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Agricultură

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 4
Fermierii din zona 
Haţegului au acces la 
sistemul de irigaţii, după 
16 ani. Investiţia necesară 
a fost derulată de 
ANIF Hunedoara. 

turiSmPAg. 2
Primăria Râu de Mori 
continuă proiectele menite
să transforme staţiunea
Râuşor într-un pol de
atracţie pentru turiştii care
vin în Retezat.

evenimentPAg. 16

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

Câteva mii de români 
sunt aşteptaţi să ia parte,
duminică, la Serbările
Naţionale de la Ţebea,
dedicate memoriei 
lui Avram Iancu. 

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:

• TĂŞALĂ LORENA din Deva

• RADU ADRIANA din Deva

/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.

Suntem unici! Avem prima
autostradă-muzeu din lume!

“La mulţi ani” tuturor celor care, 

duminică, de Sfânta Maria Mică, 

își sărbătoresc ziua onomastică.
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A
utorităţile locale din
comuna Râu de Mori
acordă o atenţie

sporită staţiunii de la poalele
Masivului Retezat.

Râu de Mori – Turismul
reprezintă unul dintre domeniile
economiei care au un potenţial
ridicat de creştere în perioada
următoare, iar de acest aspect
ţin cont toate administraţiile lo-
cale responsabile, interesate de
o dezvoltare durabilă a comu-
nităţii. Este şi cazul Primăriei
Râu de Mori, care a încercat în
ultimii ani să aducă în atenţia
turiştilor staţiunea Râuşor, „mica
perlă” de la poalele Retezatului.
Aşa se face că aici au fost de-
marate investiţii publice din fon-
duri europene sau guverna-
mentale care permit acum ca
Râuşorul să fie o zonă turistică
foarte câutată şi pe timp de vară,
nu doar iarna, cum eram
obişnuiţi în urmă cu vreo zece
ani.

Peste 700 de 

beneficiari

Pe lista investiţiilor se încrie
şi reţeaua de canalizare din staţi-
une care completează, în mod
fericit, infrastructura mai multor
localităţi de pe raza comunei
Râu de Mori. „Am emis ordinul
de începere a lucrărilor pentru
realizarea reţelelor de canalizare

în satele Râu de Mori, Ostrovel,
Brazi, Valea Dâljii şi Unciuc. De
acest proiect vor beneficia atât
locuitorii din satele menţionate
mai înainte, cât şi cabanele din
staţiunea de interes local Râuşor.
Este vorba despre o sută de be -
ne ficiari din această staţiune,
care a început să fie căutată pe
tot parcursul anului. Ca admin-
istraţie locală, ne bucură acest
aspect deoarece el duce, au-
tomat, la dezvoltarea zonei, la
crearea de noi oportunităţi pen-
tru investitorii din turism de
aici”, a apreciat primarul co-
munei Râu de Mori, Niculiţă
Mang.

Turism integrat

De altfel, autorităţile locale
pot spune că în urma investiţi-
ilor prevăzute în zona Râuşor

lucrurile au început să se
schimbe în bine, spre ceea ce
înseamnă un turism integrat. Se
înlocuieşte reţeaua de alimen -
tare cu apă, s-a realizat o nouă
captare de apă şi o reţea de dis-
tribuţie, se construieşte o reţea
de canalizare. În plus, au fost
construitre terenuri de sport
multifuncţionale pentru cei care
doresc să facă mişcare în orice
perioadă a anului. 

De menţionat este faptul că
autorităţile locale au obţinut au-
torizaţia şi au început lucrările
pentru captarea, tratarea şi
aducţiunea apei potabile din
zona Râuşor spre comuna Râu
de Mori. De asemenea, pentru
zona Râul Mare se are în vedere
un proiect cu finanţare AFIR
pentru realizarea şi extinderea
reţelelor de alimentare şi
canalizare. 

Staţiunea Râuşor: 
Investiţii în infrastuctura 

de apă şi canalizare

Băiţa – O forfotă de bun
augur i-a întâmpinat, în ul-
timele săptămâni, pe cei care
au trecut prin preajma şcolii
generale din comuna Băiţa. S-
a lucrat la izolaţia pereţilor
clădirii şi la acoperiş, astfel
încât începerea anului şcolar,
de care ne mai despart puţine
zile, să aducă un plus de mai
bine pentru copii. 

Potrivit primarului Damian
Diniş, lucrările sunt finalizate

în proporţie de 80 la sută, ceea
ce înseamnă că mai trebuie ex-
ecutate doar unele retuşuri.
Sunt însă operaţiuni care nu-i
vor deranja pe elevii care vin la
cursuri, spune edilul local.

„Ne preocupă condiţiile în
care învaţă copiii din comuna
noastră. Prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală
(PNDL2) am reuşit să atragem
fonduri guvernamentale pen-
tru reabilitarea acestei şcoli. În

proiect au fost prevăzute lu-
crări la acoperiş, schimbarea
şarpantei, realizarea unei
mansarde şi izolaţia termică a
clădirii pentru eliminarea
pierderilor de căldură, la iarnă.
De asemenea, am reuşit să
facem reparaţii la mai multe
clase din ciclurile primar şi
gimnazial”, a arătat primarul
comunei Băiţa, Damian Diniş. 

Proiectul are o valoare de
un milion de lei, iar la şcoala
din Băiţa învaţă 210 copii.

Băiţa: Lucrări de reabilitare termică 
la şcoala din comună

Veţel – Organizatorii
„Zilelor comunei Veţel” au ară-
tat, din nou, că ştiu să
preţuiască valorile locale. Din-
colo de momentele de dis-
traţie aşteptate de oameni la
orice manifestare de acest fel,
administraţia locală din co-
muna Veţel a încercat să aducă
în prim-plan ceea ce au mai
bun localităţile componente.
Aşa că, duminică, au fost pre-
miate familiile care au împlinit
o jumătate de veac, dar şi
tinerii elevi care au avut rezul-
tate foarte bune la învăţătură
sau în competiţiile şcolare. 

„Au fost momente emoţio-
nante în care am avut prilejul
să aducem în faţa oamenilor
pe acei consăteni care au ştiut
cum să treacă peste greutăţile
inerente ale vieţii şi să adune,
astfel, 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă, ceea ce nu este
puţin lucru. Le mulţumesc
pentru ceea ce au făcut până
acum şi-i asigur de respectul
nostru viitor. Pe de altă parte,
mă bucur că tinerii din co-
muna noastră realizează cât

de importantă este educaţia şi
obţin rezultate foarte bune
atât la şcoală, cât şi în com-
petiţiile sportive. Copiii sunt
viitorul nostru şi încercăm să-
i ajutăm pe măsura posibili -
tăţilor legale”, a menţionat
primarul comunei Veţel, Ioan
Henţiu.

„Zilele comunei Veţel” au
avut un program foarte bogat,
începând cu spectacole pentru
tineri şi pentru iubitorii
muzicii populare, dar şi o serie
de manifestări sportive despre
care se poate spune că au in-
trat în calendarul manifestării,
ajunsă acum la cea de-a XIII-a
ediţie.

Veţel: Momente emoţionante

la sărbătoarea comunei



A
sociaţia Pro Infra-
structura consideră
că lotul 3 al au-

tostrăzii Lugoj-Deva poate
fi dschis traficului.

Deva – La mai bine de 20
de zile de la deschiderea lotu-
lui 4 al autostrăzii Lugoj-Deva,
lotul 3 – dintre Ilia şi Holdea,
este încă oprit traficului. Vari-
anta oficială este că pe acest
tronson sunt probleme de
exe cuţie, motiv pentru care
Ministerul Transpor turilor a
solicitat antreprenorului spa -
niol care a construit acest lot
să mărească perioada de
garanţie acordată de la patru
ani la zece ani. 

În condiţiile în care acest
aspect nu a fost soluţionat fa-
vorabil, Compania Naţională
de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere (CNAIR) va pre-
lua remedierea deficienţelor,
iar lotul 3 ar fi urmat să fie de-
schis traficului până la sfârşi-
tul lunii august, spunea
mi nistrul Transporturilor,
Răzvan Cuc, la inaugurarea lo-
tului 4.

Că nu s-a întâmplat aşa stă
dovadă faptul că încă nu se
poate circula pe lotul 3! Mai
mult, cei de la Asociaţia Pro
Infrastructura, care monito -
rizează lucrările la autostră -
zile din România, susţin deşi
contractul din CNAIR şi a
reziliat contractul cu antre-
prenorul spaniol, pe teren nu
se află echipe ale companiei
pentru a rezolva problemele
constatate de beneficiar.

