind aprobată de Con-
siliul Judeţean Hunedoara.
Este vorba despre realizarea
unor adăposturi provizorii
pentru oameni, toalete ecolo -
gice, montarea a două pano -
uri fotovoltaice, completarea
cu pământ a suprafețelor ero-
date de ploi, montarea unor
borne topografice și realiza -
rea unui sondaj geotehnic. 

Prin realizarea intervenți-
ilor cuprinse în proiect se
dorește asigurarea unor
condiții minime de siguranță
pentru vizitatorii care vin în

sit, iar reprezentanții Servici-
ului Public de Administrare a
Monumentelor Istorice
(SPAMI) să beneficieze de
condiții decente de lucru. To-
todată, investițiile vor facilita
specialiștilor desfășurarea
unor serii de investigații
necesare studiilor de funda-
mentare a viitoarelor inter-
venții de conservare și
restaurare.

”Refugiile pentru vizitatori
sunt binevenite în condiții de
ploaie. Pentru că există o în-
treagă polemică pe această
temă, vreau să subliniez fap-
tul că protejarea împotriva
fenomenelor meteo extreme
care au loc în munte nu este

suficientă prin crearea aces-
tor adăposturi. Este un lucru
extrem de delicat. Pe de altă
parte, noi continuăm să
vizualizăm Samizegetura
Regia ca un punct turistic
foarte important, care trebuie
dotat cât mai aproape de ceea
ce înseamnă turismul civi-
lizat” a declarat președintele
Consiliului Județean Hune-
doara, Mircea Bobora.

În momentul de față, la
Sarmizegetusa Regia se în-
registrează o serie de defi-
ciențe care trebuie înlăturate,
iar demersurile pentru
corectarea lor  au fost înce-
pute de către Consiliului
Județean Hunedoara și SPAMI

încă din toamna anului 2018. 
Printre acestea se numără

și lipsa unei construcții care
să asigure protecția vizitato-
rilor în condiții de vreme
nefavo rabilă (vânturi, ploi,
ninsori).

Schimbarea rapidă a con -

di țiilor meteorologice înre -
gistrată în sit impune astfel
de adăposturi, cu atât mai
mult cu cât pentru a traversa
situl de la un capăt la altul tre-
buie parcurși aproximativ 1,5
km, iar diferența de altitudine
depășește 100 m.

Investiții noi la Sarmizegetusa Regia



În mod sigur ați auzit
în repetate rânduri
despre “produsele

fără parabeni”. Dar ce
sunt de fapt parabenii?
De ce vrem să îi evităm?

Adevărul este că para -
benii se regăsesc peste tot în
jurul nostru: șampon, pastă
de dinți, deodorante, pro-
duse pentru machiaj, creme
și alte cosmetice, dar și în
produse de origine alimen-
tară.

Parabenii sunt un grup de
compuși sintetici folosiți încă

din anii '50, pentru proprie -
tățile lor de conservare și
pentru că sunt ieftini. Deși
testele făcute pe fiecare pro-
dus în parte susțin că
parabenii sunt siguri pentru
om, ceea ce îi îngrijorează pe
cercetători este folosirea în
același timp a mai multor
produse care conțin acești
conservanți artificiali.

Nu voi intra în detalii ști-
ințifice, însă voi încerca să
explic pe înțelesul tuturor.
Acești parabeni se pare că
mimează efectele estrogenu-
lui, ceea ce provoacă dez e -

chilibre hormonale care pot
duce la apariția cancerului la
sân și la dezvoltarea altor
tipuri de tumori.

Dacă veți căuta informații
suplimentare pe acest su -
biect, veți găsi articole vechi,
din 2012, 2013, care susțin
că parabenii sunt siguri pen-
tru uzul uman. Sfatul meu
este ca, dacă doriți să știți
mai multe despre acest
subiect, să căutați articole de
actualitate, preferabil în
limba engleză.

De ce este nevoie de
parabeni în produsele cos-

metice? Pentru că producția
s-a descentralizat iar acum
ajungem să folosim prepa -
rate produse în fabrici, la
scară largă. Aceste produse
călătoresc poate sute, mii de
kilometric până la consuma-
torul final. De aceea au
nevoie de o soluție de con-
servare.

Încercați să evitați, pe cât
posibil, produsele cu para -
beni, în special produse pe
care le folosiți zilnic. Studii
recente arată că tumorile
care se dezvoltă în zona ax-
ilei conțin parabeni intacți,

nealterați de metabolismul
corpului uman.  De aceea
primul astfel de produs pe
care ar trebui să îl înlocuiți
este deodorantul. O variantă
de deodorant organică, fără
parabeni este piatra de alaun
care se găsește în magazinele
naturiste. Bun, acum să nu
creăm o panică generală și să
vedem parabeni peste tot.
Secretul unei vieți sănătoase
a fost întotdeauna echilibrul.
Încercați să vă informați mai
mult cu privire la produse-
lepe care le folosiți zilnic.
Aceste eforturi de informare
le veți face doar la început.
După ce vei reuși să îți
formezi o gamă personală de
produse cât mai sigure, poți
să fii liniștită.  

Atunci când citiți
etichetele produselor pe
care le cumpărați, trebuie să
fiți atenți la următorii com-
puși: methylparaben, ethyl-
paraben, propylparaben,
butylparabenșiisobutyl-
paraben. Știm cu toții vorba
aceea “mai bine să fim în si -
guranță, decât să ne pară
rău”. Multă sănătate!
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Farmacia TACOMI te face mai frumoasă

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

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

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

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

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.

Duşmanul invizibil din
produsele cosmetice.
Despre PARABENI
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…A fost tema unui dialog
blitz cu ec. Ion Radu Budae,
(foto mic), managerul Spitalului
”Dr. Alexandru Simio nescu” din
Hunedoara și care, cu profe-
sionalismul ce-l ca racteri zea ză,
ne-a declarat în exclusivitate.

- Așa cum am mai promis,
continuăm dotarea spitalului
cu aparatură modernă, folo -
sind toate oportunitățile pe
care le putem avea: fonduri
proprii, sprijin de la Primăria
Hunedoara, fonduri guverna-
mentale sau bani europeni.

- De notat este faptul că,
printr-un proiect derulat de
către Ministerul Sănătății, spi-
talul nostru a fost dotat cu
cinci aparate pentru anes tezie
de înaltă performanță,
aparatură evaluată la circa
200 mii euro și care va fi
folosită în blocurile opera-
toare de la chirurgie și gine-
cologie.

- Așadar, am reușit să ne

găsim pe o listă scurtă și se-
lectă cu 12 institute naționale
și spitale județene, care au fost

dotate de către Ministerul
Sănătății cu aparatură de ul-
timă generație pentru terapia

intensivă.
- Aparatura la care mă refer

a ajuns deja în custodia spi-

talului nostru, urmând ca în
cel mai scurt timp să fie insta-
lată.

Noi dotări cu aparatură modernă
la spitalul din oraşul de pe Cerna

UN MEDIU CURAT - 
O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

- Deviză susținută de Adrian LUCACI -
șef district, Ocolul Silvic Hunedoara-

„Un mediu curat - o viață sănătoasă” ar trebui
să fie o deviză pentru întreaga 
populație. Este nevoie de mai multă atenție și de
mai multă responsabilitate din partea fiecărui
cetățean, pentru a trăi într-un mediu curat, pen-
tru a respira aer nepoluat, pentru a bea apă pota-
bilă și pentru a putea folosi cu eficiență condițiile
de viață pe care ni le oferă natura.

Se pare însă că, unii oameni tratează cu negli-
jență acest aspect important al vieții lor, ceea ce
duce la agravarea procesului de poluare și dis-
trugere a mediului, implicit la distrugerea
sănătății fiecăruia dintre noi și a celor din jur.

Pot spune că, depinde de noi dacă vom trăi într-
un mediu curat, sănătos și nepoluat.

Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente și
să se găsească soluții pentru a opri continuarea și
agravarea acestui proces dăunător: poluarea.

Starea mediului înconjurător, care depinde de
fiecare dintre noi, ne afectează în mod direct viața
și sănătatea.

Pagină realizată de
Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

- Pentru început o scurtă
prezentare biografică...

