
Anul Xiv  • Nr. 631  • Apare 27 septembrie  - 3 octombrie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

eveNimeNT

Fondat de Cornel POENAR

PAg.2
Cel mai mare târg de
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„DR. AL. SIMIONESCU” 
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activitatea de zi cu zi se
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
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on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 
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C
el mai mare târg de
toamnă din judeţ va
avea loc la Pui, pe 14

octombrie.
Pui – Mai sunt două săp-

tămâni până la data de 14 oc-
tombrie când, în comuna Pui,
va avea loc tradiţionalul târg de
toamnă, cel mai mare de acest
fel din judeţul Hunedoara. Ca în
fiecare an, oamenii locului, dar
şi foarte mulţi veniţi din judeţ
sau din ţară, vor încerca să
încheie cele mai bune tranzac -
ţii, ştiut fiind faptul că după târ-
gul de la Pui se dă, oarecum,
startul neoficial, al perioadei de
iarnă. Ciobanii coboară cu oile
de la munte şi se adună pe la
casele lor pentru perioada rece
care stă să vină.

Cât despre târg, din expe-
rienţa anilor trecuţi se poate
spune că aici se găsesc toate
cele necesare unei gospodării,
dar şi multe obiecte sau haine,
legume şi fructe de sezon. Nu

vor lipsi comercianţii cu virşli –
că doar Sălaşul este aproape,
cei care vând mici sau pâinea
pe vatră. „Anual, în comuna Pui
sunt organizate două mari târ-
guri: cel de primăvară – progra-
mat pe 1 mai, şi cel de toamnă,
pe 14 octombrie, când ciobanii
încep să vină cu oile acasă, de
pe munte. Târgul este căutat de
foarte mulţi oameni, de crescă-
torii de animale şi de agricul-
tori. Din păcate, restricţiile în
organizarea târgurilor de ani-
male, luate ca măsuri preven-

tive, afectează acest târg pentru
că oamenii, după ce au muncit
o vară, ar fi dorit să-şi poată va -
lorifica animalele la târg.
Mergem însă mai departe şi
sperăm ca anul viitor să fie mai
bine”, a declarat primarul co-
munei Pui, Victor Stoica. 

În opinia sa, restricţiile
apărute din cauza pestei
porcine nu ar fi trebuit aplicate
şi la alte animale, care puteau fi
comercializate la târg, iar li -
mitările să se aplice doar la cele
din grupa de risc.

Târg de toamnă la Pui

Bucureşci – Administraţia
locală din comuna Bucureşci a
câştigat un proiect în valoare
de 80.000 de euro, fonduri eu-
ropene nerambursabile, pen-
tru construirea unei baze
sportive în satul centru de co-
mună. Cu aceşti bani, au-
torităţile şi-au propus să
construiască un teren de sport
din material sintetic, vestiare
şi alte anexe necesare pentru
îndeplinirea condiţiilor mo -
derne de practicare a mişcării
în mod organizat.

„Sportul are o valoare ex-
cepţională în pregătirea tine -
rilor pentru viaţă. Dezvoltă
spiritul de echipă, ordinea, dis-
ciplina. De aceea, am consi -
derat necesar să accesăm un
proiect cu finanţare euro-

peană pentru dezvoltarea
mişcării sportive în comună.
Eu sper ca tinerii să se poată
bucura cât mai mult de facili -
tăţile pe care le asigurăm la
această bază sportivă”, a
menţionat primarul comunei
Bucureşci, Mircea Ghilean.

În egală măsură, adminis-
traţia locală acţionează pentru
consolidarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere, în
atenţie aflându-se, în această
vară, drumurile vicinale din
Bucureşti, Merişor, Curechiu,
Rovina, Şesuri. 

Asociația AD Expresul CFR 

agenția Deva 

acordă împrumuturi pentru
nevoi personale 

cu dobândă avantajoasă, 

fără garanții materiale.
Informații la tel. 0773387246  sau la

sediul din Deva, 
str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q2, sc. 1, ap. 2.

Program de lucru cu publicul: luni,
miercuri și joi între orele  16.00 – 18.00. 

Activitatea Goscom Orăştie –
investiţii în utilaje 

performante
Orăştie – Activitatea unei

firme cum este Activitatea
Goscom Orăştie nu se poate re-
aliza la un nivel suficient de
înalt calitativ fără echipamente
şi utilaje specializate. De aceea,
managementul operatorului
regional de apă a decis ca lista
de achiziţii pe acest an să aibă
în atenţie utilaje de mare ca-
pacitate, cu ajutorul cărora să
se poată interveni imediat şi
eficient acolo unde este nevoie.

„În cazul Activitatea Goscom
Orăştie, pe lista de investiţii
sunt cuprinse un buldoexcava-
tor, un excavator şenilat de 3,5
tone şi o maşină de transport
de 5,5 tone, prevăzută cu
graifer şi benă rabatabilă”, a ex-
plicat directorul companiei
publice, Nicolae Timariu.

Potrivit acestuia, pentru

achiziţia echipamentelor nece-
sare, atenţia a fost îndreptată
spre fonduri din programele
guvernamentale, europene sau
de la bugetul propriu. 

Cele mai importante fi-
nanţări aflate în atenţia con-
ducerii Activitatea Goscom
sunt fondurile europene, unde
au fost depuse deja cereri de fi-
nanţare pentru achiziţia unor
maşini şi utilaje de intervenţie
noi. 

„Fondurile europene ne
permit să accesăm finanţări în
care putem acoperi 70% din
costul total al unui utilaj nou.
Diferenţa este asigurată sub
forma cofinanţării din diverse
surse”, a explicat directorul
ope ratorului regional de apă şi
canal pentru Orăştie şi loca -
lităţile învecinate. 

Bucureşci: Bază sportivă pentru tineri



M
inistrul Cuc susţine
că sunt mari pro -
bleme de calitate.

Societatea civilă cere de-
schiderea traficului. 

Deva – Deschiderea traficu-
lui rutier pe lotul 3 al au-
tostrăzii Lugoj-Deva a ajuns la
momentul în care societatea
civilă cere insistent ca acesta să
fie funcţional, în contradicţie cu
ministrul Transporturilor, Răz-
van Cuc, care a arătat, public,
câteva zeci dintre defecţiunile
constatate cu ocazia procedurii
de recepţie a lucrărilor. 

Vom începe cu constatările
celor de la Compania Naţională
de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere (CNAIR) şi ale
Ministerului Transporturilor,
într-o vizită efectuată cu mai
multe echipe de jurnalişti pe
tronsonul Ilia-Holdea, min-
istrul Răzvan Cuc şi directorul
general al CNAIR, Sorin Scarlat.

Expertiză în 
septembrie

Ministrul a spus că lotul 3 va
fi deschis traficului doar la fi-
nalul unei expertize pe care o
desfăşoară CNAIR. El a inspec-
tat toate punctele critice unde
au fost găsite deficienţe ale
constructorului pe acest tron-
son de autostradă, fiind evi-
denţiate 48 dintre acestea, de
la probleme în evacuarea
apelor până la o fisură prezentă

în zona nodului de la Holdea.
Cea mai gravă problemă pe

lotul 3 al autostrăzii Lugoj-
Deva este la fisura observată în
zona Holdea, înainte de nodul
rutier de la Holdea. Apoi, sunt
probleme legate de grosimea
stratului de astfalt, despre care
directorul CNAIR şi reprezen-
tantul Centrului de Studii
Tehnice Rutiere şi Informatică
(CESTRIN) au afirmat că, pe
anumite locuri, ar fi mai subţire
cu 3-4 centimetri, cu efecte
asupra calităţii drumului. În
plus, pe o porţiune şoseaua
prezintă tasări. Practic, nu mai
este dreaptă înainte de a fi dată
în trafic!

Probleme arătate 
de ministrul 

Transporturilor

„Sunt probleme la evac-
uarea apelor, nu şi-au făcut lu-
crările aşa cum ar fi trebuit,
sunt probleme la structuri şi
sunt probleme la corpul au-
tostrăzii în urma carotelor care
au fost prelevate de către CES-
TRIN. Cea mai gravă problemă
este la nodul Holdea, unde
crăpătura care a început să-şi
facă apariţia la începtul săp-
tămânii trecute, uşor, uşor ia
amploare. În acest moment,
CNAIR are în desfăşurare o ex-
pertiză pentru acest obiectiv.
Noi ne dorim să dăm în trafic
aceşti 21 de kilometri de pe

acest tronson, lucru care se va
şi întâmpla, dar în momentul în
care se va finaliza expertiza, să
ştim exact cu ce avem de-a face
pe acest lot de autostradă şi ce
ne-a lăsat – ca să spunem aşa,
„greua moştenire” pe care ne-a
lăsat-o constructorul”, a spus
ministrul Transporturilor. 

Răspunzând acuzelor din
spaţiul public, Răzvan Cuc a
spus că trebuie respectate an-
umite standarde de calitate
pentru ca traficul să fie sigur.

Nimeni nu este nebun...

„Nimeni nu este atât de
nebun încât să nu deschidă o
autostradă, dar trebuie să
înţelegem foarte clar că noi, în
România, nu ne dorim lucrări
second-hand, ci vrem ca lu-
crările să fie foarte bune, in-
diferent că este o firmă străină
sau este o firmă română. Ace-
leaşi lucruri se aplică pentru
toate firmele care lucrează în
România şi au contracte cu
Ministerul Transporturilor sau,
mai exact, cu CNAIR”, a spus
ministrul Transporturilor.