„La 22 de zile de când lotul
3 al Autostrăzii A1 Lugoj-
Deva putea fi inaugurat și la 6

zile de când Compania Naţio -
nală de Administrare a Infra-
structurii Rutiere a reziliat
contractul finalizat în pro-
porție de 99%, cei din Compa-
nia de Drumuri nu au apărut
în teren ca să rezolve așa-
zisele "deficiențe" invocate.
(…) Ministrul Culturii, pardon,
al Transporturilor Cuc, împre-
ună cu directorul CNAIR Scar-
lat promiteau săptămâna
trecută că problemele de pe
șantier vor fi soluțio nate și se
va da drumul la circulație. Și

atunci de ce nu e nimeni în
teren? Poate pentru că presu-
pusele probleme sunt doar
pretexte...

Din informațiile noastre, în
cei 6 ani scurși de la semnarea
contractului (august 2013),
inginerul FIDIC (consultan-
tul) angajat de CNAIR ca să
supervizeze antreprenorul a
identificat 60 de neconfor-
mități, dintre care 59 au fost
stinse (reparate) de construc-
tor - un număr normal pe un
șantier de o asemenea anver-

gură, comparabil cu alte
proiecte de autostrăzi.

Ironia sorții este că singura
neconformitate încă nesolu -
ționată este chiar în capătul
dinspre Holdea, fix la granița
cu lotul 2 Lugoj-Deva, acolo
unde nu se va circula până la
finalizarea celebrelor tuneluri
"pentru urși" (aflate în pre -
zent în licitație), adică proba-
bil prin 2024.

Așadar, avem o AUTO -
STRA  DĂ MUZEU de 21 km
perfect funcțională din

12.08.2019 (...) pregătită să
preia traficul rutier, al cărei
contract a fost reziliat de o
gașcă de incompetenți ire-
sponsabili, care doar mimea -
ză că urmăresc interesul
cetă țenilor.

Oare cât vor mai fi nevoiți
românii și europenii să su-
porte bătaia de joc când ei au
plătit o autostradă, nu un
muzeu?!”, se întreabă cei de la
Pro Infrastructura într-o
postare pe pagina lor de Face-
book. 
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Indicatoare pentru
„autostrada muzeu”

Deva – Doar patru unităţi
şcolare din judeţul Hune-
doara, dintre cele 279 exis-
tente, nu deţin autorizaţie
sanitară de funcţionare la în-
ceperea noului an şcolar,
relevă datele Direcţiei de
Sănătate Publică Hunedoara.
Comparativ cu anii trecuţi,
numărul şcolilor neautorizate
este în scădere de la 11, în
anul 2017, la 8, anul trecut,
tendinţa menţinându-se şi la
acest început de an şcolar. 

În vederea pregătirii în-
ceperii şcolii, echipe ale Inspec-
toratului Şcolar Hune doara au
efectuat verificări în teren la
toate unităţile de învăţământ,

prilej cu care au fost inspectate
locurile în care vor învăţa ele-
vii. Datele oficiale arată că în
această vară au fost efectuate
lucrări de reparaţii curente la
132 de unităţi şcolare din
judeţ, acestea vizând instalaţi-
ile electrice, sanitare, exe-
cutarea de zugrăveli, schim-
 barea tâmplăriei şi a
fe res  trelor, modernizări la
terenurile de sport.

De asemenea, în şcolile din
judeţul Hunedoara au fost
aduse aproape 1.300 de bănci
noi, 960 de scaune, 170 de
laptopuri şi computere,
proiectoare video, aparatură
pentru laboratoare. 

În ceea ce priveşte trans-
portul elevilor la şcoală, se
apreciază că în judeţ ar mai fi
nevoie de 69 de microbuze
şcolare, acestea fiind necesare
pentru înnoirea parcului auto
sau pentru completarea aces-
tuia. 

Se pare că nu vor fi pro -
bleme nici cu manualele şco-
lare, deoarece comenzile au
fost onorate la timp de către
edituri, cărţile fiind în curs de
distribuire către unităţile şco-
lare. Pentru clasa a VII-a
comenzile de manuale vor fi
înregistrate de şcoli în apli-
caţia naţională, în perioada 9-
13 septembrie. 

Cum începe noul an şcolar?



Deva - Filiala teritorială
ANIF Hunedoara a derulat, în
ultima perioadă, mai multe
proiecte menite să asigure o
mai bună folosire a tere -
nurilor din judeţul nostru. A
fost reactualizat necesarul de
lucrări de între ţinere şi
reparaţii în amenajările de
îmbunătăţiri funciare, pre-
cum şi priorităţile de exe-
cutare ale acestora pentru
anul în curs. 

Este vorba de o suprafaţă
de 2.700 de hectare situată în
cinci amenajări din zonele
Brad, Romos, Vaţa de Jos,
Deva şi Bretea Română. 

În acest context, au fost so-
licitate fonduri pentru a
răspunde cererilor venite din
partea fermierilor în ceea ce
priveşte apa pentru irigaţii. 

Un exemplu în acest sens
vine din zona Haţegului, unde
ANIF Hunedoara are în ad-
ministrare amenajarea de iri-

gaţie gravitaţională Ostrov-
Clopotiva, în suprafaţă de
aproape 2.679 ha. Aici, Uni-
tatea de Administrare Hune-
doara a început demersurile
necesare repunerii în funcţi-
une a acestei amenajări în
care nu s-a mai irigat din anul
2003. Pentru această amena-
jare a fost executată o lucrare
în valoare de peste 576.000 de
lei, conform datelor ANIF
Hunedoara. 

„Pentru prima dată, ame-
najarea de irigații Ostrov-
Clopotiva a fost reabilitată!
Lucrările de întreținere și
reparații au fost finalizate re-
cent, această lucrare de îm-
bunătățiri funciare fiind una
dintre cele mai importante în
județul Hunedoara.

În cadrul acestui proiect
au fost executate lucrări de
reparații  la podețe, noduri de
distribuție, stabilizatoare de
nivel, peree și la priza de apă.

De asemenea, a fost înlătu-
rată vegetația și au fost decol-
matate canalele”, spune
directorul ANIF Hunedoara,
Anca Elena Suciu (medalion).

Apa este asigurată de ANIF
- Filiala Teritoriala de IF Hune-
doara la un nivel optim și va fi
folosită pentru irigații de către
fermierii din zonă. De altfel,
Organizația Utilizatorilor de
apă pentru irigații „Țara
Hațegului” a preluat în admin-
istrare infrastructura secun-
dară de irigații, context în care
va putea accesa fonduri eu-
ropene pentru dezvoltare.
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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.

Fermierii din Ţara Haţegului 
au apă pentru irigaţii!
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- Care sunt obiectivele ac-
tivității Sectorului Hune-
doara din cadrul SC Apa
Prod SA Deva?

- Principalele obiective
sunt: furnizarea apei pota-
bile 24/24 ore și menținerea
unei bune funcționări a
rețelelor de canalizare; de a
menține calitatea apei în
parametrii stabiliți și nu în
ultimul rând, în remedierea
avariilor pe rețelele de apă și
canalizare.

- Ce ne puteți spune des -
pre rezultatele activității în
lunile care au trecut din
acest an?

- Au fost bune, dar puteau
fi și mai bune. Am avut foarte
multe intervenții pentru
avarii la rețeaua de apă. Pes -
te 160 de avarii la rețeaua de
apă au fost cu succes rezol-
vate, ca de altfel, un număr
de 243 intervenții la rețeaua
de canalizare. S-a efectuat și
o acțiune de recuperare a da-
toriilor de la clienți pentru
consumul de apă (asociații
de proprietari, persoane fi -
zice și agenți economici) și
care va continua.

- Sunteți mulțumit de
rezultatele obținute?

- Nu pot spune că sunt
mulțumit, dar doresc să
ajungem la rezultatele
dorite.

- Subalternii au fost cu
toții implicați în finalizarea
obiectivelor propuse?

- Orice lucru îl facem în
echipă. Pot spune că avem o
echipă de oameni harnici,
profesioniști, fiecare în me -

seria lui. Ei sunt implicați cu
seriozitate și dăruire în activ-
itățile pe care le desfășurăm.

- Cu greutăți vă 
în tâl niți?