- M-am născut la Novaci,
județul Gorj. Am absolvit în anul
1989 Facultatea de Transpor-
turi-Autovehicule Rutiere din
cadrul Institutului Politehnic Bu-
cureşti, obținând diploma de in-
giner.  În anul 1990 am început
activitatea ca inginer stagiar la
Schela de foraj Craiova și apoi ca
șef atelier reparații auto în
cadrul Fabricii de ciment de la
Chișcădaga. În această fabrică
am ocupat funcția de director
comercial în perioada 1997 –
2005  (din anul 2000 fabrica a
devenit parte a grupului Heidel-
bergcement (Germania). 

În perioada 2005 – 2010 am
fost director comercial al SC
Macon SA Deva. În anul 2011 am
preluat funcția de administrator
public al județului Hunedoara,
pentru o perioadă de 7 ani,
având ca principale atribuții co-
ordonarea  aparatului de spe-
cialitate al CJ și a serviciilor
publice de interes județean.

Din anul 2018 coordonez în-
treaga activitate a departamen-
tului comercial al SC APA PROD
SA Deva, cel mai mare operator
regional din județul Hunedoara
în furnizarea serviciilor de apă și
canalizare.

- Cât despre fișa postului ce
ne puteți zice?

- Funcția de Director comer-
cial în cadrul SC APA PROD SA
Deva este o funcție de execuție,
principalele atribuții fiind iden-
tificarea de noi oportunități de
piață, conducerea operațiunilor
de marketing, participarea activă
la menținerea traiectoriei con-
stantă de creștere a companiei și
evitarea obstacolelor care apar
într-o piață în continuă schim-
bare.

- Privind rezultatele obiec-
tivelor stabilite ce am putea
afla?

- Obiectivele stabilite la prelu-
area funcției sunt în derulare în
acest moment, unele dintre aces-
tea transformându-se datorită
modificărilor survenite în
mediul legislativ, economic sau
social, iar analiza rezultatelor
urmează a se realiza la începutul
anului 2020.

- În dialogul cu subordonații
sunteți sincer, dovediți maturi-
tate?

- Consider că am o relație pro-
fesională normală cu oamenii
din subordinea mea bazată în
primul rând pe respect. Sunt de
părere că avem o colaborare
foarte bună, le ofer întotdeauna
sprijinul meu, dar, în același
timp, îi încurajez să găsească sin-
guri cele mai bune soluții în an-
umite situații. Îmi place să spun
că funcționăm ca o echipă în
adevăratul sens al cuvântului.

- Care este riscul activității
dumneavoastră?

- În orice activitate există
anumte riscuri. Iar riscul cel mai
mare este să nu îți poti îndeplini
cu succes obiectivele pe care ți
le-ai stabilit, atunci când ai ac-
ceptat funcția de director come -
rcial. 

RELAȚIE PROFESIONALĂ CU OAMENII
BAZATĂ PE RESPECT

Dialog cu ing. Dan STOIAN- Director comercial APA PROD SA Deva



P
rima evoluție din
acest sezon a for-
mației Jiul Petroșani,

echipă antrenată de către
Damian Militaru, s-a
încheit cu o victorie
muncită și meritată. Jiul
Petroșani a evoluat în de-
plasare la Inter Petrila,
(echipa care și-a anunțat
intențiile de a lupta pentru
promovare) iar întâlnirea
disputată la Lonea a fost
plină de spectacol. Jiul s-a
impus  cu scorul de 1-0,
prin golul marcat chiar de
fostul jucător și căpitan al
Petrilei, Bogdan Matei.        

Oficialii echipei Inter Petrila
au contestat jocul dur al ji-
uliștilor. " Fiecare atac la minge
a fost unul dur. În afara sportiv-
ității. Nu vreau sa folosesc cu-
vinte mari, dar victoria lor a
fost una chinuită. Portarul nos-
tru a avut o evoluție foarte
bună", a spus secretarul clubu-
lui Inter, Daniel Bolog. De altfel
oficialii petrileni au fost ne mul -
țumiți de arbitrajul lui Anca.

Aceștia au vorbit despre unele
ezitări ale arbitrului. Au fost doi
jucători eliminați. Unul de la
Petrila, Tăian, pentru două car-
tonașe galbene și unul de la
Jiul, Bălăuță.

De partea cealaltă, antre -
norul Jiului, Damian Militaru a
declarat: "Felicitări echipei
mele pentru modul  în care a
jucat, dar felicitări și echipei
Petrila pentru modul în care
ne-a ținut piept. Noi nu suntem
încă o echipă omogenă. Abia
peste cinci, șase etape vom
putea vorbi despre omoge-
nizarea grupului. Din punctul

meu de vedere, meciul nu a fost
dur. Acesta este fotbalul. E nor-
mal, până la urmă e un joc băr-
bătesc".

După meci jucătorul lui
Inter Petrila,  Petrariu, a fost
dus la Spitalul din Petroșani
pentru a primi îngrijiri me -
dicale. Acesta s-a ales cu o con-
tuzie la un genunchi, dar e în
afara oricărui pericol. Îngrijo-
rarea pe deplin justificată a
celor de la Petrila este că pen-
tru meciul din cupă, de mier-
curi, cu CSM Reșița nu vor
putea conta pe serviciile lui
Tăian și Petrariu.

A
început noul sezon
și în liga a treia iar
prima etapă dispu-

tată în noul sezon aduce și
primele surprize. Devenii
au întâlnit în prima etapă,
în deplasare, pe CSC Dum-
brăviţa.

Noua echipă a Devei, a
jucat excelent și a câștigat cu
2 – 1 după un meci cu un final
de infarct, golul victoriei fiind
adus în prelungiri după o fază
lucrată de cei doi fotbalişti in-
spirat introduşi în ultimele
minute, Corescu şi Cocan.

La pauză tabela a arătat
egalitate deşi ocazii de gol au
existat. În repriza secundă
LPS Cetate a deschis scorul în
minutul 65, în urma unei faze
fixe: mingea trimisă în careu a
fost respinsă de apărarea
gazdelor până la Cârstea, care
a prins un voleu de la 25 de
metri și l-a executat pe por-
tarul celor din Dumbrăvița.

Echipa locală a reușit să
egaleze  prin Enciu în min.88,
în urma unei faze confuze în
careul devenilor, care au
reclamat şi un fault ne-
sancţionat asupra lui Dina.
Spre exasperarea gazdelor
LPS Cetate a lovit decisiv în
prelungirile partidei: Corescu
a iniţiat o acţiune individuală
pe contraatac, a centrat în fața

porţii adverse, de unde Cocan
a trimis balonul cu latul în
plasă.

„În primul rând, vreau să îi
felicit pe aceşti copii minunaţi.
Astăzi au arătat caracter, au
arătat atitudine şi au câştigat
în faţa unui adversar care are
ca obiectiv promovarea. Am
întâlnit o echipă care are în
componenţă trei – patru jucă-
tori de liga întâi, cu un buget
de 400.000 de euro. În ceea ce
priveşte jocul, consider că l-
am controlat în cea mai mare
parte, am arătat prospeţime.
Ne-am creat ocazii încă din
minutul 1, când Lupu a ratat

singur cu portarul. Este o vic-
torie importantă pentru noi,
pentru acest proiect frumos
început la Deva. Avem o
echipă cu o medie de vârstă
undeva la 20 – 21 de ani, cu
jucători tineri care vor avea
ceva de spus în fotbalul româ-
nesc. Menţionez şi faptul că
am avut un portar, Manea,
născut în 2001”, a declarat
Ştefan Nanu, antrenorul prin-
cipal al lui Cetate.

Cealaltă echipă din județul
nostru, CS Hunedoara   a jucat
tot în deplasare ,la Viitorul
Dăeşti (Vâlcea)  unde a pier-
dut cu 4-2, golurile fiind în-

scise de Florin Costea
(min.14, 73, 84), George
Neacşu (89) / Andrei Vainc
(23), (90)

Urmează la finalul acestei
săptămâni jocurile din etapa a
doua, ambele formații din
zona noastră având progra-
mate partide pe teren pro-
priu:LPS Cetate va întâlni
echipa din Ghiroda, într-un
joc greu ce se va disputa
vineri 30 august iar CS Hune-
doara va juca în compania
celor de la CS Național Sebis,
sâmbătă 31 august de la ora
18.00.
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Fotbal Liga a III-a: Cetate
Deva a debutat cu o victorie

ANUNŢ PUBLIC

MOLDOVAN  LUBINCA  ILONA, titular al planului
”CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, MAGAZIE ȘI ÎM-
PREJMUIRE”, în comuna Șoimuș, sat Boholt, FN,
județul Hunedoara, aduce la cunoștința publicului
faptul că decizia etapei de încadrare, luată în cadrul
procedurii de reglementare conform H.G. nr.
1076/2004, este cea de adoptare a planului fără
aviz de mediu”. Propunerile de reconsiderare a de-
ciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile
calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara Deva, str.
Aurel Vlaicu, nr.25.