„În România, nu vine nimeni
să-şi bată joc de români şi de
banii românilor. Dacă constru-
iau pe banii lor, puteam să înţe-
leg, dar au construit pe banii
românilor şi noi vrem lucrări
de calitate. Nu pot admite ca în
condiţiile în care nici nu am dat
în trafic această autostradă,

deja să apară fisuri, să avem
ravenări, să avem probleme la
captarea şi la drenarea apelor
din corpul autostrăzii şi, mai
grav, să nu fie pus în operă ceea
ce trebuia să fie pus în operă de
la bun început”, a adăugat min-
istrul Cuc.

În ceea ce priveşte expertiza
tehnică legată de calitatea lu-
crărilor pe lotul 3 Lugoj-Deva,
directorul general al CNAIR,
Sorin Scarlat, a menţionat că se
încearcă finalizarea acesteia
până la sfârşitul lunii septem-
brie, apreciind că specialiştii
vor oferi şi soluţii de remediere
a defecţiunilor constatate. 

Petiţie pentru lotul 3

La polul opus se situează
societatea civilă, care nu mai
are răbdare să aştepte justi-
ficările autorităţilor. Pe dru-
murile din România se moare
în accidente cauzate de traficul
aglomerat, şoferi obosiţi şi ner-
voşi, viteza excesivă ia locul
normalităţii. 

Săptămâna aceasta a fost
lansată o petiție pentru des -
chiderea traficului, de către
Asociația Pro Infrastructura. În
petiție se cere deschiderea
traficului ca șoferii să benefi-
cieze de 21 de km de au-
tostradă pe care să circule mult
mai în siguranță decât pe dru-
mul național adiacent, iar
eventualele lucrări nefinalizate

și dispute stat-constructori să
fie rezolvate în paralel.

„Lotul A1 Lugoj-Deva este
realizat în proporție de 99 la
sută. Costurile au fost plătite
aproape integral. În
 ne  nu  mărate rânduri Compania
de drumuri a declarat că lu-
crările sunt în regulă și că sunt
acceptate certificatele la plată.
Spre surprinderea tuturor,
Compania de Drumuri a luat
decizia de a rezilia contractul în
ultimul moment. Practic,
înainte de a se tăia panglica!

De-a lungul timpului, din
cele 60 de neconformități
semnalate de autorități, 59 au
fost rezolvate de constructor.
Singura neconformitate ră-
masă este situată la granița cu
un lot pe care nu se va circula
cel puțin 4 ani de acum
înainte. Cu toate acestea Com-
pania de Drumuri a declarat
că nu mai este mulțumită de
calitatea lucrărilor pe care le-
a declarat conforme până în
acest moment. Prin urmare s-
a cerut constructorului pre-
lungirea garanției de la 4 la 10
ani. Constructorul a refuzat,
iar contractul este reziliat de
autorități într-un adevărat circ
mediatic. Între timp rezilierea
a fost deja declarată ilegală de
Tribunalul București. Nota de
plată o vom plăti noi, ce tă -
țenii.”

Apel la premier

Petiția este adresată pre-
mierului Viorica Dăncilă, iar
semnatarii petiției cer să inter-
vină pentru deschiderea celor
21 de km de autostradă „fără
nicio altă amânare”. Până acum
petiția a adunat peste 1.500 de
semnături.

„Orice întârziere este o bă-
taie de joc la adresa banilor
noștri și un abuz grav care va
duce la pierderea de vieți
omenești. În acest moment
avem 21 de km de autostradă
pe care se poate circula de
mai bine de o lună. Este ire-
sponsabil să așteptăm urmă-
torul accident mortal pe
șoseaua plină de cratere și
curbe deosebit de periculoase
pe care se circulă în prezent”,
se arată în petiție.
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Controverse pe lotul 3 al 
autostrăzii Lugoj-Deva. 

De la fisuri la petiţii



Începând cu 24  sep-
tembrie 2019,
locuitorii din 

comuna Romos, mai
precis cei din Romoșel,
beneficiază de un drum
modern, care face 
legătura între 
localitate și Cugir. 

Investiția, în valoare de 4,3
milioane lei, la care se adaugă
TVA, a fost finalizată acum
câteva  zile, iar din 24 septem-
brie, după recepția finală a lu-
crărilor, se circulă pe noul
drum în condiții foarte bune.

”Acest drum este extrem de
util pentru locuitorii comunei
noastre, întrucât scurtează
distanța cu 31 de km, fapt ce
reprezintă un mare avantaj
pentru cei care lucrează în
orașul Cugir”-  avea să ne pre-
cizeze, între altele, primarul
Romosului,  Mircea Pătrânjan.

Noul proiect, finalizat acum
câteva zile, se înscrie într-un
amplu program de moder -
nizare a comunei, inițiat de
către primărie, pentru a se
asigura condiții de viață mai
bune și în această zonă.
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Farmacia TACOMI te face mai frumoasă
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prenume ..................................................................................
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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.

Drumul  Romoșel – Cugir, scurtat cu 31 de km!

La Spitalul Munici-
pal „DR. AL.
SIMIONESCU” din

orașul de pe Cerna,
după cum ne-a declarat
recent managerul aces-
tuia, ec. Radu Ion
BUDAE, activitatea de zi
cu zi se desfășoară sub
genericul „Calitate, efi-
ciență și grijă față de
sănătatea omului”, dar
și a supravegherii stării
de sănătate la înalte
cote ale exigenței:

- Secția Anestezie-Terapie
Intensivă a Spitalului Munici-
pal „Dr. Al. Simionescu” are în
dotare 5 stații performante
de anestezie: 3 stații de înaltă
performanță ADVANCE CS cu
posibilități extinse de moni-
torizare intraanestezi ca pro-
duse de General Electic
(SUA), 2 stații de medie per-
formanță CARESTATION 360
cu posibilități complete de

monitorizare intraanestezi ca
produse de General Electic
(SUA). Stațiile de anestezie
au intrat în dotarea secției
Anestezie-Terapie Intensivă a
Spitalului Municipal „Dr. Al.
Simionescu” printr-un pro-
gram al Ministerului Sănătații
derulat prin Banca Mondială,
valoarea cumulată a inves -
tiției fiind de aproximativ 210
000 euro.

Cele 5 stații de anestezie
vor deservi Blocul Operator
Chirurgie, Blocul Operator
Obstetrică-Ginecologie și Blo -
cul Operator Ortopedie Trau-
matolologie, permițând în
aceelași timp, crearea unui
punct de lucru ATI în secția
Gastroenterologie și extin-
derea activității în Blocurile
Operatorii Obstetrică-Gine-
cologie și Ortopedie Trauma-
tolologie.

Au consemnat: Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

La Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara 

Ocrotirea sănătăţii la înalte
cote ale exigenţei
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C
omuna Vaţa de Jos
era recunoscută,
până acum câţiva

ani, pentru staţiunea 
turistică oarecum exclu-
sivistă, băile cu ape bine-
făcătoare şi aerul curat al
zonei. Din păcate, acum
lucrurile nu mai stau
defel bine. Este nevoie de
o revitalizare a locurilor
şi a climatului economic
pentru ca Vaţa de Jos să
revină la ceea ce a fost
odată, susţin localnicii. 

O discuţie cu candidatul
PNL la funcţia de primar al
comunei Vaţa de Jos, Liviu
Linţă, se axează, cum este şi
firesc, spre principala soluţie
care ar putea readuce locul
în atenţia publică: staţiunea
balneoclimaterică. De aici,
susţine interlocutorul nos-
tru, se vor derula alte
proiecte ce ţin de revi-
talizarea satelor, investiţii
atrase, un trai mai bun. 

Accent Media (AM): Dom-
nule Liviu Linţă care ar fi
principalele motive care v-
au determinat să luaţi de-
cizia de a candida la funcţia
de primar al comunei Vaţa
de Jos?

Răspuns (R): În primul
rând pentru că m-am născut
aici, respect acest locuri și,
din păcate, acum nu-mi place
cum arată comuna mea.
Simt, pot şi vreau să ajut la
dezvoltarea comunei, astfel
încât să ajungă acolo unde
merită. Mi-am propus mai

multe direcţii de acţiune pe
care le voi realiza, normal,
împreună cu o echipă de oa-
meni bine pregătiţi. Vreau să
văd, din nou, tinerii bu-
curându-se de locul în care
au crescut.

AM: Pentru că spuneaţi
de proiecte, vă rugăm să
punctaţi, pe scurt, câteva
dintre acestea.

R: În general, comunităţile
locale mici se orientează
spre proiecte de investiţii
care pot fi susţinute din
surse de finanţare atrase.
Dacă doriţi, aş enumera doar
fondurile europene sau pro -
iecte finanţate de la bugetul
de stat. În cazul comunei
Vaţa de Jos, cred că este im-
perios necesar să depunem
proiecte pentru atragerea de
fonduri europene pentru
modernizarea satelor co-
munei. Apoi, avem nevoie de
rezolvarea problemei legate
de apa potabilă din Vaţa de
Jos, context în care este nece-
sară extinderea reţelei de
apă și canalizare în comună.

O problemă acut resimţită
de oameni se referă la înta -
bularea terenurilor. Este un
aspect la care administraţia
locală trebuie să găsească
soluţii pentru facilitarea
acestui proces.

Avem nevoie de investiţii
şi voi milita pentru ca oa-
menii de afaceri să vină în
comună. Pentru ei vom
pregăti o serie de facilităţi pe

care le vom acorda în confor-
mitate cu prevederile legale.