- Ca și în orice meserie
exis tă și greutăți. Pot speci-
fica din nou faptul că, ne con-
fruntăm cu datoriile unor
asociații de proprietari, lucru
ce ne pune uneori în situația
de sistare a furnizării apei
potabile. Sunt locatari care

aruncă resturi menajere din
bucătărie în rețeaua de
canalizare, dereglând buna
funcționare a acesteia și o
confundă cu „coșul de gunoi”.
Pot afirma că unii ca aceștia
nu sunt suficient de educați,
gândind: „Nu este treaba
mea, lasă-i pe cei de la Apa
Prod să desfunde cana -
lizările, căci pentru asta sunt
plătiți”. După mine: o gândire
total greșită.

- Care vă sunt măsurile
viitoare pentru a avea suc-
ces în activitate?

- Speranța de a imple-
menta un nou proiect POIM
2014-2020, care să cuprindă
înlocuirea a 39000 ml de
rețea apă potabilă și în-
locuirea a 25.000 ml de rețea
canalizare. Este necesară și
racordarea tuturor locuito-
rilor din Hunedoara și a
satelor aparținătoare la re -
țeaua de apă potabilă.

- Vorbiți-ne ceva despre
viitoarea agendă de lucru.

- Sperăm să putem începe
proiectele europene depuse
la Minister pentru introdu -
cerea/înlocuirea rețelelor de
apă și canalizare, pentru re-
ducerea pierderilor în sistem
și scăderea datoriilor de la
asociațiile de proprietari.

- Cât despre relațiile cu
clienții?

- Am încercat să-i mulțu-
mim, deși unii sunt supărați
când este vorba de datorii și
asta în contextul în care apa
consumată este înregistrată
de un aparat de măsurat.

REŢEAUA DE CANALIZARE NU ESTE
„COŞUL DE GUNOI” A UNOR LOCATARI

Dialog cu ing. Dănuț FLORĂNESCU - șef sector Hunedoara din cadrul SC APA PROD SA Deva

Donarea onorifică de
sânge este obiectiv
deosebit de impor-

tant, un act de solidaritate
umană prin care oamenii
sănătoși complet dezin-
teresați contribuie cu sân-
gele oferit de ei, în mod
voluntar, la redarea
sănătății sau salvarea
vieții semenilor. Este o edi-

ficatoare mărturie a altru-
ismului și generozității.

Pe acest fond, recent am
stat de vorbă cu medicul pri-
mar Cristina BICHIȘ, coordo-
nator al Centrului de
trans   fuzie Hunedoara și care
a răspuns întrebărilor noas-
tre, și anume:

- Cum atrageți donatorii?

- Punem accent pe crește -
rea calității de propagandă în
favoarea donării onorifice de
sânge. În același timp, avem o
planificare strictă, judicioasă
a executării planului de
donare. Cerem și avem sprijin
din partea primarilor, man-
agerilor de spitale, medicilor
de familie și nu în ultimul
rând, formăm echipe mixte cu
care facem deplasare în
diferite localități ale județului.

- Cum stați cu numărul
donatorilor?

- Ne apropiem de 2000, iar
până la finele anului, numărul
acestora va fi de 2500.

- Cine poate dona sânge?
- Orice persoană sănătoasă

cu vârsta cuprinsă între 18-62
ani. Înaintea donării se
efectuează un control me -
dical, rezultatele fiind strict
confidențiale. De știut este

faptul că donatorul se poate
răzgândi în orice moment în
cursul procesului de recol -
tare.

- Privind intervalul dintre
două donări, ce ne puteți
spune?

- 60 zile pentru bărbați și
90 zile pentru femei.

- Cât despre beneficiile
donatorului de sânge...

- Da. Își echilibrează nivelul
de fier din sânge, donarea
funcționând ca o „mică” re-
vizie a organismului, se îm-
bunătățește fluxul sanguin
etc. Studiile recente au de -
monstrat că donarea de sânge
reduce cu 30% riscurile
apariției bolilor cardiovascu-
lare, iar donatorii trăiesc mai
mult decât media populației.
Persoanele care donează re -
gulat sânge de două ori pe an
prezintă o rată mai mică de

cancer. Donatorii de sânge au
zi liberă de la serviciu, iar
bonurile valorice primite
reprezintă o compensare bio-
logică a sângelui piedut prin
donare.

- Sunt persoane care re-
fuză să doneze sânge. De ce
credeți că fac acest lucru?

- De teamă, frica de înțepă-
tură, nu au fost informați, să
nu contacteze eventuale boli,
nu au grupa de sânge potri -
vită etc.

- Ce trebuie să facă dona-
torul înainte de a i se recolta
sânge?

- Să fie odihnit, să fi mâncat
ceva ușor, să fi consumat
lichide, să evite mâncărurile
grase.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad 

Georgeta-Ileana Cizmaș

DONAREA ONORIFICĂ DE SÂNGE - O ADEVĂRATĂ „REVIZIE” A ORGANISMULUI
Dialog cu medicul primar Cristina BICHIȘ, coordonator al Centrului de transfuzie Hunedoara



Duminică, 8 septem-
brie de la ora
11.00, sunt progra-

mate meciurile din prima
etapă a ediției 2019 -
2020 din Liga 5 de fotbal
Hunedoara. 

La startul competiției se
vor alinia, ca și sezonul tre-
cut,13 echipe, dar cu două
noutăți față de ediția 2018 -
2019. Măgura Pui, cam-
pioana ediției trecute a decis

să continue în același eșalon,
s-au retras Foresta Lunca
Cernii și Santos Boz, locul lor
fiind luat de Universitatea
Petroșani, venită din Liga 4,
și nou înființata AS Retezatul
Țara Hațegului.

În prima etapă , în care va
sta Ponorul Vața, sunt pro-
gramate partidele Retezatul
Țara Hațegului - Comunal
Ilia, Victoria Dobra - Univer-
sitatea Petroșani, Măgura Pui

- Zarandul Crișcior, Metalul
Crișcior (care va juca, ca de
obicei, pe stadionul propriu
din Brad, n. red.) - Sargeția
Bretea Română, Agrocom-
pany Băcia - AS Sântămăria
Orlea și Aurul Certej - Unirea
General Berthelot.

Ultima etapă a turului se
va disputa pe 1 decembrie,
iar returul va începe în
primăvară, probabil din a
doua jumătate a lunii martie.

În Bulgaria, la Pravets s-
au desfășurat recent în-
trecerile celei de a 72-a

ediție a Campionatului
Balcanic de atletism pen-
tru seniori la care Româ-
nia a fost reprezentată de
o delegație formată din 48
de atleți (27 la masculin și
21 la feminin).           

A fost o competiție reușită
la care sportivii din România
au câștigat 18 medalii: cinci
de aur, opt de argint și cinci de
bronz,total cu care țara noas-
tră s-a clasat pe locul 4 în
clasamentul general pe
medalii, după Ucraina, Grecia
și Turcia.

Au câștigat medalii de aur
pentru România următorii
sportivi: Ilie Alexandru Cor-
neschi (5.000m), Alin Firfirică
(disc), Andrei Gag (greutate),
Alexandru Novac (suliță) și
ștafeta feminină de 4x400m
formată din Camelia Florina
Gal, Elena Mirela Lavric,
Sanda Belgyan și Andrea Mik-
los.

Medalii de argint au cucerit
:ștafetele  masculine de
4x100m  și  4x400m, ștafeta

feminină de 4x100m ,Cosmin
Ilie Dumitrache - 110m gar-
duri,  Florina Pierde vară –
1500 m, Beatrice Puiu –hep-
tatlon, Ligia Damaris Bara-
înălțime, Bianca Florentina
Ghelber –ciocan iar cele de
bronz au fost aduse la pal-
maresul delegației  țării noas-

tre de către Răzvan George
Roman la decatlon, Andrei
Rareș Toader-greutate, An-
drea Miklos – 400 m, Elena
Andreea Panțuroiu la
triplusalt și Florentina Mar-
incu-Iușco la lungime.

Andrei Răzvan Deliu (SCM
Deva) s-a situat pe local 6 în

proba de prăjină iar colega lui
de club Maria Claudia Florea
s-a clasat pe locul 8 în proba
de 1500 m.