Taekwon-do: Se pregătesc 
pentru Europene

Alexandru Molnar și Sebastian Steți sunt sportivi legiti-
mați la  Clubul de taekwon-do “Pantera Neagră” Petroșani se
află în plină pregătire pentru Campionatul European. Cei doi
sportivi ai clubului au fost convocați la Lotul Național al
României de Taekwon-do itf.  "În această vară s-au pregătit
la intensitate maximă cu câte două antrenamente pe zi, pen-
tru a fi la un nivel competitiv la acest campionat. În această
lună în  perioada 26 - 31, se vor deplasa la mare pentru  sta -
giul de pregătire și perfecționare cu Lotul României de Taek-
won-do itf. În luna septembrie vor pleca la pregătirea
centralizată a Lotului României. Am încredere în sportivii
mei și în pregătirea ce am depus-o cu ei ca vor fi la înălțimea
așteptărilor", a declarat antrenorul Ionuț Lascău.

Fotbal Liga a IV -a: Jiul a câştigat derby-ul etapei

Atleții 
deveni 

participă la
Balcaniadă

E
diția din acest an
a Campionatului
Balcanic de se-

niori  la atletism este
programată în pe-
rioada 1- 4 septembrie
și se va desfășura în
Bulgaria, la Pravets. 

Pentru sportivii din
România această com-
petiție este o bună verifi-
care înainte de apro  pia tele
Campionate Mondiale,
care se vor desfășura în
Quatar, la Doha. La între-
cerile din Bulgaria va fi
prezentă și atleta Flo-
rentina Marincu Iușco, le-
gitimată la LPS Cetate
Deva care va fi însoțită de
antrenorul Nicolae Alexe.
Din delegația României
mai fac parte printre alții
MihaI Donisan, Alin Firfir-
ică, Andrei Gag, Robert
Parje, Răzvan Deliu (SCM
Deva), Marian Oprea, Ele -
na Lavric, Elena Panțuroiu,
Maria Florea (SCM Deva),
Sandra Belgyan, toți com-
ponenți ai lotului național
de seniori.
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D
uminică, 1 septem-
brie 2019, mu-
nicipiul Brașov

găzduiește  întrecerile
Campionatului Mondial
de 50 km alergare și
OPEN RACE Brașov 50km.

Ambele competiții vor
avea startul la aceeași oră și
se vor desfășura pe un traseu
de șosea, complet închis
traficului, care trece prin
inima orașului Brașov.

Vor participa atleți profe-
sioniști, legitimați la cluburi
sportive din peste 40 de ţări
din toată lumea, care se vor
întrece pentru a cuceri titlul
de campion mondial la dis-

tanța de 50 km alergare
șosea. La acest campionat
vor sosi sportivi din 30 de
ţări, reprezentând toate con-
tinentele. Echipele naţionale
participante sunt Africa de
Sud, Argentina, Australia,
Austria, Bosnia-Herțegovina,
Canada, Cehia, Danemarca,
Elveția, Finlanda, Germania,
Irlanda, Japonia, Letonia,
Lituania, Marea Britanie &
Irlanda de Nord, Mexic,
Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Serbia, Sierra
Leone, Spania, Slovacia,
Statele Unite ale Americii,
Taiwan, Ucraina, Ungaria și
România.

Sportivii se vor întrece
într-o singură probă de aler-
gare, de 50 km, iar timpul

limită pentru parcurgerea
distanței este de 6h30 min,
clasamentul fiind întocmit în

cadrul a patru categorii: indi-
vidual masculin și feminin
,echipe masculin și feminin.
Menționăm că din echipa
feminină a României face
parte și tânăra alergătoare
Bota Denisa Alexandra
Mădălina , legitimată la LPS
Cetate Deva, la feminin. 

Organizatorii au precizat
că la secțiunea OPEN RACE
pot participa alergători ama-
tori cu vârsta peste 18 ani,
care vor concura la urmă-
toarele categorii:18-35 de
ani (masculin, feminin) și la
categoria 36+ (masculin,
feminin)..

A
dunare Generală a
Asociației Județene
de Fotbal Hune-

doara convocată pentru
luni a debutat cu un mo-
ment de reculegere în
memoria celor dispăruți
de la ultima întrunire, iar
după ce  s-a făcut o infor-
mare despre necesitatea
asigurării jucătorilor
pentru accidentări, la
nivelul ligilor inferioare,
s-a trecut la punctul prin-
cipal al ședinței, cel al
alegerii unui nou vi-
cepreședinte al AJF Hune-
doara.

Alegerea noului vicepre -
ședinte vine ca o necesitate a
completării aparatului de
conducere  al asociației ca ur-
mare a demisiei din acest post
a lui Cristian Coroiescu.
Având doar un singur candi-

dat înscris pentru această
funcție,  profesorul Adrian
Liga, directorul Liceului cu
Program Sportiv "Cetate" din
Deva  și totodată președintele
secției de fotbal din cadrul
clubului, acesta a fost ales în
unanimitate de către partici-
panții la Adunarea Generală
Extraordinară a AJF Hune-
doara.

"Sunt onorat de această
alegere, iar noua funcție im-
plică multă responsabilitate

din partea mea. Îmi propun să
mă încadrez în această echipă
de coordonare a AJF și să vin
cu experiența mea de zece ani
din fotbal. De asemenea, voi
lucra pentru implementarea
programelor propuse de Fe -
de rație și adoptate de AJF
Hunedoara, dar și conti -
nuarea proiectelor începute.
Sunt și câteva obiective care
implică reașezarea fotbalului
județean pe baze noi, precum
și perspective de dezvoltare
ale acestuia. Îmi doresc per-
formanțe mai bune de la
cluburi și sper să pot ajuta la
realizarea acestui obiectiv", a
declarat imediat după
alegere, Adrian Liga, noul vi-
cepreședinte al AJF Hune-
doara. Mandatul lui Adrian
Liga, ca și al echipei de con-
ducere din cadrul AJF Hune-
doara va dura până în 2022.

Gimnastică: Campionatele

naționale  ale maeștrilor

F
ederația Română de Gimnastică a comunicat
în teritoriu  datele de organizare și formatul
pentru ediția din acest an a Campionatului

Național Individual Open  și a Campionatului
Național al Reprezentativelor de Club, masculin și
feminin.

Competiția complexă se va desfășura în zilele de 6-8
septembrie a.c și  este un util test de verificare pentru
sportivii din România care vor participa apoi, în luna oc-
tombrie, la întrecerile mondiale de la Stuttgart și unde  ei
trebuie să tragă tare pentru a obține calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo 2020.

Conform programului , în prima zi vor evolua băieții,
iar sâmbătă, 7 septembrie vor intra în concurs fetele, du-
minică fiind programate  finalele pe aparate.

A  fost validată la feminin participarea echipelor  CSM
Arad, CS Dinamo,CS Farul Constanța, CSS Focșani,CSS 1
Constanța, CSA Steaua Bucuresti,CSS Bârlad, și LPS cetate
Deva, echipa care va avea în componență  sportivele
Denisa Golgotă,Carmen Ghiciuc și Ioana Crișan , cărora li
se vor alătura în competiție și componentele lotului
național de junioare aflat în pregătire la Deva.

Fotbal:  Adrian Liga este noul 

vicepreședinte al AJF Hunedoara

Atletism: Campionatul Mondial
de 50 km alergare  la Braşov

C
onducerea Asocia ției
Sportive Viitorul
Vețel organizează și

în acest an, tradiționala
competiție handbalistică,
Cupa Comunei Vețel, la
care vor participa echipe
alcătuite din junioare de
categoria a III-a, cele care
vor evolua din acest sezon
în campionatul naţional.