Apoi, este nevoie de as-
faltarea drumurilor comu-
nale şi de o reabilitare a celor
judeţene. În acest sens, voi lua
legătura şi voi cere sprijinul
Consiliului Judeţean Hune-
doara pentru soluţionarea
acestei probleme ce ţine de
asigurarea unei infrastructuri
rutiere decente.

Voi sprijini tinerii pentru
accesarea de fonduri în ve -
derea dezvoltării agriculturii
pentru că astfel vom reuşi

să-i avem lângă noi pe cei
care sunt interesaţi de dez-
voltarea comunei noastre şi
de viitorul acesteia.

Nu în ultimul rând, cred că
trebuie să se schimbe radical
modul de comunica cu oa-
menii. Este nevoie de mai

multă transparenţă decizion-
ală şi prima decizie pe care o
voi lua, în acest sens, se va
referi la anunţarea pe site-ul
primăriei a şedinţelor Con-
siliului Local şi a ordinii de
zi. Normal, hotârârile care
vor fi luate vor fi, şi ele, pu -
blicate pe site pentru a putea
fi cunoscute de către toţi oa-
menii.

AM: Ce mesaj aţi dori să
transmiteţi oamenilor din
comuna Vaţa de Jos?

R: În primul rând, doresc
să-i asigur că am puterea şi
motivaţia să-mi asum re-
sponsabilitatea unei  funcţii
de primar şi a unei schimbări
atât de mult dorite de oa-
menii din jurul nostru. Co-
muna noastră are nevoie de
dezvoltare şi mă simt în mă-
sura să fac ceva pentru
aceas tă comună.

Şi, cel mai important
lucru: vreau să investesc în
oameni, vreau ca tinerii să se
întoarcă aici, să aibă pentru
ce să vină acasă. Vreau ca
Vaţa de Jos să fie o comună
unde să-ţi placă să trăieşti!

Interviu

Liviu Linţă: Îmi asum responsabilitatea
unei schimbări în comuna Vaţa de Jos

Liviu Linţă
S-a născut la 14 ianuarie 1974 în localitatea Vaţa de Jos
A studiat la Grupul şcolar industrial auto Deva –

Colegiul tehnic Transilvania, unde a obţinut diploma de
tehnician în transport intern şi internaţional. 

Este preşedinte al organizaţiei PNL Vaţa de Jos. 



T
alentații gimnaști de
la secția de aerobică
a Liceului cu Pro-

gram Sportiv Cetate Deva
au fost prezenți la finalul
săptămânii în întrecerile
celei de-a IX-a ediție a con-
cursului național de gim-
nastică aerobică Cupa
“Iașiului”. 

Peste 150 de sportivi,
reprezentanți ai cluburilor de
gimnastică aerobică din Ro -
mânia și din Republica
Moldova, au evoluat la Casa
de Cultură a Studenților din
Iași într-un  nou moment
competițional, devenit o tra -
diție în calendarul compe -
tițional intern, eveniment
organizat de FRG în partene-
riat cu CSG Gimnis Iași și CSM
Iași, cu sprijinul Primăriei
Municipiului Iași.

A fost un util test de verifi-
care pentru sportivii clubului
devean  unde au avut posibili -
tatea  să își  execute exercițiile
cu care peste o lună vor par-
ticipa la Campionatele națio -
nale de la  Arad.

S-au remarcat la com-

petiția din capitala Moldovei:
grupul de la categoria II-alcă-
tuit din  Raluca Bocșer,Bianca
Cîmpan, Daniel Anton ,Darius
Irimie, Claudia Barna care a
cucerit medalia de aur. Primul
loc la concursul de la Iași a
urcat și Daria Mihai la indi-
vidual categoria a I-a.

Medalii de argint au cuce -
rit: Daniel Anton (la indivi -
dual categoria a II-a , el fiind
și cel mai tânăr participant la
competiție) perechile mixte
Darius Irimie -Raluca Bocșer,
Diana Căliman- Daniel Anton
(egalitate cu același punctaj)
și trio-ul de la categoria  a II-
a alcătuit din Claudia Barna,
Raluca Bocser și Bianca Cîm-
pan.  La individual  categoria
I-a gimnasta  Mirela Frîncu s-
a clasat pe locul al III-lea.

De pregătirea acestor
spor tivi s-au ocupat  Mădă -
lina Susan și Georgeta Flavia
Cosma, cele două cunoscute
și apreciate  antrenoare con-
firmând faptul că sunt spe -
ranțe pentru  medalii  la
Campionatele naționale de la
Arad. 

O
sportivă de mare
perspectivă, practi-
canta de lupte

libere Denisa Fodor,
proaspăt campioană
naţională, îşi va continua
activitatea la LPS Cetate
Deva. Decizia vine în
urma discuţiei pe care
sportiva, alături de
antrenorul său, Suraj
Moravan, şi directorul de
la LPS Cetate, Adrian Liga,
au avut-o recent cu pri-
marul municipiului Deva,
Florin Oancea. Edilul-şef
al Devei a dat asigurări că
se vor găsi resurse finan-
ciare, ca şi în cazul altor
sportivi, pentru ca Denisa
Fodor să îşi continue ac-
tivitatea la LPS Cetate.

Denisa Fodor, pe lângă nu-
meroasele succese interne,
are în palmares şi medalii in-
ternaţionale, la  competiţii
precum Jocurile Francofoniei,
Balcaniada sau Campionatul
Mondial de lupte pe plajă iar
de curând s-a întors acasă cu
medalia de aur obţinută la
Campionatul Naţional de Ju-

nioare de la Târgovişte. .
De altfel, primarul mu-

nicipiului Deva a declarat:
“Am aflat că multe cluburi de
gen din ţară i-au propus Deni-
sei să o transfere de la Deva şi
să îi reprezinte în competiţiile
naţionale şi internaţionale.
Denisa mi-a spus însă, că do -
rinţa ei este să rămână în con-
tinuare aici, acasă. Dorinţa ei

coincide cu a mea şi voi face
tot posibilul ca sportivii de
valoare asemenea ei, să
rămână la Deva “.

Sportiva în vârstă de 20 de
ani, este componentă de bază
a echipei României de ju-
nioare, a fost convocată,de
curând, ca urmare a rezul-
tatelor din acest sezon, la
lotul naţional de senioare.

E
xceptând Jocurile
Olimpice, Campi-
onatele Mondiale în

aer liber reprezintă cea mai
importantă competiție pen-
tru oricare  atlet. Anul
acesta, 10 atleți din țara
noastră ne vor reprezenta și
vor avea șansa de a scrie is-
torie la Campionatul Mon-
dial în aer liber de la Doha
(Qatar), întreceri care se vor
desfășura în perioada 27
septembrie – 6 octombrie.

Daniela Stanciu (înălțime),
Claudia Bobocea (1.500 m),
Narcis Mihăilă (50 km mars),
Andrei Gag (greutate), Andreea
Panțuroiu (triplusalt), Alin Fir-
firică (disc), Alexandru Novac
(suliță), Alina Rotaru (lungime),
Bianca Ghelber (ciocan) și de-
veanca Florentina Iusco
(lungime),  sunt cei zece sportivi
care au obținut calificarea  la
Campionatele  Mondiale de la
Doha.

După un sezon de sală încu-
nunat cu un loc 8 în finala de
lungime de la Campionatele
Europene de seniori de la Glas-
gow, Florentina Marincu  legit-
imată la LPS  Cetate Deva a
reușit performanțe excelente

în întrecerile în aer liber. Totul
a început la Râmnicu Vâlcea,
unde Florentina a făcut bare -
mul de Mondiale cu o săritură
de 6,75 m, și a continuat la In-
ternaționalele de atletism ale
României. La Cluj, eleva antre -
norului Nicolae Alexe a sărit
6,87 m, performanță care i-a
adus și calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

O lună mai târziu, atleta de
la Deva a cucerit medalia de
bronz la Jocurile Mondiale Uni-
versitare, iar pe 1 august și-a
trecut în palmares primul titlu

de campioană națională la se-
niori, după un duel palpitant cu
Alina Rotaru și încheiat cu o
performanță de 6,92 m – a
patra a sezonul ca și valoare!

“Am fost fericită pentru că
am scăpat o mare presiune și
pentru că am reușit să îmi
asigur participarea la Campio -
natul Mondial. Participarea la
această competiție îmi dove -
dește că mă aflu printre cei mai
buni sportivi din lume”, a de-
clarat Florentina Iusco pentru
site-ul oficial al Federației
Române de Atletism.

În ceea ce privește obiec-
tivul său pentru ultima mare
competiție din acest an, Cam-
pionatele Mondiale de la
Doha, Florentina a fost extrem
de clară: “Am avut un an și cu
bune și cu rele. Sunt fericită
pentru cel mai bun rezultat
personal din acest sezon din
acest an și sper ca 2019 să se
încheie cu un rezultat cel puțin
la fel de bun. Obiectivul meu
este calificarea în finala de la
competiția organizată la
Doha”.
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ATLETISM: Florentina Marincu-
Iuşco la mondialele din Quatar

Lupte libere: Sprijin financiar pentru

Denisa Fodor de la primărie

KARATE:
Medalii la CM
din Malaezia

Trei sportivi hunedoreni
legitimați la CSM JIUL
Petroșani , pregătiți de către
Alina și Radu Polifronie au
reușit o nouă performanță
la karate WKUF după ce au
urcat pe podiumul de pre-
miere la ediția din acest an
a  Campionatelor Mondiale
desfășurate recent în
Malaezia, la Kuala Lumpur.
Ionut Ipate  a evoluat în
proba de kumite seniori la
categoria  75 kg iar la finalul
întrecerilor el s-a clasat pe
locul I cucerind și medalia
de aur la această com-
petiție. Miruna Mălăuță  a
participat  la întrecerile de
la Kuala Lumpur la două
secțiuni, atât la senioare  cât
și tineret U 21, unde a
evoluat la categoria kumite
61 de kg  ea clasându-se la
ambele secțiuni pe locul I și
cucerind medaliile de aur.
Andreea Polifronie – a par-
ticipat și ea la ambele secți-
uni senioare și tineret U 21,
iar la finalul competiției ea
a s-a situat la ambele sec -
țiuni pe locul 3 în proba de
kumite  -55 kg, cucerind
medaliile de bronz. 