Competiția din Bulgaria a
fost un  util test de verificare
pentru alteții noștrii calificați
pentru ediția din acest an a
Campionatelor Mondiale de

atleism care se vor desfășura
peste o lună de zile la Dohaa,
în Quatar iar pentru Flo-
rentina Marincu Iușco, o posi-
bilitate de a perfecta unele
probleme tehnice înainte de
meciul  de atletism Europa-
SUA care se va derula peste o
săptămână la Minsk.
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Atletism: Florentina Marincu-
Iuşco, medalie de bronz 
la Balcaniada de seniori

Începând de joi 5 sep-
tembrie, la Ploiești în
Sala sporturilor

Olimpia sunt  Pro gra mate
întrecerile  Campionatului
Național Individual Open
și ale Campionatului
Național al Reprezenta-
tivelor de Club, la gimnas-
tică , atât la masculin cât și
la  feminin.

Competiția complexă este
un util test de verificare pen-
tru sportivii din România
care vor participa apoi, în
luna octombrie la întrecerile
mondiale de la Stuttgart și
unde  ei trebuie să tragă pen-
tru a obține calificarea la
Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020.

Conform programului,
după acomodarea de joi,
vineri vor evolua băieții în în-
trecerile individuale și pe
echipe ,sâmbătă 7 septem-
brie vor intra în concurs

fetele iar duminică  8 septem-
brie sunt programate  finalele
pe aparate.

A  fost validată la feminin
participarea echipelor  din
Arad, Constanța, Focșani,
Bârlad, Dinamo și Steaua Bu-
curesti,  și de asemena echipa
Liceului cu Program sportiv
Cetate Deva, echipa care va
avea în componență  gim-
nastele Denisa Golgotă,Car-
men Ghiciuc și Ioana Crișan ,
cărora li se vor alătura în
competiție și componentele
lotului național de junioare
aflat în pregătire la Deva.

La masculin printre partic-
ipanți vor fi și reprezentanții
de la CSM Lugoj  Rafael
SZABO , Odin Kalvoe,Stian
Skerahaug, Pietro Gianchino
și Norbert Marcu  dar și  gim-
naștii de la CSM Reșița
Robert Pașca, David Gavril,

Gabriel Țâțaru , Raul Șoica
și Andrei Toma.

Fotbal Liga a V -a

Gimnastică: Campionatele
naționale  ale meaștrilor
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F
ederația  Română de
Handbal organizează
la acest final de săp-

tămână o nouă ediție a
tradiționalei competiții
de hanbal pentru copii,
întreceri din cadrul 
Festivalului National Baby
-handbal mixt,  cu
adresabilitate  formațiilor
care  au în componență
tineri iubitori ai acestei
discipline sportive.

La ediția din acest an, care
se desfășoară la București în
sala din Complexul Agrono-
mia participă în premieră și o
echipă din municipiul Deva,
cea  reprezentând  clubul ACS
Vipers Deva.

Înfiinţat în luna mai 2018
din dorinţa de a continua
tradiţia handbalului devean
ACS Vipers Deva a reușit să
pună bazele unei secţii de
handbal masculin în vederea
formarii şi perfecţionării vi-
itorilor handbalişti care să
facă pasul spre marea perfor-

manţă. Cei doi antrenori
Gabriel Paul Truță și Nicolae
Dan  au reu șit să pregătească
o echipă de băieți cu care a
ajuns și la o competiție
națională.

Echipa viperelor galbene
din Deva va evolua la com-
petiția de la București  în grupa
valorică A alături de formațiile
de la Club Sportiv Happy Kids
Medgidia, ACS HC Omer, ACS

Transilvania Brasov, CSM Fa-
garas, HC Beldiman, AHC
Potaissa Turda, obiectivul de-
venilor fiind  de a se clasa între
primele opt formații din
turneu.

Handbal: Festivalul Naţional
Baby Handbal Mixt

N
oul sezon com-
petițional din Liga I
va debuta duminică,

8 septembrie, iar în cam-
pionat  vor lua parte doar
şapte formaţii: United
Galaţi, Autobergamo Deva,
Imperial Wet Miercurea
Ciuc, Informatica Timi -
şoara, Dunărea Călăraşi,
FK Odorheiu Secuiesc, 
Clujana Cluj-Napoca.

Pentru sezonul regular,
federaţia a propus 14 etape,
adică se va juca fiecare cu

fiecare, în fiecare etapă o
echipă urmând să stea. Pri -
mele patru formaţii clasate la
finalul sezonului regular se
vor califica în play-off. ACS
Autobergamo  Deva are acum
un lot foarte tânăr ,cu multe
nume noi, și are ca obiectiv
primar o clasare pe podiumul
de premiere. Au fost  câteva
jocuri de pregătire pe care
formația din Deva le-a dispu-
tat ,iar un adversar puternic
în pregătiri a fost  campioana
Ungariei, MVFC Berettyouj-

falu, jocuri în care devenii au
evoluat în parametrii obți -
nând un rezultat de egalitate,
scor 2-2 și apoi o victorie  cu
6-3.

În prima etapă din noul
sezon competiţional, conform
tragerii la sorţi, echipa Auto-
bergamo Deva va sta iar cele-
late partide programate sunt
următoarele: Dunărea Galați
– Imperial Wet , Informatica
Timișoara – United Galați și
Clujana Cluj Napoca– Odor-
heiu Secuiesc.

FUTSAL: Duminică  debut în noul sezon din Liga I

Deva - La sfârșitul lunii
iulie 2019, în evidențele
Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Hunedoara erau înregistrați
5.787 șomeri (din care 2.985
femei), rata șomajului fiind
de 3,28 %, cu 0,45 pp sub
valoarea înregistrată la finele
aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 5.787 per-
soane înregistrate în evi-
dențele AJOFM Hunedoara,
2.392 erau beneficiari de in-
demnizaţie de şomaj, iar
3.395 erau șomeri neindem-
nizați. În ceea ce privește
mediul de rezidență, 1.995
șomeri provin din mediul

rural și 3.792 sunt din
mediul urban. 

Șomerii cu studii gim-
naziale au ponderea cea mai
mare în totalul şomerilor în-
registraţi în evidenţele
AJOFM Hunedoara  27,09 %,
urmat de cei cu studii liceale
24.50 %, iar 19,56 % au ab-
solvit învățământul profe-
sional sau școli de arte și
meserii. Șomerii fără studii și
cu nivel de studii primare
reprezintă 17,66 % din to-
talul șomerilor înregistrați,
cei cu studii superioare sunt
9,14 %, iar cei cu învățământ
postliceal sunt 2,05 %.

Structura șomerilor înre -

gistrați pe nivel de ocupabil-
itate, stabilit prin profilare,
se prezintă astfel: 1.019 per-
soane foarte greu ocupabile,
3.424 greu ocupabile, 606
mediu ocupabile, iar 738
sunt persoane ușor ocupa-
bile. Încadrarea într-o cate-
gorie de ocupabilitate se
realizează ca urmare a activ-
ităţii de profilare a per-
soanelor înregistrate în
evidenţele noastre. Infor-
maţii detaliate despre struc-
tura şomajului la nivelul
judeţului Hunedoara sunt
afişate pe pagina de internet
a AJOFM Hunedoara la
adresa www.ajofmhd.ro.

Rata şomajului în judeţ este de 3,28%

FOTBAL 

JUVENIL

R
ezultatele muncii
depuse de către
antrenorii care

pregătesc  tinerii juniori
legitimați la Școala de
Fotbal Florea Văetuș  din
Hunedoara, se văd tot
mai bine.

În aceste zile juniorii
RareșTomșa, Marco Lingu-
rar, Danile Mailat  și Ro -
berto Balog au fost
con  vocați în data de 8 sep-
tembrie 2019 pentru a face
parte din echipa care par-
ticipa la jocul dintre Se-
lecționata județului Timiș și
Selecționata similară a
județului Hunedoara. Par-
tida se va desfășura la
Timisoara iar juniorii U15,
menționați mai sus  sunt
pregătiți de antre norii Flo-
rea Văetuș și Dănuț Tomșa.
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Alimente uimitoare, cu
o mulțime de
proprie tăți, nucile

sunt, potrivit cercetăto-
rilor, adevărate minuni ale
naturii. Și poate nu întâm-
plător, terapia cu nuci este
considerată de nutrițio -
niști o ”hrană vie” pentru
organism. În scop terapeu-
tic, de la nuci se folosește
atât miezul, cât și cojile.

Cojile de nuci
Se folosesc atât verzi, cât și

uscate. Din ele se prepară
ceaiuri, tincturi, decocturi sau
macerate. 