Au răspuns invitației or-
ganizatorilor formațiile de la
CSS Hunedoara, CS Victoria
Nădlac,ACS Traina Lalescu
Hunedoara  cărora li se ală-
tura echipa clubului gazdă,

AS Viitorul Vețel. Ediția din
acest an, cea de-a treia de la
debutul competiției organi-
zată cu pro fe sionalismul
cunoscut de către Angela
Pop,preşe dintele asociației
din Vețel, se va desfășura
sâmbătă 31 august  la Sala
sporturilor din Deva, cu în-
cepere de la ora 09.00 iar
după partida finală, echipele
participante sunt invitate la
o demonstrație de handbal
feminin pe terenul sintetic
de la Vețel.

De remarcat faptul că

echipa  comunei din Vețel a
fost adoptată de către comu-
nitatea din municipiul Deva
iar odată cu  înscrierea în
campionatul republican al
junioarelor de categoria a III-
a, echipa intenționează să
desfășoare jocurile din cam-
pionat pe terenul de la Sala
sporturilor din Deva, ex-
istând interes ca în viitor
această echipă să fie ceea ce
se numește nucleul pentru
reabilitarea handbalului
feminin la Deva.

Succes AS Vețel!

Handbal juvenil:  Cupa comunei Vețel
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L
icoare magică, căreia
nu-i putem rezista,
cafeaua ne relaxează,

ne încântă diminețile,
fiind, totodată, un element
specific socializării. Dar ca
să obținem o cafea cu
aromă intensă, trebuie să
ținem seama  de selecția și
originea boabelor, care au
un rol deosebit în
prepararea elixirului mult
dorit.

Cafeaua boabe sau 
cea măcinată?

Alegerea este foarte impor-
tantă. Asta pentru că, o cafea
proaspăt măcinată, nu se com-
pară cu o cafea gata măcinată.
Poate de aceea, secretul unei
băuturi grozave constă în
prepararea cafelei imediat
după măcinarea boabelor.
Potrivit specialiștilor, celulele
din boabele prăjite conțin
aproximativ 1000 de arome. O
dată măcinate, parfumurile
volatile sunt eliberate imediat
și reacționează cu oxigenul din
aer, având astfel loc procesul
de oxidare. După 15 minute,
cafeaua măcinată pierde
aproximativ 60% din aroma
sa. Așadar, pentru a se obține o
aromă intensă a fiecărei cești

de cafea, este bine să folosim
boabe de cea mai bună cali-
tate, proaspăt măcinate.

Cum recunoaștem 
boabele de calitate?

Ca să achiziționăm cea mai
bună cafea, trebuie să ținem
seama de specia boabelor
alese, de gust și de felul în care
au fost recoltate. Exemple:
Arabica și Robusta au gust dis-
tinct, fiind recoltate diferit. 

Cafeaua Arabica

Este o specie cultivată la al-
titudini mari. Despre gustul ei
se poate spune că este ușor
acid, cu o aromă aparte, de ca -
litate superioară. Fiind re col -
tată în condiții neprielnice, și
preţul ei este ceva mai ridicat.

Cafeaua Robusta

Crește la altitudini mai mici,
are un gust puternic și amar.
Este o infuzie puțin amăruie și
nu este foarte apreciată. De
asemenea, costurile de creș te -
re și recoltare a boabelor sunt
mai scăzute. 

Originea 
boabelor

Reprezintă un factor de-

osebit de important,  care tre-
buie luat în considerare, acesta
fiind influențat de regiunile de
cultivare: I, II și III.

Prima regiune

Corespunde Americii de
Sud, iar recoltele provin, în
acest caz, din Brazilia (cel mai
mare producător de cafea),
apoi Caraibe, Columbia, Costa
Rica, Panama, Mexic, Peru.
Boabele cultivate aici au o
aromă fină, ușor dulceagă și
sunt caracterizate de un nivel
de aciditate crescut.

A II-a regiune

Include Africa, Orientul
Mijlociu – Arabia. Boabele de
cafea cultivate în aceste zone
au o aromă foarte complexă.
Acest tip de cafea se po -
trivește cu produsele dulci
precum ciocolata, care au ca-
pacitatea de a estompa
aroma sa bogată.

A III-a regiune

Cuprinde zona Asiei, In-
donezia și Insulele din Pa-
cific. Boabele de cafea care
provin din aceste părți ale
lumii sunt caracterizate de
un nivel de aciditate

scăzut, cu o aromă puter-
nică.

Gradul de prăjire a
boabelor de cafea

Este un alt aspect impor-
tant, de care trebuie ținut
cont, în cazul în care dorim să
alegem cele mai bune boabe
de cafea.

Cafeaua verde 

Conține o cantitate mare
de cofeină și are capacitatea
de a accelera metabolismul.
De asemenea, aceasta conține
50% acid clorogenic, un an-
tioxidant puternic, care arde
grăsimile. Chiar dacă gustul
său este destul de amar,
multe persoane preferă acest
tip de cafea întrucât reglează
nivelul glicemiei din sânge și
impulsionează arderea
rapidă a grăsimilor. 

Cafeaua prăjită 

Este foarte populară în di-
verse regiuni ale lumii, inclu-
siv Europa. Cu cât cafeaua
este mai prăjită, cu atât
conținutul său de cofeină și
acid clorogenic este mai mic.
Acest lucru se datorează fap-
tului că toate aceste sub-

stanțe se pierd prin ardere. În
funcție de regiunea de prove-
niență, boabele sunt prăjite
mai mult sau mai puțin.

Concentrația de
cofeină

Este un alt criteriu impor-
tant de selecție a boabelor de
cafea de calitate superioară.
Astfel că, boabele foarte
prăjite au o concentrație mult
mai mică de cofeină decât
cele verzi. Dacă dorim ca
nivelul energetic al boabelor
să fie mai mare, vom alege
cafea mai puțin prăjită. În
cazul cafelei Espresso, este
bine să se aleagă boabele
prăjite la un nivel mediu,
acestea având o concentrație
moderată de cofeină. Dar
pentru ca alegerea să fie mai
ușoară, existând numeroase
branduri, din țări diferite,
este bine să ne ghidăm după
locul de origine al boabelor,
de tipul lor și de gradul de
prăjire. Toate acestea ne vor
ajuta să alegem sortimentul
ideal, care să ne  înveselească
zilele, să le facă mai frumoase
și mai interesante. 

www.femeia.ro

Originea şi selecţia 
boabelor de cafea

Originea şi selecţia 
boabelor de cafea

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



Pe lângă faptul că este
foarte gustos, porum-
bul fiert  are o mulți -

me de calități nutritive cu
efecte uimitoare asupra
sănătăţii noastre. Conţine
cantități importante de
minerale, vitamine și fibre,
care ajută la tratarea sau
ameliorarea mai multor
afecțiuni. Prin fierbere,
acesta nu-și pierde 
proprietățile. Care sunt
acestea, vom vedea în cele
ce urmează. 

Porumbul tânăr
Conţine mult mai multe

substanţe nutritive decât cel
ajuns la maturitate, fiind reco-
mandat spre consum de cât
mai multe persoane. Are în
compoziție fibre şi proteine,
precum şi antioxidanţi vitali.
Doar o jumătate de cană de
porumb oferă 4% din nece-
sarul zilnic de vitamina A şi
fier.

Proprietăți 
terapeutice

Potrivit specialiștilor, un
consum ponderat de porumb
fiert sau copt poate conduce
la scăderea în greutate și a
nivelului colesterolului. Vita-
mina E, aflată în compoziţia
porumbului, regenerează
celulele și produce cantități
mărite de oxigen în sânge. De
asemenea, magneziul, pre -
zent și el în cantităţi mari în
compoziția porumbului, luptă
cu îmbătrânirea organismu-
lui. Porumbul ajută și la buna
funcţionare a sistemului ner-
vos, a muşchilor, a inimii şi la
producerea de globule roși în
sânge. În urma cercetărilor
efectuate, s-a constatat că po-
rumbul fiert determină creş -

terea elasticităţii vaselor de
sânge, realizându-se o mai
bună oxigenare şi hrănire a
întregului organism. 

Terapii cu porumb
Întrucât nutrienții din po-

rumbul dulce sunt asimilați
foarte bine de organism, fără sa
fie însoțiți de o cantitate mare
de amidon, acesta ajută la:

Protejarea vederii 
Specialiștii susțin că pig-

mentul care dă culoarea gal-
benă porumbului, este
be ne fică pentru protejarea
vederii. Studiile au arătat că
persoanele care consumă po-
rumb fiert în mod regulat
sunt mai ferite de bolile oftal-
mologice. De aceea, consumul
de porumb fiert este reco-
mandat în special per-
soanelor predispuse la
cataractă. 