Gimnastică aerobică:  Devenii de

la LPS Cetate pe podium la  Iași



Ca să aprofundăm
acest subiect, în
primul rând trebuie

să înțelegem că între frică
și anxietate există o 
diferență fundamentală.
Frica este stimulată de
factori exteriori care ne
pun în pericol integritatea
fizică sau de altă natură.
Atunci când suntem anx-
ioși, creierul “convinge”
corpul că este în pericol,
chiar dacă acest pericol nu
este unul real. 

Dacă ai ajuns să citești
acest articol, înseamnă că ești
o persoană anxioasă sau că
cineva drag ție se confruntă
cu această problemă. Astfel,
știi că stările de anxietate pot
influența considerabil cali-
tatea vieții. 

Astăzi vreau să vorbim
des pre trucuri pe care le poți
aplica din intimitatea casei
tale, pentru a ameliora simp-

tomele neplăcute cu care tre-
buie să te confrunți. 

1. Bea 3 căni de ceai de
mușețel pe zi. Desigur,
niciun exces nu este de dorit,
de aceea, acest obicei este re-
comandat în zilele în care
anxietatea îți dă bătăi de cap.
Mușețelul conține apigelină și
luteolină, două substanțe care
acționează direct asupra
simptomelor anxietății. 

2. Folosește uleiuri 
esențiale. Cele mai eficiente
uleiuri se pare că sunt cel de
lavandă și cel de vanilie.
Masaj, băi aromate, inhalații,
alege metoda cea mai la în-
demână pentru tine. 

3. Adaugă în dietă ali-
mente care conțin L-lysine.
S-a observat că persoanele
care își suplimentează ali-
mentația sau care iau supli-
mente pe baza acestui
aminoacid esențial au un

nivel de stres și anxietate
mult mai scăzut. Ex:carne
roșie, pește, fasole.

4. În zilele însorite, fă o
pauză de 15 minute, pentru
a te plimba în soare. Astfel îți
vei lua porția zilnică de vitam-
ina D, care s-a demonstrat că
ajută în caz de depresie și stări
de anxietate. De asemenea
încearcă pe cât posibil să fii în-
conjurat de verdeață. Un stu-
dio japonez arată că 20
minute de plimbare prin pă-
dure reduce nivelul hor-
monilor de stres conside rabil
mai mult decât o plimbare
comparabilă, într-o zonă ur-
bană. 

5. Fă zilnic minim 20 de
minute de exercițiu fizic.
Chiar dacă ideea de a ieși să
alergi în parc sau de a merge
la sală îți generează anxietate,
poți opta pentru exerciții de

Yoga, din intimitatea casei
tale. 

6. Fă băi fierbinți, în sare
Epson. Sulfatul de magneziu
din săruri reduce anxietatea
și presiunea sanguină. Cu
această ocazie poți adăuga și
uleiurile esențiale de lavandă
și vanilie. 

7. Fii atent/ă la obi-
ceiurile alimentare. Cafeina,
alcoolul și zahărul adăugat
cresc posibilitatea de a devein
anxios. Deficiențele de mag-
neziu, vitamina B12 și zinc au
fost asociate cu niveluri ridi-
cate de anxietate. Studiile arată
că există o legătură directă
între sănătatea florei intesti-
nale și sarea noastră de bine.
Încearcă să eviți dieta de tip
fast food si alimente semi-
preparate și să introduci în
planul alimentar ingredient
bogate în probiotice: iaurt gre-
cesc, murături în sare, chefir,

brânză, oțet de mere, lapte
bătut, măsline verzi. Consumă
acizi grași Omega 3. Anumite
studii arată că Omega 3 ajută la
scăderea nivelului de hormoni
de stres. Ex: ton, somon, semi-
nțe de in, nuci. Consumă de
asemenea alimente bogate în
triptofan. Acest aminoacid se
transformă în serotonină la
nivelul sistemului nervos.
Serotonina are efect eufori -
zant, combate stresul, fiind
asociată cu starea de bună dis-
poziţie. Ex:carnea de curcan,
de pui, de vita, peşte, lapte, unt,
iaurt, oua, brânză, orez brun,
nuci, fructe- în special banane,
dovleac, caise, prune, fructe
uscate (smochine, curmale,
stafide, prune), fructe oleagi-
noase (nuci, alune pădure),
seminţe-de susan, de dovleac,
de floarea-soarelui, legume-
soia  (tofu), fasole, mazăre,
spanac, linte, varză, conopidă,
ţelină, ceapă, cartofi (dulci), to-
mate. Nu e foarte greu nu-i
așa? Te provoc să fii micul tău
cercetător și să pui în aplicare
fiecare aspect discutat astăzi.
Multă sănătate și fericire! 

mAGAZiN - 727 septembrie - 3 oCtombrie 2019

Cum scapi 
de anxietate? 
Şapte trucuri
pe care le 
poţi aplica 

Echipa masculină de
gimnastică a
României a partici-

pat recent la un turneu
amical în Germania, unde
a evoluat alături de
echipele  țării gazdă și a
celei din Marea Britanie.
Băieții pregătiți de Marius
Urzică au terminat com-
petiția de verificare pe
locul al treilea cu un total
de 240.200 puncte. Primul
loc i-a revenit țării gazdă
care a totalizat 249.950
puncte iar Marea Britanie
s-a clasat pe locul secund,
cu 248.050 puncte.

Liderul actual al echipei,
Andrei Muntean, a reușit un
concurs bun, la finalul căruia
a ocupat a treia treaptă a
podiumului la individual
com pus cu 82.100 puncte.

Cea mai mare notă din echipa
noastră i-a revenit lui Marian
Drăgulescu, la sărituri,
15.100, aceasta fiind și a doua
cea mai bună notă din întreg
turneul. (Foto: arhivă)

Prima etapă din cadrul
campionatului ligii
secunde la futsal a

adus și prima victorie pen-
tru echipa ACS West Deva. 

Formația din Deva a jucat
la... Sîntămărie Orlea, în noua
sală (construită în comuna
hunedoreană cu fonduri eu-
ropene și care este dotată cu
toate utilitățile necesare unei
bune desfășurări a activităților
sportive) cu AS Inter Gheo-
rgheni. Devenii pregătiți de Se-
bastian Mateescu au câștigat
cu 18-0, golurile fiind înscrise

de către  Pușcă (6 goluri),
Gavriluți (3), Ardeleanu (2),
Bol dor (2), Moldovan(2),
Gavrilă,  Paul Alin, Pițigoi, și
Ciobanu (câte un gol, fiecare).
La ACS West Deva au mai
jucat: Bozan, Kelemen și
antrenorul Sebastian Matescu.

Duminică, 29 septembrie,
devenii vor evolua tot la Sîn-
tămărie Orlea, dar de la ora 16,
în compania formației AS
Remetea, formație care a în-
vins în prima etapă  cam-
pioana en titre, CSM Tg. Mureș.

Futsal:  West Deva, debut cu dreptul
în noul sezon competițional

Gimnastică: Verificare utilă înainte de mondiale
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Remedii universale,
care tratează o
gamă largă de

afecțiuni, măceșele au în
compoziție aproape toate
substanţele necesare or-
ganismului. Virtuțile lor
terapeutice au fost apreci-
ate încă din antichitate,
existând, în acest sens,
dovezi scrise. În zilele
noastre, aceste fructe min-
une sunt studiate și apre-
ciate de cercetători, fiind
folosite atât în industria
farmaceutică, cât și în cos-
metică.

Efecte terapeutice
Stimulează imunitatea,

asigurând o bună funcționare
a organelor interne, a sis-
temului cardiovascular. Au rol
regenerant, antiinflamator, ci-
catrizant, cresc pofta de mân-
care, previn ateroscleroză,
tratează afecţiunile hepato-
biliare și previn apariția tu-
morilor. În plus, măceşele
combat astenia, au un efect
antiîmbătrânire, întăresc cir-
culația periferică, accelerează
producerea de globule roșii,
reglează metabolismul cal -
ciului, stimulând fixarea lui în
oase, susțin specialiștii.

Preparatele pe bază
de măceșe

Sunt deosebit de utile.
Fructul, care conține o mare
cantitate de vitamina C, este
folosit, pe scară largă, în
nenumărate preparate far-
maceutice. Dar măceșele tre-
buie să fie utilizate corect, în
așa fel încât să nu-și piardă
proprietățile. În continuare,
vă vom prezenta  cele mai
bune variante de preparare a
acestor fructe, astfel încât să
fie conservate la maximum
toate substanțele active din
componenta lor.

Pulberea de măceșe
Se obține din fructele us-

cate de măceș, care se macină
cu râșnița de cafea. După
măcinare, semințele, care
sunt foarte dure, vor rămâne
întregi, iar pulpa devine o
pulbere fină. Pentru a le se -
para, se va cerne printr-o sită
deasă și astfel pulberea obțin-
ută se poate depozita în bor-
cane de sticlă, închise
ermetic. Se păstrează maxi-
mum 15 zile în locuri în-
tunecoase și reci. Semințele
rezultate în urma cernerii se
păstrează și ele, având pro-

prietăți medicinale foarte im-
portante.