Cojile verzi 
Sunt foarte bogate în vita-

mina C, conţin taninuri, uleiuri
volatile, minerale, flavonoide,
care le conferă proprietăţi
tera peutice deosebite. Se
strâng odată cu scuturarea nu-
cilor, care cad împreună cu în-
velișul verde. Sunt selectate
doar bucățile de un verde
sănătos, care se pun la uscat în
strat unic, cu scobitura în sus,
așa încât să permită o evapo-
rare optima a apei. Când sunt
perfect uscate și casante, se

strâng și se depozitează în saci
de pânză, fiind utile pentru
tratarea mai multor afecțiuni. 

Ceaiul din coji verzi 
Se obține prin fierberea co-

jilor de la două nuci verzi în
250 ml apă și se bea neîndul-
cit. Este util în cazul fracturilor,
osteoporozei sau lipsei de cal-
ciu. 

Maceratul din 
coji verzi

Pentru prepararea lui se
pregătește un borcan din sti-
clă, în care se pun cojile verzi,
tocate mărunt. Peste ele se
toarnă oțet de mere. Se lasă 2-
3 săptămâni, apoi se stre-
coară. Se aplică pe zonele
afectate, dar cu el se pot face și
frecții. Este folosit în caz de
varice, dureri reumatice sau
dermatoză.

Tinctura de nuci verzi
Se administrează pentru

vindecarea bolilor tractului di-
gestiv, durerilor de stomac și
pancreas. Nucile verzi, tăiate
mărunt, se amestecă bine cu
zahăr (un pahar la fiecare zece

nuci) se pun într-un borcan,
care se ține la soare zece zile,
apoi la întuneric încă zece.
După 20 de zile  se adaugă
țuică (250 ml la fiecare zece
nuci). Se mai lasă la macerat
încă două săptămâni, apoi se
strecoară. Se administrează
câte o lingură, cu 12-20 de
minute înainte de masă.

Siropul din coji de 
nuci verzi

Este foarte util în cazul boli -
lor de stomac sau persoanelor
cu imunitate scăzută. Se
prepară din două-trei mâini
de coji de nuci proaspete, care
se taie bucăți și se pun la fiert
într-un litru de apă, cu trei
cuișoare aromate. După zece
minute se strecoară, iar la
lichidul obţinut se adaugă un
kilogram de zahăr. Se toarnă
în sticle şi se mai fierbe 10
minute în baie de abur. Se ad-
ministrează trei linguriţe pe zi,
după mesele principale. 

Pentru uz extern
Cojile verzi de nucă sunt

folosite pentru:
Combaterea negilor

În astfel de situații, locul
afectat se freacă ușor cu o
coajă verde de nucă. Trata-
mentul se face de trei ori pe zi,
câte cinci minute, dar rezul-
tatele vor apare abia după o
lună.

În cazul eczemelor acute
Se aplică pe locul afectat o

cataplasmă din coji de nuci
verzi și se ține o oră sau două
pe zi.

Cojile uscate de nuci
Sunt un bun remediu în

cazul tusei. Pentru preparare,
se folosește o mână de coji de
nucă, se toarnă apă peste ele și
se pun la fiert, la foc mic, pen-
tru a nu da în clocot. Ceaiul se
bea cald, neîndulcit sau îndul-
cit cu miere.

Maceratul pentru
curățarea sângelui      
Coaja de la 14 nuci uscate

se toacă și se pune la macerat,
în 500 ml țuică, timp de două
luni și jumătate. După ce se
strecoară, se ia câte o lingură
de macerat dimineața, pe
stomacul gol. Preparatul este

util și în caz de tromboză, chis-
turi și tumori, mastopatii fi-
bromatoase.

În caz de: hipertensiu -
ne, diabet, afecțiuni 

digestive    
Membranele uscate (interi-

orul) nucilor se toacă mărunt
și se pun într-un borcan de
500 ml, cât să umple o treime.
Peste ele se toarnă țuică și se
lasă la macerat 21 de zile.
După filtrare, se ia câte o lin-
guriță din preparat, diluat cu o
jumătate de pahar de apă.

În caz de ulcer
Se folosesc membranele

(pereții interni care despart
miezul) a patru nuci și o cană
de apă clocotită. Se lasă în ter-
mos o oră, se strecoară și se ia
câte o linguriță pe stomacul
gol.

Axul nucii 
Desparte miezul de nucă în

două și nu necesită uscare. Are
efecte antitusive și antiin-
fecțioase la nivelul căilor res-
piratorii. Trei-patru lingurițe
din acest produs vegetal se

Terapii naturiste cu nuciTerapii naturiste cu nuci

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



fierb în 300 ml de apă, timp de
15 minute, apoi se filtrează. Se
administrează cald, îndulcit cu
miere.

Miezul de nucă
Remediu natural pentru

memorie, energizant de ex-
cepție, dar și un veritabil
medicament, miezul de nucă
este un aliment complex, fiind
foarte bogat în calorii, grăsimi
și săruri minerale. Se foloseşte
fărâmiţat bine, altfel stomacul
nu reuşeşte să-l digere. Având
în vedere că nucile conţin pro-
teine, este bine să fie consu-
mate seara sau după masă,
deoarece proteinele se asimi-
lează mai bine când organis-
mul este relaxat. Nu se vor
consuma cantităţi mari de
miez de nucă, doza recoman-
dată fiind de patru-șapte nuci
pe zi. În caz contrar pot apare
spasme stomacale, dureri de
cap sau constipație.

Pentru creșterea 
imunității 

Se consumă un amestec for-
mat din cantități egale de miez
zdrobit, cașcaval ras și stafide.
De asemenea, se mai poate
amesteca un pahar de miez de
nucă zdrobit cu stafide, caise
uscate și 300 g miere de albine.
Se consuma câte o lingură de
trei ori pe zi, înainte de masă.

Pasta energizantă 
din nuci

Revigorează organismul și
are efecte în caz de stres, dureri
de cap,  astenie, ateroscleroză și
în reducerea colesterolului. Se
obține din șase-opt nuci măci-
nate, care se amestecă bine cu
o lingură de miere polifloră,
peste care se toarnă un pahar
de suc natural. Pasta obținută
se consumă cu înghițituri mici. 

Pentru întărirea
vaselor de sânge

Se folosește un preparat din
trei nuci măcinate, la care se
adaugă o linguriță de polen și

două linguri de miere. Compoz-
iția se modelează sub formă de
bomboane, care se iau zilnic,
dimineaţa, pe stomacul gol. 

În caz de hipertiroidie
Miezul de nucă are un rol

important de reglare,  aducând
și un supliment de calorii. Vita-
mina E din conținutul lor,
prezenţa unor substanțe reîn-
tineritoare, care protejează şi
curăţă vasele de sânge, fac din
miezul de nucă un aliment
foarte indicat în astfel de situ-
ații.

Pentru eliminarea
durerilor cardiace
Se poate consuma făina de

nuci, obținută prin măcinarea
miezului, care se amestecă bine
cu stafide. Miezul măcinat se
poate consuma doar cu apă, în
cazul bolnavilor de colită și en-
terocolită.

În cazul proceselor 
inflamatorii ale căilor

urinare
Se administrează miez de

nucă prăjit pe grătar cu lemne,
foarte bine pisat și amestecat
cu apă.

În caz de constipație
Se consumă miezul a patru

nuci prăjite ușor, la zece minute
după ce s-a consumat 1-2 pa-
hare de compot din prune sau
două linguri de miere lichidă cu
apă. Tratamentul se face pe
stomacul gol.

Uleiul din miez 
de nucă

Bogat în antioxidanți, acesta
menține elasticitatea vaselor
de sânge. Cercetătorii au ajuns
la concluzia că uleiul de nucă
ajută la  eliberarea toxinelor din

organism, împiedică
mul ti plicarea și dez-
voltarea celule lor can-
ceroase. O linguriţă de
ulei pe zi vindecă ec ze -
mele şi erupţiile pielii.
Nu este destinat gătitu-
lui, dar poate fi folosit în
salate. 

În cosmetică
Nucile zdrobite sunt reco-

mandate pentru curățarea
tenului, preparându-se în felul
următor: două-trei nuci zdro-
bite se amestecă bine cu câteva
lingurițe de apă călduță, până
se albesc, devenind o pastă.
Pasta obținută se aplică pe față
și decolteu, cu mișcări circulare,
masându-se apoi pielea. După
aproximativ zece minute, pasta
se îndepărtează, iar tenul se
spală cu ceai de mușețel. Un
astfel de preparat ajută și la
sanguinizarea pielii, curățând

î n
pro-

funzime
impuritățile și

îndepărtând, totodată, stratul
de piele moartă.