Îmbunătățește 
memoria

În urma studiilor efectuate,
s-a constatat că nivelul cres-
cut de vitamina B1 din po-
rumbul dulce ajută la
îmbunătățirea funcțiilor cog-
nitive și la menținerea
sănătății celulelor cerebrale. 

Scade riscul 
infarctului miocardic

și accidentelor 
vasculare

Sursă excelentă de acid
folic, porumbul fiert ajută la
menținerea sănătății vaselor
de sânge și a inimii, reducând
și riscul de infarct. Specialiștii
susțin că persoanele care con-
sumă în mod regulat porumb
prezintă un risc de infarct mai
scăzut cu 10% faţă de per-
soanele care nu consumă po-

rumb fiert. O cană de boabe
de porumb, consumată zilnic,
combate și oboseala din or-
ganism.

Reduce dezvoltarea
celulelor canceroase

În compoziția porumbului
există o substanță esenţială
numită criptoxantina, care
ajută organismul să nu dez-
volte celule canceroase, susțin
specialiștii. Totodată, acesta
conţine thiamină, o substanţă
care face creierul să
funcţioneze la parametri op-
timi, fiind un stimulent pen-
tru memorie şi un aliat în
lupta cu boli precum
Alzheimer.

Previne retenția 
de apă

Întrucât se știe că porum-
bul fiert reduce retenția de

apă din organism, pentru a se
realiza acest lucru se pro-
cedează în felul următor:
știuleților proaspeți li se înde-
părtează boabele, după care,
acestea se pun la fiert timp de
o oră. După răcire, se con-
sumă două-trei cești de boabe
pe zi, până la dispariția
edemelor, apoi se continuă cu
câte o ceașcă pe zi, timp de o
săptămână.

Îmbunătățește 
digestia

Foarte bogat în fibre, po-
rumbul fiert contribuie la îm-
bunătățirea digestiei și la
eliminarea completă a res-
turilor alimentare de la
nivelul colonului. De aseme-
nea, numărul relativ mic de
calorii furnizate de circa 100
de grame de porumb fiert,
este propice controlului
greutății.

Important ! 
• Pentru un gust mai rafi-

nat, porumbul fiert poate fi
asezonat cu puțin unt și
brânză, ulei de măsline, ulei
din semințe de in, sare, piper
sau verdețuri, după prefer-
ință.

• Conținutul nutrițional al
supelor poate fi îmbunătățit
prin adăugarea câtorva boabe
de porumb în apa de supă. 

• Ca să-și păstreze savoa -
rea, porumbul nu trebuie fiert
foarte mult, iar în apa în care
fierbe, nu se pune sare.

https://clickpentrufemei.ro
https://sanatate.bzi.ro

http://www.sfatul -
medicului.ro

SĂNĂTATE - 930 AUGUST - 5 SEPTEMBRIE 2019 

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

Porumbul fiert -  un medicament
natural de sezon
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O viață mai bună
Filmul spune povestea lui Carlos, un mexican modest și

cinstit, care-și crește singur fiul, pe Luis. Pentru a-i asigura
un viitor mai bun fiului său, Carlos acceptă diverse slujbe de
grădinar în Los Angeles. Dar, banii obținuți nu-i sunt sufi-
cienți pentru a-l putea înscrie pe Luis la școli mai bune, ca să-
l ferească de influența unor bande de infractori și delincvenți
juvenili. Șeful său îi propune să-i vândă afacerea și camioneta,
dar Carlos refuză, neavând bani. În ultimul moment, sora lui
îl împrumută, iar Carlos își cumpără afacerea. Dar, chiar din
prima zi, noul lui angajat îi fură camioneta. Fiind imigrant ile-
gal, el nu poate raporta infracțiunea. Împreună cu fiul său,
Carlos se străduiește să-și facă singur dreptate și să-și
găsească camioneta furată.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Veți avea o săptămână destul
de aglomerată, chiar dacă
veștile bune vor vin încă din
prima parte a intervalului.
Cineva din familie vă solicită
sprijinul. Veți cunoaște o per-
soană importantă, care vă va
ajuta în situații deosebite.

Aveți șanse extraordinare în
plan profesional, pe care tre-
buie să le valorificați la timp.
Trebuie să vorbiți clar despre
intențiile voastre, altfel șefii nu
vor ști dacă sunteți cu adevărat
capabili să faceți față noilor
schimbări.

Balanța închină în favoarea
voastră. Este posibil să
cunoașteți pe cineva pentru
care merită să vă schimbați vi-
itorul. Schimbările care se
anunță vor avea loc în plan
profesional, alături de o per-
soană deosebită. Astrele vă fa-
vorizează.

Ar fi cazul să vă clarificați
câteva probleme profesionale și
să mergeți doar alături de per-
soanele care merită. Selectați-
vă cu mai multă atenție
colaboratorii și nu dați crezare
bârfelor din jurul vostru. Vă
pregătiți pentru o mică va-
canță.

Vă faceți multe planuri, dar in-
tervin și multe schimbări. Acest
lucru vă indispune, dar veți
merge mai departe. Nu trebuie
să vă implicați în problemele de
familie ale celor din jur și nu
încercați să vă impuneți ideile.
Totul se va rezolva de la sine.

Dacă vă doriți foarte mult să re-
alizați ceva, acest lucru se va în-
tâmpla. Vizita unei prietene și
discuțiile avute cu ea vă ajută
să luați cele mai bune decizii
într-o problemă sensibilă. Toto-
dată, veți avea câștig de cauză
în fața unei persoane egoiste.

Chiar dacă aveți un program
foarte încărcat, este cazul să vă
faceți ordine în viața de zi cu zi.
O persoană pe care o întâlniți
întâmplător, încearcă să vă
mintă. Tocmai de aceea, fiți
foarte atenți la lucrurile din jur
și, mai ales, la actele pe care le
semnați.

Soluția pe care o veți găsi la o
problemă cu care vă confrun-
tați de ceva vreme va fi benefică
pentru voi. Vă aduce liniște
vouă și familiei, care se va
ocupa mai departe de chestiu-
nile legate de o vânzare. Faceți
proiecte noi, care vă aduc
profit.

Primiți vești bune chiar de la în-
ceputul intervalului. La locul de
muncă încercați să vă îndepăr-
tați de colegii cârcotași, care vă
pot face probleme. Dacă plecați
în vacanță, este posibil să întâl-
niți  persoana la care visați de
multă vreme.

Vă așteaptă câteva momente
de cumpănă, pe care le veți
trece fără probleme. Oboseala
și stresul din ultima vreme au
lăsat urme. Tocmai de aceea, ar
fi de dorit să vă relaxați sau să
plecați într-o vacanță, împre-
ună cu persoana apropiată
vouă.

Primiți vești emoționante, care
vă dau peste cap toate pla-
nurile. Mare atenție, nu este ex-
clus să faceți și unele greșeli,
datorită emoțiilor. Evitați spec-
ulațiile și nu vă bazați pe alții
atunci când aveți de rezolvat o
problemă la locul de muncă.

Așteptați o perioadă propice
pentru a face o investiție de an-
vergură. Cu toate acestea, nu
trebuie să luați decizii pripite și
nici să nu apelați la cei din jur
atunci când lucrurile se precip-
ită. Păstrați-vă calmul, pentru
că totul se va rezolva de la sine.

TVR 2

• Întrebare?
- Domnu` polițist… ați văzut unde ați par-

cat ?!
- Da!
- Dar… de ce ați ocupat două locuri?!
- Pentru că suntem doi în mașină!

• Gheorghe îl sună pe Ion
- Ioane, e normal să am soție și să gătesc

eu?!
- Nu-i normal, mă… Da` ea ce face?!
- Taie lemne…

• Pe o șosea
Un polițist oprește în trafic un tip care con-

ducea o mașină ”de fițe”.
- Actele la control, vă rog!
- Bă, tu știi cine e tata?!
- De ce întrebi, mama ta nu ți-a spus?