Ceaiul de măceșe
Gustos și parfumat, acesta

se obține prin opărirea
fructelor cu apă clocotită. În
unele situații, terapeuții reco-
mandă fierberea lor, timp de
10-15 minute, dar această
metodă poate distruge multe
substanțe active.

Infuzia de măceşe
Se prepară din două lin-

guri de măceşe proaspete sau
o lingură de măceşe uscate
zdrobite şi o cană cu apă clo-
cotită. Fructele se pun într-o
cană de porţelan, iar dea-
supra se toarnă apa clocotită.
Ceaiul se lasă la infuzat timp
de 15 minute, apoi se stre-
coară și se bea călduț.

Infuzia combinată de
măceșe

Această formă de prepa -
rare este foarte eficientă, în-
trucât se păstrează o mare
parte din calitățile fructului.
Astfel că, într-un sfert de litru
de apă se pun la macerat,
timp de 8-10 ore, 3-6 linguri
de pulbere de măceșe, fără

semințe. După ce se filtrează,
lichidul obținut se păstrează
separat, iar planta rămasă
după filtrare se fierbe cu încă
un sfert de litru de apă, timp
de două minute, apoi se lasă
să se răcească. După răcire,
cele două extracte se com-
bină, obținându-se astfel
aproximativ o jumătate de
litru de infuzie combinată. În
timpul preparării, extractele
nu trebuie să intre în contact
direct cu metalul din stre-
curătoare, fiind preferate
strecurătorile din plastic sau
tifonul.

Decoctul din sâmburi
de măceșe

Pentru obținerea lui, se vor
pune la macerat, timp de 8-
10 ore, două linguri rase de
semințe de măceșe, rezultate
în urma cernerii pulberii.
După acest interval, lichidul
se filtrează în așa fel încât să
nu treacă și perișorii de pe
sâmburi, întrucât aceștia au
efect iritant. Lichidul obținut
se păstrează separat, iar
planta rămasă după filtrare
se mai fierbe împreună cu un
sfert de litru de apă, timp de
10 minute. După răcire, cele
două preparate se amestecă

și se administrează pe par-
cursul a 14 zile, urmate de
alte 14 zile de pauză.

Siropul de măceșe
Se obține din 200 grame

de pulbere din pulpa de
măceșe, fără sâmburi. Peste
ea se pun 800 ml de apă clo-
cotită și se lasă la macerat 12
ore. După acest interval, se
adaugă 500 de grame de
zahăr brun, amestecându-se
bine, la foc mic, în așa fel încât
preparatul să nu clocotească.
Se pune apoi în borcane mici,
cu filet. Borcanele se steri -
lizează în cuptor, timp de 40
de minute, apoi se lasă să se
răcească. Din siropul obținut
se consumă zilnic câte 4-6 lin-
guri.

Terapii naturiste cu
măceșe

În afecțiunile 
hepatobiliare

Întrucât măceșele au pro-
prietatea de a mări secreția
biliară, au și o acțiune bene -
fică în cazul diferitelor afecți-
uni hepatice.

Astfel că, în cazul colecis-
titei, a litiazei și a colicilor bi -

Măceşele – fructele minune 
ale toamnei

Măceşele – fructele minune 
ale toamnei

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.



liari, se administrează câte un
pahar din infuzia combinată
de măceșe, cu 30 de minute
înaintea fiecărei mese, în cure
de 30 de zile. Se face apoi o
pauză de zece zile. Infuzia
combinată de măceșe are
efect antiinflamator biliar,
împiedică formarea calculilor
biliari, prevenind colicile.

În afecțiunile 
respiratorii

Preparatele pe bază de
măceșe sunt folosite cu succes.
În cazul febrei, pulberea de
măceșe determină scăderea
acesteia, ajutând, totodată, sis-
temul cardiovascular și nervos
să reziste mai bine. Totodată,
asigură eliminarea unor to -
xine din organism. Infuziile,
decocturile și tincturile și-au
demonstrat eficacitatea în
cazul astmului bronșic, gri -
pelor, faringitelor, al răcelilor,
răgușelilor, rinosinuzitei,
pneu moniei și chiar a tubercu-
lozei. De asemenea, ceaiul de
măceșe crește imunitatea,
fiind recomandată mai ales în
sezonul rece, când se asociază
cu propolis, cătină, polen și
miere. 

În afecțiunile renale 
și urinare

Ceaiul de măceșe este
foarte util, având efect di-
uretic, antiinflamator și cal-
mant asupra mucoaselor
tractului urinar. Este util și în
inflamațiile căilor renale, în in-
suficiența renală, a edeme lor
renale, în caz de cistite,
pielonefrite, în cazul formarii
calculilor la nivelul rinichilor și
a vezicii urinare. Aceste efecte
se datorează semințelor de
măceș, care conțin substanțe
cu un puternic efect diuretic și
care protejează rinichii și vez-
ica urinară de infecții.

Cistită, nefrită
În astfel de situații, se ad-

ministrează decoctul combi-

nat de semințe de măceșe
dimineața, până la ora 12, câte
o jumătate de litru pe zi, în
cură de două săptămâni. De
asemenea, din infuzia combi-
nată din pulpa măceșelor se
bea câte un pahar de 200 ml,
cu 15 minute înaintea mesei
de prânz și a cinei, în cure de
30 de zile. 

Bolile de inimă
Se ameliorează, susțin

cercetătorii, dacă toamna și
primăvara se face un trata-
ment de o lună cu pulbere de
măceșe, din care se consumă
4-6 lingurițe pe zi, pe stomacul
gol. Complexul de vitamine
din pulpa măceșelor poate
preveni puseele de hipertensi-
une, ateroscleroza, ajutând și
la adaptarea aparatului car-
diovascular la condițiile de
stres. 

Protejează 
articulațiile

În urma cercetărilor efectu-
ate în ultima perioadă, s-a
ajuns la concluzia că măce șele
au o acțiune deosebit de efi-
cientă asupra articulațiilor.
Astfel că, pe plan mondial,
aceste fructe devin o opțiune
de tratament, ajungându-se
chiar la înlocuirea antiinflam-
atoarelor de sinteză care pot
avea numeroase efecte ad-
verse.

În cazul artritei
reumatoide, 

osteoartritei, go-
nartrozei, 

coxartrozei
S-au obținut rezultate spec-

taculoase, care au evidențiat nu
numai reducerea sau dispariția
durerii, dar și o îmbunătățire a
mobilității arti cu lațiilor. Con-
sumul infuziei de măceșe, spun
specialiștii, are un extraordinar
efect antiinflamator asupra
cartilagiilor dintre discurile
coloanei vertebrale. Astfel că,
nu numai ca durerea este

diminuată, dar se și îm-
bunătățește flexibilitatea
coloanei vertebrale, stopându-
se astfel procesele degenera-
tive de la nivelul țesuturilor
articulare. În astfel de situații,
se recomandă o cură de o lună,
cu o jumătate de litru de infuzie
combinată de măceșe pe zi, la
schimbarea anotimpurilor și,
mai ales, la începutul toamnei
și al iernii.

În caz de obezitate
Se recomandă o cură de 45

de zile cu un litru de infuzie
combinată de măceșe pe zi.
Cercetările au evidențiat că
după o cură de doua săp-
tămâni cu produse obținute
din măceșe, s-a constatat o re-
ducere a colesterolului și a za-
hărului din sânge, eliminarea
substanțelor toxice din organ-
ism, precum și o inhibare a
procesului de depunere a țe-
sutului adipos. 

În cazul alergiilor
Este recomandată o cură de

45 de zile cu o infuzie combi-
nată de măceșe, în care se con-
sumă o jumătate de litru pe zi.
Dar, cel mai important mo-

ment pentru o astfel de cură
este sfârșitul iernii – începutul
primăverii, astfel ca, în luna
aprilie, efectul să fie maxim,
atunci când începe poleni -
zarea.

Circulația 
periferică 

Se îmbunătățește, mai ales
la începutul sezonului rece,
când este indicat să se facă o
cură de 60 de zile cu sirop de
măceșe, din care se iau câte 3-
4 lingurițe pe zi. O altă vari-
antă, mai puternică, este
administrarea pulberii de
măceșe, din care se iau câte
două lingurițe, de trei ori pe zi.
Astfel de tratamente îm-
bunătățesc circulația la nivelul
vaselor de sânge, fiind eficient
contra fragilității capilarelor.

În caz de anemie
Se administrează  câte 3-4

lingurițe de sirop de măceșe
pe zi, în cure  de 60 de zile, ur-
mate de alte 20 de zile de
pauză. Acest sirop, bogat în vi-
tamina C, în vitamine din com-
plexul B, în fier și magneziu,
îmbunătățește pofta de mân-
care.

În convalescență
Se administrează, cu 10

minute înaintea fiecărei mese,
câte o jumătate de pahar de in-
fuzie combinată de măceșe. Un
astfel de tratament reface rapid
capacitatea naturală de
apărare și efort a organismului. 

În tratamentele 
externe 

Se aplică comprese sau
masaje locale cu decoct de
măceșe, atât pentru dureri
reumatice, îmbunătățirea mo-
bilității articulare, cât și în caz
de psoriazis, contuzii, înțepă-
turi de insecte, cuperoză și
diferite dermatoze alergice. În
toate aceste cazuri, rezultatele
obținute au fost remarcabile.