Important !
Nucile nu se vor consuma

după o cină copioasă sau după
un mic dejun consistent. Dacă
sunt corect asociate, nucile nu
provoacă tulburări și dificultăți
de digestie. Pot fi consumate, în
cantități mici, și de bolnavii de
hepatită.

http://viataverdeviu.ro
http://www.doctor.info.ro

http://sfatnaturist.ro
https://culinar.bzi.ro
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ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI 

HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI 
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,  

LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE 

VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.
• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 

Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

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

Sâmbătă, 7 septembrie, ora 23,15

E tare complicat  
Filmul o aduce în prim plan pe Jane, proprietara prosperă

a unui restaurant din Santa Barbara. Aceasta are trei copii și
este divorțată de Jake, un avocat cu care a rămas în relații am-
icale, după ce el s-a recăsătorit. Dar lucrurile  iau o altă în-
torsătură atunci când Jane și Jake ies la cină, după ce
participaseră la festivitatea de absolvire a fiului lor. Amintirile
anilor frumoși petrecuți ca soț și soție se pare că au un efect
neașteptat asupra celor doi, care se aruncă într-o aventură
pasională. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Se anunță schimbări în progra-
mul vostru de muncă, dar și în
statutul profesional. Așa că, de-
pinde doar de voi ca să vă
atingeți obiectivele propuse.
Este posibil să vi se reproșeze,
de către prieteni, că-i neglijați și
că nu participați la eveni-
mentele organizate de ei.

Trebuie să fiți foarte atenți, pen-
tru că problemele sentimentale
vă poate afecta munca. Încer-
cați să vă detașați de ele și să
mergeți mai departe pe drumul
vostru. Spre sfârșitul intervalu-
lui, apar cheltuieli neprevăzute.
S-ar putea să aveți unele discuții
aprinse cu membrii familiei.

Intenționați să vă schimbați
planurile de viitor și să vă anco-
rați în prezent. Energia de care
beneficiați vă ajută să rezolvați
o serie de lucruri pe care le-ați
tot lăsat în urmă. La locul de
muncă apar noi responsabil-
ități, dar vor fi și bani în plus.

Relaționați bine cu noii colegi
de muncă, iar acest lucru vă
ajută să finalizați unele lucrări
pe care le-ați tot amânat. Evi-
tați, totuși, să luați decizii ma-
jore în această perioadă și, mai
ales, să nu semnați acte impor-
tante. Preocupați-vă mai mult
de nevoile familiei.

V-ați întors cu forțe proaspete
din concediu și intenționați să
rezolvați mai repede unele
probleme importante. Dar, vă
loviți de persoane influente,
care nu doresc să duceți până la
capăt un proiect început.
Intenționați să vă ocupați de
mici afaceri, în timpul liber.

Beneficiați de o perioadă exce-
lentă, în care toate lucrurile
merg bine. La serviciu lucrați în
echipă și aveți realizări fru-
moase. Veniturile voastre nu
vor spori în perioada urmă-
toare, așa că va trebui să aveți
mare grijă la cheltuieli.

Începeți să vă planificați mai
bine timpul, iar rezultatele se
văd încă de la începutul inter-
valului. Toamna care începe să-
și facă simțită prezența vă
aduce surprize plăcute. La ser-
viciu aveți ceva mai mult de
lucru, dar reușiți să vă atingeți
obiectivele.

Încă nu v-ați revenit după con-
cediu, iar la serviciu luați lu-
crurile cu încetinitorul. Este
cazul să vă reveniți și să intrați
în ritmul normal de muncă. Nu
de altceva, dar alții încearcă să
vă subaprecieze munca sau să
vă facă concurență. Veți avea
discuții cu o rudă îndepărtată.

Sunteți optimiști, chiar dacă
banii nu vă prisosesc. Faceți
eforturi deosebite să-i obțineți,
iar pentru asta sunteți dispuși
să lucrați și în afara programu-
lui. Familia vă susține și veți
reuși să vă achitați toate fac-
turile restante. În cuplu, lu-
crurile s-au restabilit.

Reușiți să recuperați multe lu-
cruri la începutul acestei
toamne, inclusiv șansele pier-
dute în carieră și banii cheltuiți.
La locul de muncă apar colegi
noi, care, dacă nu sunteți atenți,
vă pot da peste cap tot progra-
mul. Trebuie să aveți răbdare și
să vă stabiliți prioritățile.

La locul de muncă, ideile și firea
voastră inventivă vă poate
aduce laude din partea șefilor.
Nu este exclusă chiar și o pro-
movare. Este necesar să vă pro-
gramați în așa fel timpul încât
să nu vă neglijați familia sau
persoanele apropiate.

Schimbările profesionale care
vor veni în toamna acesta sunt
de bun augur. Încercați și
reușiți să le faceți față, indife -
rent de condiții. Vi se deschid
noi orizonturi și nu vă puteți de-
cide pe care să le alegeți. Studi-
ați atent situația și nu vă lăsați
furați de aparențe.

ANTENA 1

• Nicio foaie de hârtie, de mărime normală,
nu poate fi împachetată în jumătate mai mult
de șapte ori.

• Sucul de afine îmbunătățește memoria.
• Elefantul este singurul animal care are

patru genunchi.
• În fiecare an experții detectează în jur de

500.000 de cutremure în toată lumea. 100.000
dintre acestea sunt simțite de oameni și 100
provoacă daune;

• Limba este singurul mușchi atașat de corp
doar la un capăt.

• Oamenii uită 90% dintre vise.
• Când gândim, folosim numai 35% din

creier.
• Procentul oamenilor care visează în alb și

negru a scăzut, după apariția televizorului
color.

• O albină regină depune 1.500 de ouă pe zi.
• S-a demonstrat științific că râsul poate

ajuta o persoană să piardă din greutate.
• Creveții au inima în cap.
•Ciocolata ar putea fi otrăvitoare pentru

câini.
• Americanii consumă aproximativ 18

hectare de pizza pe zi.
• În ciuda modernizării, 1,2 miliarde de oa-

meni își fac încă nevoile în natură.
• Charlie Chaplin a câștigat numai locul 3

într-o competiție… a sosiilor lui Charlie 
Chaplin.

• Inima femeilor bate mai repede decât cea
a bărbaților.

• Olandezii sunt cei mai înalți oameni.
• Jaguarii se sperie de câini.

Sursa: berro.com Pro TV

Miercuri, 11 septembrie, ANTENA 1,
ora 20,00

Sacrificiul
Noul serial românesc spune povestea a

trei familii, din medii sociale diferite, care
vor interacţiona într-un mod total
neaşteptat. Fiecare familie are la rândul ei
trei copii, respectând ideea cifrei magice
trei. Serialul este bazat pe fapte reale de-
clarate istoric, dar şi pe fapte reale, poves-
tite de cunoscuţi.  Povestea începe acum
55 de ani, iar eroii săi parcurg momente
ale istoriei noastre din ultimele decenii.

SERIALE NOI:



U
n oraș în care ni-
meni nu a știut
nimic, nu a văzut

nimic, nu a simțit nimic și
unde nici intuiția nu a
mai funcționat. Dacă și
cei chemați la audieri 
s-au dus BEȚI, iar ceilalți
au mințit, spune totul.
Aici este România anului
2019 ?! Caracalul este
reprezentativ în această
țară care merge în derivă,
după cum spun alții din
afară, și din ce direcție
bate vântul. Oare când
vor veni la conducere oa-
meni puternici în țara
asta?

Legendele, ”minunile”
și povestirile hazlii

În Caracal, pe lângă cele
12 legende care circulă și în
ziua de azi, nu puteau lipsi
„minunile” . Începând de la
carul răsturnat acolo, orașul
a devenit subiect de  glumițe
și povestiri hazlii.

Despre mitul cu carul răs-
turnat sunt două variante:
cea mai cunoscută fiind cea
cu căruța plină cu țărani
răzvrătiți în Revoluția de la
1848, aduși la judecată, care
s-a răsturnat. Cum denu-
mirea populară a răzvră ti -
ților era „prostime”, de acolo
până la „proști” nu a fost
decât un pas. 

O altă variantă ar mai fi
cea cu carul plin cu … ploști
aduse la târg și care s-a răs-
turnat. La fel, de la ploști la
proști, nu a fost cale lungă.
Tot ce știu e că dacă aduci
vorba despre răsturnarea
carului cu proști în preajma
vreunui locuitor din Caracal,
răspunsul va fi de genul:  „Da,
s-a răsturnat carul cu proști
la Caracal, dar s-au mutat toți
la București”.