Un apel telefonic…
- Alo, cu domnul director Bulă, vă rog!
- Cine-l caută ?
- Mimi, am fost colegă de liceu cu dum-

nealui.
- Ia mai du-te naibii de fufă!
- Directorul nostru  nici n-a făcut liceul…

El și Ea
El: Nevastă, știi cumva pe unde e certifi-

catul de căsătorie?
Ea: Nu știu...dar pentru ce-ți trebuie?
El: Mă gândesc că poate o fi expirat și eu

stau ca prostul.

”Legea iubirii” - continuă 
Începând cu 3 septembrie, PRO TV va

difuza, în intervalul orar 18,00-19,00, al
doilea sezon al telenovelei”Legea iubirii”,
primul sezon fiind difuzat în urmă cu un
an. În al doilea sezon al producției, noi
cazuri și provocări ajung în mâinile avo-
caților de la Vega și asociaților săi, care
încearcă să facă dreptate, săi demaște pe
mafioți și pe politicienii corupți. Din cauza
cercetărilor pe care le fac, viața le este
pusă în pericol în fiecare zi. Dar aceștia nu
se vor da bătuți, mai ales că li se alătură și
Sofia Alcocer, un nou avocat penalist.

SERIALE NOI:



«P
usă în scenă, 
“Coliba Unchiu-
lui TOM" a făcut

să plângă mulți proprie -
tari de sclavi, care s-au 
înduioșat atât timp cât 
există zicala: ,,nicio robie
nu este mai rușinoasă
decât cea de bună voie» -  
BOB MARLEY.

Istoria o scriu învingătorii
și cei ce conduc. Și pentru a
împrăștia “adevărul” lor, au
înfiinţat o droaie de instru-
mente, pe bani publici, deci ai
poporului, se înţelege.

Statul român și 
politicienii sunt

plătiți de către popor 

Dar, NU susţin ce este nor-
mal să susțină, adică intere-
sele poporului lor. Nu susţin
NIMIC CE ESTE ROMÂNESC!
Ba dimpotrivă! Niciun proiect
nu a primit vreun contur în
afara declaraţiilor efemere, de
două parale, ale politicienilor
semianalfabeţi şi antiromâni.
Totul este tergi ver sat, iar res -
ponsabilitatea este pasată de
la unul la altul… 

Industria ţării a fost dis-
trusă cu bună ştiinţă, iar ţara
noastră este vândută bucată
cu bucată. Şi noi stăm impasi-
bili! Parcă nu ne mai intere-
sează nimic, nici de noi, dar
nici de țară. La Brașov, ca în
aproape toate orașele,  sta-
dionul ,,Tractorul" l-au demo-
lat.  Uniunea Europeana ne-a
adus vreun avantaj decât
acela de a fi sclavi la noi și în
Europa?

Dezinteresul poporului
creează trădare, care se vede
cu ochiul liber și este de-a
dreptul strigător la cer! Unde
s-a mai pomenit în lume, ca
UN POPOR SĂ OMAGIEZE pe
cei care-l asupresc ? Unde???
La noi! Cum este posibil așa
ceva? Pentru că noi tăcem şi
suntem indiferenţi!

Aceasta este Trădare în
masă!  Trădarea, mare sau
mică, rămâne tot trădare! Dar
cred că suntem undeva în
zona sclaviei mentale, care,
așa cum au descris specia -
liștii, este forma cea mai în -
șelătoare, care creează iluzia
libertății, ce te face, pe de o

parte sa ai încredere, să-l
iubești, să-l aperi pe asupri-
tor, iar pe de altă parte, să-ți
faci dușmani din acele per-
soane care vor să-ți deschidă
ochii și să te elibereze de
grava eroare în care te afli.
Suntem atât de răi, pentru că
suntem limitați. 

Noi nu mai avem
limite în nimic! 

Ne îngrădim mintea. Ne
plângem de tot ce trăim, ne
jelim, iar după aceea, ne
ironizăm. Suntem campioni
la a ne da cu părerea. Suntem
analfabeți, dar îngâmfați. Nu
știm să scriem, dar o facem.
Dacă cineva nu este de acord
cu ideile noastre, facem
prăpăd în jurul nostru. Nu
vrem sa ne gândim la ce este
normal. Noi alegem tot ce
este mai rău prin alte state.
Sclavia mentală își face efec-
tul și aduce bunăstare, îm-
bogățirea unor indivizi la care
noi suntem în stare să ne vin-
dem inclusiv familia, pentru
câțiva euro. Aici suntem, pe
lângă mulți alți factori, și da-
torită subculturii.

SUBCULTURA este
promovată sistematic!

Și cu mare “succes”, de
către întreaga mass-media
(cu excepţia puţinelor medii
“libere”), cu finanţări du-
bioase din străinătate. Cu
bani se poate cumpăra totul!
Cumpăram oameni, cumpă -
răm voturi! Pentru bani,
trădăm pe oricine. Bani să fie!
S-a  ajuns până acolo încât
noi, ca țară, nu știm cu cine
suntem în barcă. Azi cu
Merkel, mâine cu Trump,
poimâine suntem cu Macron.
De ce nu avem, în politică, in-
teresul poporului român?
Pentru că nu suntem stăpâni
pe noi.

Spălarea pe creier nu exis -
tă de azi, de ieri. Are ca scop
distragerea atenţiei noastre
spre lucruri banale, irele-
vante, minciuni, de multe ori
inventate de acești producă-
tori de Fake News, “specia -
liști” ai fabricii de minciuni și
dezinformare! Informaţii dis-
torsionate sau inventate ne

sunt servite zilnic. Lucrurile
reale, cu adevărat impor-
tante, care se petrec tocmai
acum sub ochii noștri, sunt
luate în derâdere, batjocorite,
nu sunt luate în serios, și uite-
așa realitatea trece ușor-ușor
neobservată. 

Uitați-vă ce este în 
politica românească

și internațională 

La această oră, pe noi nu ne
mai cuceresc, că nu mai au ce
lua de la noi. Nu mai avem pă-
duri, că sunt ale germa nilor,
suedezilor și austrie cilor.
Apele sunt ale fran cezilor și
elvețienilor (cele plate și min-
erale), curentul este al italie-
nilor, gazele ale americanilor,
toată industria străi nilor, dată
pe nimic. Side rur gia vândută
pe 20% , petrolul este al aus-
triecilor, în locul magazinelor
românești sunt multinațio -
nalele, iar politica o facem
pentru americani, francezi,
germani și alte, iar cuibul este
la Bruxelles. 

Nu mai înțeleg nimic. În
timp ce noi suntem sfătuiți să
nu avem treabă cu Rusia și
Putin, Macron îl invită pe
Putin la el. Președintele ame -
rican Donald Trump îl invită
în G7, doamna Merkel lu-
crează cot la cot cu Putin, eco-
nomic, iar noi umblam cu
căciula în mână pe la porți.
Până și Domnul Timmer-
mans voia Portul Constanţa.
Oare Gara de Nord nu o vin-
dem? 

Vindem pentru că noi ne-
am bătut joc de oamenii de
afaceri autohtoni. Controale,
arestări, dosare, filme cu
mascați, circ televizat în fața
DNA, în fiecare zi era câte un
episod. Se pare că acum au
venit și câțiva oameni serioși
și nu se mai vad comedii tele-
vizate. 

M-am bucurat că Preșe -
dintele Iohannis merge în
SUA. Dar când am văzut că de
acolo a venit cu o șapcă albă
și un memorandum semnat
doar de ambasadori (o nouă
modă care, din punct de
vedere legal, ridică multe
semne de întrebare, adică
mai mult nul decât real), pe
când Ceaușescu venea cu
semnarea Clauzei Națiunii
celei mai favorizate, efectiv
nu am mai avut grai. Oare ce
mai cumpărăm și câte mil-
iarde de dolari mai plătim. Nu
mai pot înțelege nimic, decât
să plec în altă țară. Știm că noi
emigram de pe vremea pelas-
gilor, dar și în 2019 ? De ce ne

place incultura și incompe-
tenta? Cred că cei care prac-
tică incultura, incompetența
atât pot gândi, acesta este
modul lor de abordare. Când
ajung în vârf, le mai trebuie
un mandat, acesta este cu-
vântul de ordine.

Unirea NU este deloc
binevenită !