Atenție!
Dacă pulpa de măceșe nu

are contraindicații în adminis-
trare, semințele de măceșe,
mai ales perișorii de pe aces-
tea, au un efect iritant foarte
puternic asupra aparatului
respirator și digestiv. 

La prepararea ceaiurilor, nu
se folosesc vase din metal.

www.formula-as.ro
www.click.ro

SĂNĂTATE - 927 SEPTEMBRIE - 3 oCToMBRIE 2019 

• 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



10 - TIMP lIBER 27 SEPTEMBRIE  - 3 ocToMBRIE 2019 
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Dezastrul din San Andreas 
Filmul are în centrul povestirii pe Ray, un pilot de elicopter.

Acesta află că mișcările faliei din San Andreas, care au provo-
cat deja un cutremur, se vor amplifica, transformându-se în
cutremure dezastruoase, care vor afecta mai multe localități
din California. În astfel de condiții, după ce o salvează pe fosta
sa soție, Ray pleacă împreună cu aceasta să-și găsească fiica,
prinsă între dărâmături. Dar, intervenția lor printre ruine
este doar începutul problemelor. Asta pentru că, lucrurile de-
generează chiar atunci când ei cred că totul s-a terminat.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Deciziile pripite pe care s-ar
putea să le luați în acest inter-
val, vă pot influența negativ ac-
tivitățile viitoare. Ca să evitați
situațiile nedorite, amânați de-
ciziile importante, chiar dacă
primiți bani și aveți un buget
generos. Axați-vă mai degrabă
pe problemele ivite în familie.

Urmează o perioadă încărcată,
cu multă muncă și proiecte noi.
Vă veți concentra pe prob-
lemele profesionale și vă veți
neglija familia. La serviciu
primiți un bonus substanțial,
iar acest lucru vă motivează să
vă atingeți obiectivele pentru a
avea profit.

Aveți multă energie în zilele ur-
mătoare și veți reuși să real-
izați tot ce v-ați propus. Ar fi
bine să mai reduceți din costuri
și să faceți, dacă este posibil,
unele economii. Dacă sunteți
bine organizați și nu vă
pierdeți în detalii, veți reuși să
realizați tot ce v-ați propus.

În perioada următoare, vor fi
schimbări benefice, din care
veți învăța multe lucruri și veți
cunoaște oameni noi. În orice
discuție legată de bani, intuiția
vă ajută să faceți alegerea
corectă și să fiți în central
atenției. Partenerul de viață vă
este alături și vă sprijină.

Veți avea parte de realizări fru-
moase la locul de muncă. Din
discuțiile cu persoanele apropi-
ate, aflați multe lucruri care vă
vor ajuta să faceți alegerea
corectă și să fiți în centrul
atenției la momentul potrivit.
Faceți o achiziție importantă,
care vă ușurează munca.

Încă de la începutul intervalu-
lui, norocul vă surâde. Poate fi
vorba de o schimbare benefică
la locul de muncă sau în relația
de cuplu. Rezolvați, tot în
această perioadă, o problemă
mai veche, care vă preocupă de
mai mult timp. Astrele sunt de
partea voastră.

Primiți mesaje optimiste de la
persoane de încredere, iar
acest lucru vă motivează. Un
proiect mai vechi al vostru este
pe cale să se realizeze. Este tim-
pul să cereți mai mult de la
partenerul de cuplu, care nu în-
totdeauna vă împărtășește
ideile.

Vor fi momente, în perioada ur-
mătoare, în care veți învăța că
trebuie să aveți mai multă în-
credere în cei apropiați. Vă re-
definiți prioritățile și veți
încerca să faceți pe plac și celor
din jur. La serviciu lucrurile se
precipită și s-ar putea să vă dea
planurile peste cap.

Primiți vești bune de la pri-
eteni, care vă încurajează și vă
ajută să treceți peste unele
probleme dificile din viața
voastră. Puteți valorifica la
maxim fiecare ocazie care
apare în plan profesional și să
faceți un progres așteptat de
multă vreme.

Ar trebui să profitați de zilele
frumoase care mai sunt și să
lăsați în urmă problemele de la
serviciu. Oricum, nu veți reuși
să le rezolvați mai repede decât
colegii voștri. Participați la o
reuniune de familie care le va
aduce bucurie celor dragi.

Surprizele se țin lanț în perioada
următoare. Veți fi puși în fața
unor schimbări neașteptate, de
la care aveți multe de învățat.
Dacă vi se oferă șansa să lucrați
pe cont propriu, nu mai stați pe
gânduri.  O colaborare vă prinde
bine, mai ales că la serviciu nu
câștigați prea mult.

Profitați din plin de lucrurile fru-
moase de la începutul interval-
ului, pentru că urmează zile
aglomerate, în care nu mai aveți
timp de nimic. Munciți mult pen-
tru sporirea veniturilor. Apar noi
provocări, dar le veți face față cu
succes. Petreceți mai mult timp
cu oamenii dragi.

PRO TV

• Discuție între prieteni
- Am un vecin idiot, care, de fiecare dată

când deschide portiera la mașină, îmi lovește
mașina!

- Și ce-ai făcut?
- Am vorbit cu el, dar a zis că i se rupe…
- Și atunci?!
- I-am scris câteva bilețele de dragoste și i

le-am lăsat la ștergătoare.
- Săptămâna asta l-a bătut nevasta de vreo

trei ori!

• Întâmplare 
Ieri i-am vândut unei blonde un ceas vechi,

cu cuc. N-am câștigat prea mult la el, dar i-am
vândut și vreo 10 saci cu semințe pentru cuc!

• Dialog între soți
Soțul stătea pe canapea privind un meci la

televizor, când auzi din bucătărie vocea
drăgăstoasă a soției.

- Drăguțule, ce-ai dori să mănânci la cină ?
Pui, pește, vițel sau mieluț ?

- Niște pui ar fi OK, zice el.
- Tu să bagi în tine ciorba de fasole de ieri!

Eu vorbeam cu cățelul!

• La doctor
– Domnule doctor, soțul meu vorbește în

somn.
– Îmi pare rău, dar nu există niciun

medicament să-l facă să tacă…
– Dar nu vreau să tacă, vreau să vorbească

mai clar!

Luni, 30 septembrie ,PRO 2, ora 19,00

”Suflete pierdute”
Serialul o are ca protagonistă pe  An-

gelique Boyer, pe care am mai văzut-o pe
micile ecrane în serialele: ”Teresa”, ”Spune-
mi că ești a mea”. De această dată, ea joacă
rolul Luciei Borges, o tânără care este pe
cale să se căsătorească cu un mogul media,
cu 30 de ani mai în vârstă decât ea, Leon
Carvajal. Numai că, nunta se transformă
într-o tragedie, întrucât milionarul este
asasinat chiar în mijlocul ceremoniei. Dar,
lucrurile iau o altă întorsătură, atunci când
bărbatul se întoarce la viață, într-un alt
trup.

SERIALE NOI:



,,Fă-ți timp să iubești, fă-ți
timp să vorbești, fă-ți timp
să împărtășești gândurile

prețioase pe care le ai" -
Octavian Paler"

Trăim vremuri tulburi

Am ajuns să ne omorâm
noi pe noi, am ajuns să ne
răpim noi pe noi, să răpim
copiii, să-i abuzăm sexual, să-
i vindem în străinătate și să le
căutăm oasele în Romania. De
când a devenit Romania o
junglă? Nu ne interesează
decât politica, alegerile, hoția
și minciuna, care pe care. Oare
cine ne mai poate opri? Și
Dumnezeu a început să nu ne
mai înțeleagă și să-i fie scârbă
de noi. Lumea a devenit o
problemă și, pe zi ce trece, să
fie scăpată de sub control. Noi
nu ne mai regăsim în tim-
purile pe care le trăim, nu mai
avem locul nostru, rolul nos-
tru, menirea noastră. Calicia
din noi, răutățile din noi nu
duc la nimic bun, duc la lu-
cruri ciudate. Am văzut oa-
meni care se roagă, se închină,
țin posturi, merg zi de zi la
biserici, iar când ajung în co-
munitate, bârfesc, urăsc, în-
jură, dușmănesc pe toata
lumea, își judecă semenii.
Oare de ce se roagă și mai
merg la biserică ? Nu este un
timp irosit aiurea? Sau lipsa
de cultură duce la aceste ex-
treme? 

Avem clădiri mai mari, dar
suflete mai mici. Autostrăzi
mai largi, dar minți mai în-
guste. Cheltuim mai mult, dar
avem mai puțin, cumpărăm
mai mult, dar ne bucuram mai
puțin. Avem case mai mari,
dar familii mai mici. Avem
mai multe accesorii, dar mai
puțin timp, avem mai multe
funcții, dar mai puțină minte,
mai multe cunoștințe, dar mai
puțină judecată, mai mulți ex-
perți și totuși, mai multe
probleme, mai multă medi-
cină, dar mai puțină sănătate.
Oare de ce toate astea? 

Nu cumva noi nu înțelegem
rostul nostru, menirea noas-
tră pe acest pământ? Nu

cumva pălăria este prea mare
pentru timpurile din ziua de
astăzi? AVEM, dar concluzia
finală este de ce avem, de
aceea nu avem.