Dar în Caracal, încă, mai
există o minune, care poate fi
văzută în gară: ceasul cu cifre
romane, la care,  ora 4 in-
dică… iiii. 

Se pare că ceasul – minune
este întreținut de mai marii
CFR-ului. Chiar dacă toți cei
care s-au perindat la conduc-
erea orașului au ținut morțiș
să se descotorosească de
toate „minunile”, ceasul a scă-
pat, fiind chiar un motiv de
mândrie.

O altă minune pentru care
a devenit cunoscut orașul,
era cimitirul eroilor din
Războiul de Independență,
care a fost construit  pe

strada Învierii, stradă care a
primit mai târziu alt nume,
pentru a se repara gafa.

Când sediul pompierilor a
luat foc, a mai apărut o „min-
une”. La fel, când niște țigani,
care se ocupau cu vânzarea
de fier vechi, au încercat să
fure porțile grele, din metal,
de la sediul poliției, rupând
balamalele de la o poartă.
Deci pompierii au luat foc și
polițiștii au fost furați.

Când s-a construit fabrica
de pâine, nimeni nu s-a gân-
dit că strada unde era am-
plasată se numea strada
Foametei. Ca și în cazul cimi-
tirului de pe Învierii, strada a
primit un nume nou. O altă
potriveală amuzantă cu nu-
mele vreunei străzi a fost cu
pușcăria, aflată pe strada Lib-
ertății. Vocile oficialilor sus -
țin că unele din aceste străzi
nici măcar n-ar fi existat…
dar eu prefer să cred legen-
dele.

Când a fost construit un
ansamblu de blocuri, acestea
au fost făcute de jur împreju-
rul macaralei. Și uite așa,
macaraua a rămas blocată
între blocuri. Întâmplarea
face că în anul 2000 eram di-
rectorul unui Trust de Con-
strucții din Slatina și am
contribuit la coborârea acelei
macarale. 

Tot legat de construcții, a
mai apărut o „minune”: întâi
a fost ridicată o statuie ce
reprezenta un soldat cu
pușca în mână, apoi, lângă
statuie, a fost construită
Casa Armatei. Baiul ăl mare a
fost că au pus clădirea în bă-
taia puștii. Statuia cu pricina
poate fi văzută și azi, dar i-a
fost schimbată direcția, astfel
încât soldatul-statuie nu mai
„amenință” Casa Armatei.

O legendă mai nouă a
Caracalului era stâlpul de ilu-
minat stradal, care trecea fix
prin balconul unui oltean.

Chiar dacă multe dintre
„minuni” sunt infirmate de
către edilii orașului, iar leg-
endele sunt bazate pe jumă -
tăți de adevăr, toate aceste
„minuni” au făcut și vor face
în continuare reclamă Cara-
calului. Și poate ar fi mai bine
să fie cultivate și să se profite
de pe urma lor, în loc să fie
dezmințite. 

Cea mai mare 
minune!

Este DINCĂ, din Caracal.

Acest om, criminal (dar nu
știm deocamdată), este vede -
ta caracalenilor. A reușit să
aducă toată crema de  ,,mese-
riași" ai statului de drept sau
paralel, în materie de crimi-
nalistică. Acești oameni, ori
nu pot, ori nu vor, ori s-au
primit ordine de sus ca acest
caz să fie mușamalizat. Cu
această ocazie, Dincă și-a
făcut curat în  curte, că nu
mai făcuse omul de zeci de
ani. Au lansat niște idei
tehnice despre moartea
acelor copii, care, din punctul
de vedere al principiilor fiz-
ice, nu bat nimic cert. Se știe
că la Caracal, și nu numai, se
vorbea de acum 15-20 de ani
despre ”vestul sălbatic din
Caracal”. Ne facem că nu
înțelegem ce se întâmplă. Tot
ce se petrece la Caracal, se în-
tâmplă cam în aproape toate
orașele țării. Cine să
stârpească aceste probleme ?

Trebuie schimbate
multe în acest stat de

drept existent

În primul rând, trebuie
scos tot ce este politic, de la
un capăt la altul. Trebuie
scoși toți analfabeții din sis-
tem. Fără o restructurare
dură a sistemului, nu se va
face nimic. Niciodată ,,hoții"
care conduc diverse struc-
turi, nu-i vor stârpi pe ceilalți
hoți din sistem. În fiecare zi
văd minciună după minci-
ună, manipulare după ma-
nipulare. Nu se poate ca Dl
Președinte, care este chiar
ȘEFUL STATULUI, să stea
pasiv la ce se întâmplă în
această țară. Și un om cu
școală puțină observă la-
cunele statului, nemaiavând
încredere în statul român.
După cât se vede, depindem
de alții de peste hotare, ca să
aflam ce s-a întâmplat la
Caracal. Se văd multe lucruri,
pe care unii se chinuie să le
mușamalizeze. De fapt, inter-
lopii au pătruns și au funcții
în statul român. 

Atunci, ce să mai spunem,
cine să se mai ocupe de
aflarea adevărului în Roma-
nia? Ușor, ușor, la noi va fi
dată stingerea, în multe
domenii. Suntem departe de
a mai fi ce am fost, ca români,
ca patrioți, atâta timp cât ne
omorâm unii pe alții, ne
băgăm în pușcărie român pe
român, pentru a satisface an-
umite forțe din afară, ca să

facă apoi ce vor și să fure cât
mai mult din România. 

Am vândut țara, pe
doi bani, străinilor! 

Așa cum ne vindem fiicele
și fiii. Unde este demnitatea
noastră de a sta drepți în fața
oricărui conducător, indifer-
ent de mărimea și interesul
statului respectiv, de a privi
Europa în ochi și de a spune,
de la egal la egal: eu sunt
român și reprezint cu cinste
țara mea, Romania?! Am ac-
ceptat, voluntar, robia, scla -
via, vânzând pădurile
aus  trie  cilor, pământurile
nemților, olandezilor și,
bineînțeles, ungurilor și aus-
triecilor. 

Mâncăm toate resturile
occidentului, suntem cei mai
mari consumatori de
mâncăruri cu ,,e-uri". Accep-
tăm și consumăm tot ce este
mai prost afară; de la cimitire
de mașini până la  detergenți
și alimente expirate. Accep-
tam, de asemenea, fel de fel
de combinatori, care sunt
puși să conducă statul
român, pentru a rezolva in-
teresele străinilor, iar pe
spinarea acestor români se
îmbogățesc și ei, în același
timp. Lingăii nu rămân mai
prejos, pronunțând mereu
aceeași frază: ”mai vreau un
mandat", poate fi și de altă
natură mandatul. 

Unde ne este onoarea?
Unde ne este mândria? Astfel
de oameni nu au respect pen-
tru nimic! Noi îi trimitem în
Parlament, și acolo fac ce vor.
Vin prin județe să împartă
banii publici, să poată să-și
încaseze profiturile, șpăgile,
foloasele, să-și pună în funcții
publice progeniturile, aman-
tele și neamurile. După ce că
nu fac nimic, vin din poartă în
poartă, că mai vor un man-
dat. Cerșesc ca la ușa cortu-
lui! Am văzut, mai nou, cum
se compromit unii pe alții, in-
diferent de partide. Dacă
aceste partide au în compo-
nență oameni compromiși,
care au fost pe la alte partide,
un astfel de partid este com-
promis din fașă. 

Ei nu mai gândesc cum să
lucreze constructiv. Se sfâșie
unii pe ceilalți pentru ciolan
și obligații. Nu au treabă cu
bunăstarea acestui popor!
Aștept să văd câtă bunăstare
aduc și PNL-PDL, USR-PLUS,
ALDE-PRO. Nu a existat lege

dată de Guvern, fără să fie at-
acată. Președintele semnează
în locul Guvernului sau dis-
cută probleme strategice și
comerciale (nu este legal și în
regulă) iar Guvernul discută
în locul Președintelui. Acum,
cu Caracalul, s-au mai com-
promis niște instituții: jus -
tiția, poliția, INML, Situații de
Urgență, STS-ul era compro-
mis, cazul Iovan etc. 