Se promovează incompe-
tenţa, necunoaşterea şi incul-
tura. Se seamănă ură, violenţă
şi dezbinare pentru dom-
inarea maselor ! Tot ce este
grandios, tot ce este mai fru-
mos și valoros într-o societate
umană, este terfelit în noroi și
călcat în picioare! Mediocraţia
și prostia au ajuns la loc de cin-
ste. Naţionalismul, dragostea
pentru Neam și Ţară sunt co-
tate ca o “rușine”, după părerea
lor, și trebuiesc combătute cu
multă severitate, cu orice preţ.
Oare chiar așa, acolo, suntem
atât de prost cotați. Ne place să
ne scăldăm în ape murdare.
Cineva spunea că s-a creat o
lume artificiala! ”Infernul" în
care trăim ascunde multe lu-
cruri, cu multa voie bună,
multe petreceri și manipulări.
Suntem un popor agresiv.
Uitați-vă ce se întâmplă în
cazul Caracal. Statul este total
depășit, iar Președintele nu
scoate o vorbă. Campania
prezidențială este mai impor-
tantă decât viața acelor copi-
lași. 

Șeful statului este Iohannis,
nu Dăncilă! Sunt multe între-
bări pe care poporul roman
trebuie să și le pună. Domnia
sa este șeful statului! Se văd
multe lucruri de la o poștă și
nimeni nu răspunde de ele,
nici la întrebări. Dacă cineva
pune întrebări incomode la
politicieni, ei devin agresivi,
amenință cu arme politice
(dosare), că altceva nu gân-
desc.

Agresivitatea, scan-
dalul, minciuna sunt 
o realitate cotidiană 

Criminalii, hoţii, trădătorii,
ticăloșii sunt mari vedete și
sunt la mare cinste, fiind admi-
raţi și omagiaţi de toată
“lumea”… Ei sunt sărbătoriţi ca
idoli! Şi iată că a apărut o nouă
speţă de “sub-oameni”.

Și uite-așa, ne fac să ne
simţim “nimeni”, fără trecut și,
desigur, fără viitor, să ne fie
“rușine” de ceea ce suntem! Să
ne ascundem mai bine în
gaură de șarpe… și să tăcem pe
veci. 

Orice persoană cu o mi -

nimă inteligenţă îşi poate da
seama de asta. Iar noi stăm im-
pasibili! De ce? Până când? Se
pare că cei care ne conduc nu
doresc, nu pot sau nu vor să ne
fie și nouă bine. Trăim cu acea
spaimă că mâine ni se poate
întâmpla ceva. Oare acei indi-
vizi nu sunt și ei oameni? Sun-
tem manipulați, conduși prost.
Suntem sărăciți pe zi ce trece,
suntem folosiți de către străini
cum vor ei, suntem sclavii tu-
turor, dar ne place să votăm tot
ce este slab. De ce am devenit
sclavi mentali? Văd că asta
place! Nu ne mai place munca,
ne spălăm cât mai puțin, în-
vățăm foarte puțin, nu vrem să
mai citim. Noi iubim doar lu-
cruri care, peste ani și ani, ne
vor distruge înainte de vreme,
cum ar fi: înarmarea necontro-
lată, 5G, această tehnologie a
fost discutată în America și,
bineînțeles aprobată, ca ame -
ricanii să o implementeze în
Romania. 

Robotizarea multor acti -
vități duce la reducerea locu -
rilor de muncă în lume, plus
anumite băuturi și mâncăruri,
care duc la otrăvirea corpului
uman. Trebuie să fim atenți cu
noi în fiecare secundă, minut,
în tot ce facem și pe unde
pășim. Sclavia mentală, care
persistă în aceste timpuri tul-
buri din vremurile noastre,
speram să nu se acutizeze, ci
doresc să se amelioreze. Altfel,
vom ajunge să dăm ,,bună ziua
la gâște” fără să realizăm.
Trăim într-o lume mișcătoare,
în care mâine nu știm dacă mai
suntem buni sau devenim
complet inutili, neștiind de ce.

”Emancipează-te tu însuți
de sclavia mentală, nimeni în
afară de tine nu-ți poate eli bera
mintea”! - Bob Marley.

O libertate bine înțeleasă
înalță spiritul, în timp ce
sclavia îl silește să se târască. 

Vă rog să citiți printre rân-
duri, veți înțelege mai bine. 

Al dumneavoastră 
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Sclavie sau libertate?!



mod de preparare:
Carnea tocată, franzela

muiată şi stoarsă se ames -
tecă bine cu ceapa călită şi
condimentele. La tocătură se
adaugă oul crud, făina şi
totul  se amestecă bine, până
se formează o pastă. 

Vinetelor necurăţate li se
taie un căpăcel în locul unde
este codiţa şi li se scoate
miezul în aşa fel încât mar-
ginile să rămână de un cen-
timetru grosime. Miezul se
gustă, iar dacă nu este amar,
se dă prin maşină şi se
amestecă apoi cu carnea.

Vinetele scobite se sărează
puţin pe dinăuntru, se lasă
30 minute să-şi lase zeama,
apoi se spală, se storc puţin
şi se umplu cu tocătura. Se
aşează într-o cratiţă, potri -
vită ca mărime, în care se
pun 4-5 linguri de unt-
delemn şi ceapa rasă fin. Se
prăjesc două minute, întor-
cându-se pe toate părţile,
apoi se sting cu sucul de roşii
şi apă. Se fierb acoperite, la
foc mic, 30-40 minute, sau se
dau la cuptor. 

După ce vinetele s-au fiert,
se adaugă peste sos două lin-

guri de făină amestecată cu
apă, se mai lasă câteva
minute pe foc până sosul se
leagă. La final se adaugă sare,
usturoi pisat, piper şi
pătrunjel verde.
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mod de preparare:
Cartofii și dovleceii se

curăță de coajă, se taie
cubulețe și se pun în oala de
ciorbă. Se adaugă ceapa tocată
mărunt și totul se completează

cu 4 litri de apă. Legumele se
lasă la fiert 10-20 de minute.
Separat, se fierbe borșul, iar
după aproximativ 15 minute,
se toarnă în ciorbă. Se mai dau
câteva clocote, iar la final, se
adaugă bulionul. Opțional, se
bate un ou cu câteva linguri de
apă, se toarnă în ciorbă, ames -
tecându-se până se formează
zdrențe. Se oprește apoi focul,
iar ciorba se aromează cu
leuștean tocat mărunt. Se
poate servi rece, de la frigider.

www.caietulcuretete.com

mod de preparare:
Albușurile se bat spumă

cu apă, se adaugă zahărul, iar

după ce se întăresc, se
adaugă, pe rând, gălbe-
nușurile, făina cu praful de

copt și cele două linguri de
cacao. 

Se pregătește apoi o tavă

unsă și tapetată cu făină, în
care se pun nucile tăiate, pe
toată suprafața ei, peste ele
turnându-se blatul. Tava se
dă la cuptor pentru 20-25 de
minute, când se face testul cu
scobitoarea. După ce este
scos din cuptor, blatul se lasă
să se răcească.

Între timp, se pregătește
crema. Laptele împreună cu
margarina se pune la foc, iar
după ce se topește marga-

rina se adaugă zahărul, apoi
budinca, procedându-se
după instrucțiunile de pe
plic. 

Totul se amestecă ușor,
până se obține o cremă con-
sistentă. Peste blatul răcit și
întors pe partea cu nucile, se
toarnă crema, iar prăjitura se
dă la rece aproximativ o oră.
După acest interval, dea-
supra se rade ciocolată.

www. gustos.ro

pRăjITuRă "VIsul uNEI NopțI DE VaRă" 

INGREDIENTE

pentru blat: 150-200 g nucă, 7 ouă, 7 linguri de
zahăr, 7 linguri de apă, 5 linguri de făină, 2 linguri de
cacao, un praf de copt.

pentru cremă: două budinci, 500 ml lapte, 6 linguri
de zahăr, un pachet de unt sau margarină, arome.

pentru decor: ciocolată rasă.

cIoRbă RăcoRIToaRE DE caRTofI

VINETE umpluTE cu caRNE 

INGREDIENTE

1 kg cartofi, 2 dovle-
cei, o legătură ceapă
verde,  2 linguri bulion,
500 ml borș de putină, o
legătură leuștean verde,
sare, piper, un ou
(opțional).