Bem prea mult, fumăm
prea mult, cheltuim prea
nesăbuit, râdem prea puțin,
conducem prea repede, ne
enervam prea tare, ne culcăm
prea târziu, ne sculam prea
obosiți, citim prea puțin, ne
uităm prea mult la televizor și
ne rugăm prea rar. Totul în so-
cietate pornește de la com-
portamentul nostru, de la
modul de gândire, de la
modul de abordare. Avem și
ne văietăm că nu avem,
plângem și râdem, ca și cum
nu ne mai recunoaștem pe
noi. Mințim, și, peste puțin
timp, nu mai recunoaștem ce
am mințit. Atunci, cum vrem
să îndreptăm ceva, să gândim
ceva în societate, când noi nu
putem să ne controlăm pe
noi? 

Societatea este compusă
din noi, comportamentul este
al nostru și alegerile politice
sunt ale noastre. Ce facem?
Cum îndreptăm acest com-
portament al oamenilor? Ne-
am multiplicat averile, dar
ne-am redus valorile. 

Vorbim prea mult,
iubim prea rar și

urâm prea des 

Am învățat cum să ne
câștigăm existența, dar nu
cum să ne facem o viață mai
bună, mai simplă, mai înțe-
leaptă. Am adăugat ani vieții
și nu viața anilor. Am ajuns
până la lună și înapoi, dar
avem probleme când trebuie
să traversăm strada, să facem
cunoștință cu un vecin. Un-
deva, oamenii greșesc mult și
le lipsește ceva. Oare noi
stăpânim ,,gradul de cultură al
personalității?" Oare noi sun-
tem chiar atât de inteligenți și
atât de slabi lipsindu-ne mij -
locul? 

Ori suntem dirijați de forţe
oculte, pe care noi le evităm și
nu le luăm în calcul, ca și cum
sunt prea mici pentru iureșul

trăit în ziua de azi. Mergem pe
stradă și avem un comporta-
ment de oameni nebuni, vor-
bim singuri, mâncăm
mergând toate chimicalele
lumii, bem tot ce este mai rău
și ne întrebăm de ce a devenit
cancerul  ”flagelul secolului".

Acestea sunt vremurile
fast-food-urilor și digestiei
încete, oamenilor mari și car-
acterelor meschine, profi-
turilor rapide și relațiilor
superficiale. Acestea sunt vre-
murile în care avem două
venituri, dar mai multe di-
vorțuri, case mai frumoase,
dar cămine destrămate. Aces-
tea sunt vremurile în care
avem excursii rapide, scutece
de unică folosință, moralitate
de doi bani, aventuri de-o
noapte, corpuri suprapon-
derale și pastile care îți induc
orice stare, de la bucurie, la
liniște și moarte. Oare această
lume mai știe să se bucure de
ceva, mai poate să simtă că
trăiesc oamenii pe acest
pământ? Am devenit ca niște
roboți, având pe cap o pungă
cu prafuri psihotronice.

Sunt niște vremuri în care
avem prea multe vitrine, dar
nimic în interior, vremuri în
care tehnologia îți poate
aduce această scrisoare și în
care poți decide fie să îm-
părtășești acest punct de
vedere, fie să ștergi aceste
rânduri.

Amintește-ți să
petreci timp cu 

persoanele iubite

Pentru că nu vor fi lângă
tine o eternitate. Amintește-ți
să spui o vorbă bună copilului
care te venerează, pentru că
acel copil va crește curând și
va pleca de lângă tine. Amin -
tește-ți să-l îmbrățișezi cu
dragoste pe cel de lângă tine,
pentru că aceasta este singura
comoară pe care o poți oferi
cu inima și nu te costă nimic.
Să nu-ți fie teamă să pierzi pe
cineva. Oamenii predestinați
de soartă, nu se pierd.

Amintește-ți să spui “TE
IUBESC” partenerului și per-

soanelor pe care le îndrăgești,
dar, mai ales, să o spui din
inimă. O sărutare și o îm-
brățișare vor alina durerea
atunci când sunt sincere. 

Amintește-ți să-i ții pe cei
dragi de mână și să prețuiești
acel moment pentru că, într-o
zi, acea persoană nu va mai fi
lângă tine. Fă-ți timp să
iubești, fă-ți timp să vorbești,
fă-ți timp să împărtășești gân-
durile prețioase pe care le ai.
Suntem prinși într-o goană
nebună, în care nu cunoaștem
nici cum am ajuns aici, nici
cum plecăm de aici și nici
unde trebuie să ajungem. 

Ne pierdem de foarte
multe ori energia pe lucruri
mărunte și uităm să ne dozăm
efortul și să ne bucurăm de lu-
cruri mici. 

Viața se derulează cu
o viteză incredibilă !

Iar noi suntem simpli spec-
tatori. Și, de multe ori, trec pe
lângă noi foarte multe din bu-
curiile vieții. Zilele săptămânii
trec cu o viteză amețitoare, iar
nouă nu ne-a rămas decât să
ne gândim la zilele de week-
end-uri. Avem o criză de sin-
ceritate pe care o depășim
foarte greu. Se spune că a fi
sincer, trebuie să nu ascunzi
nimic,  să-ți deschizi sufletul
pentru a căpăta credibilitate
în societate. Ești considerat
sincer, nu atunci când nu as-
cunzi nimic celuilalt, ci atunci
când nu ascunzi ceea ce se
așteaptă de la tine să ascunzi.
Ești considerat sincer, numai
atunci când spui doar ce vrea
să audă cel care te ascultă.
Sinceritatea este și ea un as-
pect al instinctului actului de
conservare. La clasa de senti-
mente participă și sinceri-
tatea. Oamenii când sunt
lăudați, se cred și sinceri. Dacă
nu lauzi, ești făcut de la nebun
la hoț și multe altele. Opusul
iubirii nu este ura, ci indife -
rența. Înțelepții spun că, dacă
vrem să schimbăm lumea cu
adevărat, trebuie să fim noi
înșine mai buni. Iar această
schimbare de bunătate, com-

portament, să o transmitem
tuturor celor din  jurul nostru. 

De ce ne este frică și
de cine ? 

Gândim altceva și spunem
altceva, atunci când suntem
întrebați. Oare de ce? Suferim
de ceva? Noi chiar nu real-
izăm că nu spunem ceea ce
gândim? Abia atunci ar începe
să conteze eforturile noastre
față de imensa suferință în
care se zbat milioane de oa-
meni. Și atunci ne-am trezi
din somnul indiferenței, care
ne anihilează iubirea față de
aproapele nostru, care este
totuna cu noi. Atunci când nu
mai iubim pe cineva, apare in-
diferența și nu ura. Pasiune
există și în dragoste și în ură,
dar nu o găsim în indiferență,
pentru că, să urăști și să
iubești pe cineva, înseamnă
pasiune. Vorbim și urâm mult,
dar iubim prea puțin. Așa nu
ne putem crea un drum pe
care îl dorim cu toții. 

Cine ne întinde o mână de
ajutor? NIMENI! Pentru că
noi, românii, știm totul, dar nu
știm nimic. Așa de bine ne-am
condus țara, încât am vândut
totul pe nimic. Și trădarea face
parte din jocul unor indivizi
ajunși la putere! Iar, după
atâta rău pe care-l fac oame-
nilor, tot ei sunt aleși de
aceeași oameni. Stau și mă în-
treb: Oare culmea prostiei tot
la noi există? Cred că, sigur,
DA!!!!!

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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mod de preparare:
Conopida, desfăcută în

buchețele, se spală și se lasă
timp de o oră în apă rece,
apoi se pune la scurs.

Morcovul se curăță, se taie
rondele, iar hreanul curățat
se taie bețișoare.

Conopida se așază în bor-
cane, apoi se pun, după
preferință, rondelele de mor-
covi și bețișoarele de hrean.

Separat, într-o oală se pune
la fiert apa și oțetul. Se
adaugă apoi sarea, zahărul,
frunzele de dafin și piperul.
Cu ajutorul unui polonic,
soluția obținută se toarnă
fierbinte peste conopida din
borcan. În fiecare borcan se
mai pun câteva frunze de
dafin și boabe de piper, apoi
borcanele se capsează și se
pun în pături.
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mod de preparare: 
Pentru început, se prepară

saramura din toate ingredi-
entele și se lasă să dea un clo-
cot. După ce se spală, vinetele

se taie rondele de 1 cm, se
prăjesc în puțin ulei și se scot
pe un prosop de hârtie.

Ardeii se taie în fâșii
scurte, se opăresc în sara-

mură, apoi se scot și se lasă la
scurs într-o sită. 

Compoziția se oprește
pen tru umplerea borcanelor.
Astfel pregătite, legumele se
așază, în straturi, în  borcan:
un strat de vinete și usturoi
pisat, apoi un strat de ardei și
tot așa până la umplerea bor-
canului. Peste ele se toarnă
saramura, apoi borcanele se
capsează. 

www.bucataras.ro

mod de preparare:
Morcovii se rad pe răză-

toarea mare iar gogoşarii,
ardeiul gras, gogonelele şi
ceapa se taie fideluţe. Apa,
împreună cu zahărul, oţetul
şi sarea se pune la fiert.
Atunci când clocoteşte, se
adaugă zarzavaturile. După
ce zarzavaturile încep să 

fiarbă, se mai lasă 15 minute
şi se amestecă continuu. La
final, ingredientele se scurg
bine şi se lasă să se răcoreas -
că.

Între timp, muştarul se
amestecă încet cu uleiul,
rezultând o maioneză, care
se încorporează în amestecul
de zarzavaturi răcite. Totul

se pune în borcane, iar dea-
supra se presară salicilat sau
conservant, după care, bor-
canele se închid.