Statul trebuie resetat
din temelii 

Singurii care au compro-
mis Statul Roman și au dus
această țară în prăpastie sunt
politicienii din toate par-
tidele, în cei 30 de ani. Au
vândut tot, au furat tot, au
trădat tot. S-au îmbogățit toți
peste noapte și acum dau
lecții poporului roman. Peste
80% sunt angajați pe
cumetrii, șpăgi, relații etc. în
instituțiile statului. Așa nu se
mai poate funcționa, indifer-
ent că vor sau nu vor. Creează
favoritisme, incultură, ei fiind
puși acolo fără să fie pregătiți
profesional. Mă uit la majori-
tatea tinerilor, viitorul lor
este să-și ,,ia traista-n băț" și
să plece, să fie robii, sclavii
altui stat. 

Este o utopie, cei care
spun că merg în străinătate
să facă bani, să se îm-
bogățească. Este un vis, care
rămâne doar un vis frumos,
nerealizabil. Toate aceste lu-
cruri se întâmplă datorită
politicienilor, care nu se
ocupă de această societate,
decât de a o dezbina, minți,
fura și trăda. Iar de aici, până
la disoluția statului, nu este
decât un pas. O să avem coș-
maruri și vise urate.      

,,Cel ce redevine conștient,
trezindu-se dintr-un coșmar
colectiv, e socotit trădător"
Valeriu Butulescu.        

Al dumneavoastră același 
Prof Ioan Romeo Mânzală

OpiNii - 116 - 12 septembrie 2019

Caracalul - un oraş românesc,
cu minunile şi anomaliile sale



mod de preparare:
Se aleg piersicile aromate

de toamnă, se spală, se
opăresc în apă fierbinte, apoi
se curăță de pielițe și sâm-
buri. Fructele se trec prin
mașina de tocat sau se

pasează în blender. Pasta
obținută se amestecă bine cu
apa și zahărul, apoi se pune
la foc. Se lasă să fiarbă până
dispare spuma. 

După ce se ia de pe foc, se
adaugă un plic de conservant
sau o linguriță de salicilat, se
toarnă în sticle și se
capsează. 

Se acoperă cu pături până
a doua zi.

12 - ConSERvE dE ToaMnă 6 - 12 SEPTEMBRIE 2019 

mod de preparare:
Cățeii de usturoi se curăță,

iar dacă sunt prea mari se
taie în dou-trei feliuțe.
Gogonelele se spală, apoi cu
ajutorul unui cuțit ascuțit se
face o secțiune triunghiulară,
destul de adâncă, la nivelul
cotorului fiecărei roșii.
Acesta se va îndepărta, iar în
orificiul creat se va înfige bu-
cata de usturoi. În borcanele
spălate și sterilizate se așază
frunzele de coacăz, boabele
de ienupăr și piper negru. Se
aranjează apoi și gogonelele,
cât mai compact în borcan.
Borcanul cu gogonele se
umple apoi cu apă clocotită,
se acoperă cu un capac ster-
ilizat și se lasă să se
opărească timp de 15

minute. 
După acest interval, apa

din borcan se scurge într-o
cratiță. Borcanul se umplu
din nou cu apă clocotită și se
mai lasă să se opărească tot
15 minute. Între timp, se
pregătește marinada: za-
hărul, sarea și oțetul se  pun
în apa scursă prima dată din
borcan, apoi se amestecă
până la dizolvare. Soluția
obținută se aduce până la

punctual de fierbere. 
Borcanul se scurg din nou

de cea de-a doua apă, apoi se
umple cu marinada clo-
cotindă. Se închide ermetic,
se întoarce cu capacul în jos
și se învelește într-o pătură,
lăsân du-se așa până se
răcește.

https://retete-usoare.info

https://retete-usoare.info

mod de preparare:
Roșiile se dau prin mașina

de tocat. După ce se curăță de
coajă, dovleceii se dau și ei
prin mașina de tocat. La fel se
procedează cu ardeiul gras,
după ce se curăță de semințe.
Se mărunțește și morcovul,
iar usturoiul se zdrobește cu
presa. Legumele astfel pregă -
tite se amestecă bine, apoi se
adaugă sarea, zahărul și
uleiul. Compoziția se fierbe la
foc mediu timp de 40 de

minute, amestecându-se pe-
riodic. Înainte de a fi gata, se
adaugă boiaua de ardei iute,
iar adjica se fierbe în conti -
nuare încă 10 minute. După
acest interval, adjica se toar -
nă în borcanele sterili zate,
care se închid ermetic, se în-
torc cu capacele în jos și se
pun într-o pătură, lăsându-se
acolo până se răcesc. Se
păstrează în locuri aerisite și
răcoroase.

www. Bucătarul.eu

aDjIcă DIN DovlEcEI pENTRu IaRNă

INGREDIENTE

3 kg de dovlecei, 500 g de morcov, 500 g de ardei
gras, 5 căței de usturoi, 1.5 kg de roșii, 2.5 linguri de
boia de ardei iute, 100 g de zahăr, două linguri de sare,
200 g de ulei.

GoGoNElE maRINaTE cu usTuRoI

NEcTaR DIN pIERsIcI DE ToamNă 

INGREDIENTE

pentru un borcan de trei litri: 2 kg de gogonele, 120
g de usturoi (sau după gust, 5-6 frunzulițe de coacăz,
7 boabe de ienibahar (sau după gust), 20 boabe de
piper negru (sau după gust), 6 lingurițe de sare grun-
joasă, neiodată, 155 g de zahăr, 24 lingurițe de oțet
9%, apă.

INGREDIENTE

5 kg piersici, 1,5 kg
zahăr, 7 l de apă.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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- B - D - ASA - EOLIENI - ACODEOANE - ST - XD - AURIE - ROD - F - Z - J - CATAR - MUZICALA - ITI - RESTRANS - AT - A - EN - TUB

- MOSCHEE - CAPATAT - LEAC - RUSA - EVA - GH -  PETRITA MARE - TAINUI - AMAR



tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament 3 camere plus

garaj și boxă, CT, termopan, 2 bal-
coane, Deva, Cuza Vodă. Preț: 72.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând urgent casă, trei camere,

baie, etc. anexe, teren: 3556 mp., la

șosea, în Brad. Preț negociabil, telefon:

0729.423.035.

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 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 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 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, dependințe, teren

3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0729.423.035.

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 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.

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 închiriat casă în
Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
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.

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 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 Doamnă, 64 de ani, doresc să
cunosc o persoană serioasă, pentru o
relație bazată pe respect. Dacă vă în-
cadrați vă rog să sunați la:
0730.326.281, 0730.326.281.

l Bărbat singur, necăsătorit,
creștin evanghelic, doresc să cunosc o
domnișoară creștină, vârstă, peste 50
de ani, pentru prietenie-căsătorie.
Adresa e-mail:cristi53@yahoo.com

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

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

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

Ţebea- Câteva mii de per-
soane sunt aşteptate, du-
minică, la Serbările Naţionale
de la Ţebea, manifestare ded-
icată memoriei lui Avram
Iancu, de la a cărui moarte se
împlinesc 147 de ani.

Ceremonialul oficial va în-

cepe la ora 10,30, la cimitirul
de la Ţebea, cu o slujbă reli-
gioasă de pomenire a lui
Avram Iancu, oficiată de epis-
copul Devei şi Hunedoarei,
Gurie, împreună cu un sobor
de preoţi. Vor fi depuse
coroane de flori din partea

autorităţilor şi instituţiilor
statului, urmând ca la final să
fie rostite mai multe mesaje
legate de importanţa şi per-
sonalitatea lui Avram Iancu.

Serbările Naţionale de la
Ţebea se vor încheia, du-
minică după-amiază, cu un

spectacol folcloric la care vor
participa solişti de muzică
populară cunoscuţi.

Avram Iancu s-a născut la
1824, într-o familie de moţi
înstăriţi din comuna Vidra de
Sus. De profesie avocat, la
Revoluţia de la 1848 Avram
Iancu făcea parte dintre frun-
taşii intelectualităţii româ -
neşti transilvănene lup tă toa re
pentru emancipare socială şi
naţională. 

A fost unul dintre iniţia-
torii şi organizatorii adună -

rilor publice de la Blaj, din 30
aprilie, 15-17 mai şi 15-23
septembrie 1848, şi con-
ducătorul cetelor înarmate
de ţărani şi mineri din Munţii
Apuseni, în rândurile cărora
se bucura de o mare popular-
itate. 

Avram Iancu a murit la 10
septembrie 1872 în comuna
Baia de Criş şi trei zile mai
târziu a fost înmormântat în
cimitirul de la Ţebea, lângă
Gorunul lui Horea.