INGREDIENTE

150 g carne tocată, o
felie de franzela, un ou,
25 g făină, piper, sare,
ceapă, 4 vinete, 1/4 l suc
de roșii,  3-4 căţei de us-
turoi, o linguriţă ceapă
rasă, pătrunjel, ţelina,
untdelemn.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

H - IA - TAMP - AED - RA - SUR - AICI - YE - REGN - TS - SURPAT - TEACA - LEK - AN - CUI - ORA - OUSOR - ORAL - STANA - UNS

- NAIVA - USUI - ALE - TIR - PLACHII - ER - BR - AA - UNTOS - AERE - CREA - ROSU - TIMID - AQ - ORT - TIRANI - LA - WA -

URATA - OB - ACEA - FASNEATA - IOVI - BOAR - ABIA - IU - ERA - DU - ED - TORACE - LAC - ROD - OAIE - IOC - LI - RASI - RT - AI



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, 2 camere,

hol, baie, bucătărie, cămară, anexe,
gaz, apă, canal, curte, două grădini,
fântână, cuptor, anexe, ST 800 mp.
Preț: 70.000 euro, telefon:
0726.220.569.

l Vând casă  mare cu grădină
mare și pomi fructiferi în Sântandrei,
nr.100, aproape de Deva. Preț: 79.000
euro, telefon: 0728.170.702.

l Vând sau schimb apartament 2
camere Deva, cu amenajări, et.1, zonă
liniștită, cu o casă la periferia Devei,
de prin anii 60-70, neamenajată.
Poate fi și fără gaz, dar nu pe dea, să
aibă curte, cu loc drept, cu grajd pen-
tru animale. Telefon: 0737.813.361.

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 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 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 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, grăd-
ină 500 mp și anexe. Preț: 110.000
euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

l Vând casă,  2 camere, hol,

bucătărie de vară, grajd plus atelier,

curte, grădină, toate utilitățile,

Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, 

telefon: 0725.452.888.

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

l Vând apartament 3 camere, 2

băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal-

con, boxă, zona piață, renovat. Preț:

57.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, dependințe, teren 10
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și
beci, curte separată 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 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, re -
novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

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.

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 pentru închiriere aparta-

ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu ser-
viciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

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. Tel.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.

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

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 în Simeria, str. Bis-
caria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

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 Execut amenajări interioare, ex-

terioare etc. Calitate la preţuri bune.

Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Fac curăţenie la apartamente,

case, birouri etc. în Deva. Preţuri bune.

Tel. 0761.200.609.

l SC MEGA FOX SRL Simeria  an-

gajază: gestionar depozit produse ali-

mentare cu sau fără permis auto;

șofer distribuitor marfă pentru

autoutilitară de 3,5 tone. Informații la

tel. 0722335157.

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 Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Bărbat singur, din Deva, fără
obligații, înălțimea 178/96, ortodox,
pensionar, 62 de ani, doresc să cunosc
o doamnă de vârstă apropiată pentru
prietenie-căsătorie. Rog seriozitate!
Telefon: 0720.151.348.

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 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 80 kg de miere zaharisită.
Preț negociabil, telefon: 0771.582.747.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x21 cm. Preț: 480 lei, negociabil.
Telefon: 0725.483.189.

l Vând frigider ”Arctic”, 2 uși, con-
gelator cu 3 sertare, stare foarte bună,
1,70/54,5, 175 litri, preț: 900 lei, nego-
ciabil și covor+carpetă identică, bej cu
vișiniu, 250/1,60, carpetă 50/80 cm,
preț 300 lei, negociabil. Telefon:
0726.426.011.

l Vând două locuri de veci, tip
cavou, cu cruce, în cimitirul Bejan,
Deva. Preț negociabil, telefon:
0766.355.721.

l Vând palton de Astrahan, blană
neagră, talia 54-56. Paltonul este nou,
elegant. Preț: 1900 euro, negociabil,
telefon:  0737.813.361.

l Vând 50 l țuică de prune, 40
grade, preț negociabil. Tel. 0752.027.049.

l Vând parfumuri originale
Chanel, Versace, Giorgio Armani, flacon
de 100 ml. Telefon: 0737.813.361.

l Vând rolator masiv, nou, ajutor
la mers, Deva. Telefon: 0737.813.361.

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, ne-
gociabil, telefon: 0760.193.089,
0254.730.209.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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D
e la filmul istoric, 
la povestea de
dragoste

Hunedoara - În perioada 30
august – 1 septembrie, Caravana
filmului românesc –„Capodo -
pere ale cinema tografiei națio -
nale” va ajunge pentru prima
dată în municipiul Hunedoara,
invitând spectatorii la trei seri
de film clasic românesc. De la fil-
mul istoric, la cel de dragoste,
hunedorenii vor putea viziona
creații clasice românești, care au
făcut istorie.

Proiecțiile vor avea loc în
aer liber, în fața Casei de Cul-
tură – Centrul Pietonal Corvin,
cu începere de la ora 20.30, iar
accesul publicului este gratuit. 

Vineri, 30 august, cinefilii
sunt invitați să vizioneze
prima parte a filmului istoric
„Mihai Viteazul” – „Călugă -
reni”, urmând ca sâmbătă, 31
august să fie prezentată par -
tea a doua a filmului, „Unirea”.

„Mihai Viteazul”, filmul rea -
lizat de Sergiu Nicolaescu în
1971, a fost propunerea
României la Premiul Oscar
pentru cel mai bun film străin,
în anul 1972. Avându-l în rolul
principal pe Amza Pellea, fil-
mul a reunit o mare desfășu-
rare de forțe, de la actori la
figurație, pentru a putea re-
constitui amploarea scenelor
de luptă. 

De altfel, succesul la public
a fost evident, iar într-un son-
daj realizat în 2006 de Uni-
unea Autorilor și Realizatorilor
de Film din România filmul  se

afla pe locul 3 în topul celor
mai vizionate filme românești.

Povestea din pelicula „De-
clarație de dragoste” (regizat
de Nicolae Corjos) este poate
cea mai iubită poveste de
dragoste din anii `80. În afară
de cele două personaje princi-
pale, cei doi îndrăgostiți care
au făcut să vibreze inimile
multor tineri (Alexandru /
Adrian Păduraru și Ioana /
Teodora Mareș), memorabile
pentru generații întregi au
rămas prestațiile Tamarei Bu-
ciuceanu Botez (savuroasa
profesoară Isoscel) și Ion
Caramitru, în rolul înțeleptului
diriginte poreclit Socrate.

Accesul publicului este
liber la toate proiecțiile.

30 august - 5 septembrie 2019
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Programul Caravanei filmului românesc
Locaţie: CENTRUL PIETONAL CORVIN

(în fața Casei de Cultură)
30 august  – 1 septembrie 2019

Vineri, 30 august, ora 20.30: MIHAI VITEAZUL
Partea I: CĂLUGĂRENI; 
Sâmbătă, 31 august, ora 20.30: MIHAI VITEAZUL
Partea a II-a: UNIREA
Regia: Sergiu Nicolaescu; Scenariul: Titus Popovici;
Cu: Amza Pellea, Irina Gărdescu, Florin Piersic, Mircea

Albulescu 
Duminică, 1 septembrie, ora 20.30: DECLARAŢIE DE

DRAGOSTE
Regia: Nicolae Corjos; Scenariul: George Şovu;
Cu: Adrian Păduraru, Teodora Mareş, Tamara Buci-

uceanu Botez, Ion Caramitru

„Caravana filmului
românesc”, la Hunedoara

3 Sud Est, în concert la
Zilele oraşului Haţeg

Hunedoara – Duminică, 1
septembrie, va avea loc ediția
a II-a a evenimentului dedicat
doamnelor care prefer să pe -
daleze pe biciclete - Skirtbike
Hunedoara. Înscrierile la
acest concurs încep la ora
12,00, pentru cele care nu au
făcut-o on line, în foișorul din

Parcul Tineretului, la un loc cu
diverse activități pe ateliere.
Apoi va urma parada ce se va
opri la Castelul Corvinilor
pentru poze și va reveni în
parc, unde spectacolul va con-
tinua cu o mare tombola cu
premii numeroase (biciclete
și multe altele).

Prin urmare, doamnele şi
domnişoarele sunt aşteptate
la evenimentul ce poartă nu-
mele "Carnaval”, acesta fiind și
dress code-ul manifestării.

Atenție! Participarea la pa -
rada de pe străzile Hune-
doarei necesită o vârstă
mi  nimă de 14 ani.

Doamnele “pedalează” la Hunedoara