(Rețetă de la o cititoare)

apERITIv cu maIoNEză 

coNopIDă muRaTă 

INGREDIENTE

6-7 vinete potrivite, 5-6 bucăți de ardei kapia mari
(sau 12 gogoșari), 2 căpățâni de usturoi, ulei pentru
prăjit vinetele.

saramura:1/2 l oțet, 1 l apă, 2 linguri rase cu sare
grunjoasă, 3 linguri rase cu zahăr, o linguriță boabe de
muștar, o linguriță boabe de piper, câteva foi de dafin.

INGREDIENTE

4 kg conopidă, 2 rădăcini de hrean, 2-3
morcovi(opțional),    2 l apă,1 l oțet, o cană cu zahăr
(cană de 250 ml), 2 linguri cu vârf sare de murături, o
lingura piper boabe,  6-7 frunze de dafin.

Ingrediente:  mere,
zahăr, sare de lămâie.

mod de preparare:
Merele, curățate și date

pe răzătoare, se pun apoi
într-o cratiță, se adaugă
puțină apă și se fierb. După
ce merele s-au înmuiat, se
mixează până se obține o
pastă consistentă.

Separat, se pregătește
un sirop dintr-un litru de
apă și 440 g zahăr, iar la

această cantitate, se
adaugă 800 g piure de
mere și 5 g sare de lămâie.
Compoziția se dă din nou
la fiert, iar când ajunge la
temperatura de 70 de
grade, se ia de pe foc, se
toarnă în sticle și se sigi -
lează. Sticlele se întorc
pentru cinci minute cu ca-
pacul în jos, apoi se lasă la
răcit, între pături.

www.culinar.ro

coNsERvE DE vINETE, aRDEI sI usTuRoI 

NEcTaR DE mERE 

INGREDIENTE

un kilogram de mor-
covi, un kilogram de
gogoşari, un kilogram de
ardei gras, un kilogram
de gogonele, 1/2 kg de
ceapă, 1/2 l ulei, un bor-
can de muştar, 750 ml
apă, 250 g zahăr, 300 ml
oţet, 3 linguri de sare.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

H - F - B - B - COJOAICA - TORR - AI - VESTIARE - V - TC - R - PAL - AMU - CA - CRI - EM - N - SN - ATU - AD - CAI - H - C - CIL - B - IP - U - RAVASIT

- CATAMARAN - DETERIORA - TA - ARINI - SCORTAREL - V - C - AICI - AR - RIMA - INTACT - OLOGI - IAD - ULIU - HAI - BT - ACRA - NOE - T -

OB - ET - PASTAI - MARACINAR - OR - REA - REN - TAIA - NEA - AIA - AUR - G - E - SAS - MANIERA - SILVIE - RAC - AT - FAIANTA - ABIA



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 2 camere

Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,
balcon, CT, termopan, parchet, gresie,
faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, telefon:
0733.832.559.

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 garsonieră, Dorobanți, 

27 mp, etaj 3, cu balcon, CT, termopan,

mobilată. Preț: 24.000 euro, telefon:

0725.452.888.

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 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 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 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,  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 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 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, la preț

foarte mic, locuință mobilată, în Deva,

la curte, în zonă centrală, unei per-

soane încadrată în muncă, student sau

elev. Rog seriozitate. Telefon:

0724.451.762.

l Ofer închiriere casă, Deva, 2

camere, baie, bucătărie, CT, termopan,

curte, mobilată, utilată. Chirie: 300

euro/lună, plus garanție, pentru per-

soane cu serviciu. Telefon:

0721.055.313.

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 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 fa -

milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
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. Florilor. 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 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 înjumătăţit. 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, 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 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 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 Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Doamnă serioasă, fără obligații,
66 de ani, doresc să cunosc un domn
serios, de vârstă apropiată, pentru a
ne petrece și a merge împreună pe
drumul vieții. Suntem la vârsta când
seriozitatea ar trebui să ne caracter-
izeze. Telefon: 0728.783.254. 

l Doamnă singură, doresc să
cunosc un domn de 77-80 de ani, să
fie lângă mine, la bine și la rău, să
luptăm împreună împotriva sin-
gurătății. Sunt pensionară și locuiesc
la bloc cu copiii. Telefon:
0770.234.260.

l Domn  serios, 28 de ani, șaten
1,70/80 kg., doresc să cunosc o fată
de vârstă apropiată, să formăm o
familie și să lucrăm împreună în
Cehia, unde eu muncesc în prezent, cu
contract legal de muncă. Doresc și
ofer seriozitate. Telefon:
0747.337.061.

l Doamnă, 35 de ani, 1,65/80 kg,
șatenă, singură, doresc să cunosc un
domn serios, cu apartament, pentru
căsătorie. Rog sinceritate și seriozi-
tate! Telefon: 0730.882.897.

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

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

PIERDERI

l Pierdut legitimație de serviciu
nr. 6205, eliberată de ANAF Deva, pe
numele Gîrbea Roxana- Crăița-Maria
Se declară nulă. 

DIVERSE

l Vând sobă emailată, de încălzit
la gaz sau butelie 25/70/70, pătul pen-
tru porumb știuleți, din metal masă și
scaun alimentație pentru copii între 6
luni și 3 ani, scaun auto pentru copii.
Preț negociabil, tel. 0744.633.217.

l Vând fustă de piele, talia 32,
nouă, de culoare maro închis. 
Preț: 60 de lei, telefon: 0725.483.

l Vând țuică de prune, de 50-60
de grade, de foarte bună calitate, în
cantitate mai mare. Tel. 0729.529.137.

l Vând dulăpior alb, melaminat,
cu trei sertare, nou, 72x40x40 cm.
Telefon: 0745.750.705.

l Vând vitrină și ladă frigorifică
(congelator). Telefon: 0754.391.915.

l Vând pătul și teren la 5 km de
Deva, cu toate utilitățile. Preț negocia-
bil, telefon: 0744.633.217.

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 două locuri de veci, tip
cavou, cu cruce, în cimitirul Bejan,
Deva. Preț negociabil, telefon:
0766.355.721.
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16 - ACTUALITATE

În perioada septembrie –
noiembrie 2019, calen-
darul Centrului Cultural

și de Creație al Orașului
Simeria este alcătuit dintr-o
varietate de evenimente
culturale care, cu sigu-
ranță,au atras și vor atrage
public de toate vârstele. 

Astfel, în data de 8 septem-
brie, în Parcul Tineretului din
Simeria, a avut loc evenimentul
de folclor “MĂRIE, MÂNDRĂ
MĂRIE”. Pentru a marca ediția
cu numărul 5, în acest an,orga-
nizatorii au invitat 5 ansam-
bluri folclorice din diferite zone
ale țării : Ansamblul Brădeana,
Ansamblul Armenișana, An -
sam blul Cununa Vețelului, An -
samblul Datina Turdeană și
Ansamblul Dor Teiușan. A fost
un eveniment așteptat de pu -
blic, care a marcat finalul eve -
nimentelor de vară, în aer liber.

Luna octombrie aduce chiar
din primele zile publicul în sala
de spectacol, pentru că, pe data

de 5 octombrie, va avea loc la
Parcul de Afaceri Simeria
evenimentul “PARFUM DE RO-
MANȚĂ”, în cadrul căruia pu -
blicul se poate bucura de un
regal de romanțe, cântece de
petrecere și slagare românești,
în interpretarea soliștilor : Răz-

van Furdui, Ciprian Roman și
Gabriel Cîndea (câștigătorul
“Trofeului Tinereții” Amara
2019 ). 

Spectacolul este prilejuit de
Ziua Persoanelor Vârstnice,
motiv pentru care in tra rea este
liberă pentru pensionari, iar

TOAMNĂ CULTURALĂ
LA SIMERIA

prețul unui bilet este de 15 lei.
În data de 11 octombrie, în-

cepand cu ora 18, va avea loc
Balul Bobocilor Liceului Teh -
no logic de Transport Feroviar
“Anghel Saligny” Simeria, eve -
niment pentru care pregă tirile
sunt deja în plină desfășurare.
Vor fi prezentate pu bli cului
momente muzicale din pe-
rioada anilor ‘60-‘70, aparți -
nând unor artiști foarte
cu noscuți: ABBA, Elvis Presley,
Queenși mulți alții. WE WILL
ROCK YOU ! - așa au promis
bobocii înscriși în concurs, de
altfel aceasta este și denumirea
spectacolului de muzica și dans
în cauză.

Spre finalul lunii octombrie,

mai precis în data de 21, de la
ora 11, tot la Parcul de Afaceri
Simeria, va fi prezentată
prichindeilor cea mai nouă
producție pentru copii a
Teatrului de Artă Deva, și
anume piesa de teatru ADE-
VĂRATA POVESTE A LUI
HANSEL ȘI GRETEL. Acest
eveniment își propune să cul-
tive micilor spectatori
dragostea pentru teatru, pen-
tru culturăși pentru frumos.

Luna noiembrie va aduce la
Simeria piesa de teatru UN
BĂRBAT ȘI MAI MULTE FEMEI,
piesă la care sunt invitați în
special liceenii; evenimentul
FESTIVALUL TOAMNEI, la care
vor participa toate trupele de
dans modern și de balet
aparținând Clubului SMART al
Copiilor Simeria, precum și o
piesă de teatru pentru publicul
larg.

“Vă așteptăm cu mare drag
la evenimentele culturale de la
Simeria. Satisfacția unui orga-
nizator de evenimente vine
atunci când sala de spectacole
e plină, iar la finalul unui
eveniment publicul întreabă:
Ce mai urmează? “ a declarat
pentru noi managerul Centru-
lui Cultural și de Creaţie al
Orașului Simeria, doamna Mi-
haela-Anca Albu. 


