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Apicultorii din judeţ 
pot primi ajutoare de 
minimis. Cererile trebuie
depuse la Direcţia Agricolă
până la 31 octombrie.
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Primele treceri de 
pietoni inteligente vor fi
construite la Deva. 
Proiectul a fost propus de
societatea civilă.
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

„Şcoala de meşteşuguri în
Ţara Zarandului” a ajuns la
ediţia a doua. Meşteşu gu -
rile tradiţionale vor fi
prezentate elevilor din
nouă şcoli generale.
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Mintia testează 
cărbune din Indonezia

Zeci de producători se reunesc, la acest
sfârşit de săptămână, la Ziua Recoltei, în
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Deva – Anul apicol 2019 a
fost unul foarte slab pentru
stuparii din judeţul Hune-
doara. Vremea capricioasă din
primăvara acestui an a afectat
foarte tare culesul la florile de
salcâm, motiv pentru care can-
titatea de miere a fost mai
mică cu 80%. Probleme cu
producţia s-au înregistrat şi la
mierea polifloră, unde canti-
tatea obţinută a fost mai re-
ducă cu 20%. 

În aceste condiţii, apicul-
torii pot beneficia de ajutoare
din partea statului, în baza
unei cereri şi a unui dosar ce
trebuie depuse la Direcţia
Agricolă, cu respectarea unor
cerinţe impuse de legislaţia în
vigoare.

„Valoarea ajutorului de
minimis este 20 de lei pentru
fiecare familie de albine. Nu
este mult, dar nici puţin, com-
parativ cu ceea ce am primit în
anii trecuţi. Aş putea spune că
este acceptabil, dacă luăm în
calcul că în 2016 am primit un
ajutor de 4 lei pe familia de al-
bine”, a anunţat preşedintele
Asociaţiei Crescătorilor de Al-
bine (ACA) Hunedoara, Iosif
Korb.

Potrivit acestuia, cererile de
sprijin trebuie să fie depuse cel
târziu până la 31 octombrie, la
sediul Direcţiei Judeţene pen-
tru Agricultură (DJA) Hune-
doara. 

Pentru a beneficia de aju-
torul de la stat, apicultorii tre-
buie să aibă familiile de albine
înscrise, până la 1 martie 2019,
în baza de date naţională ges-
tionată de Agenţia Naţională
pentru Zootehnie şi să fie au-
torizaţi de către Direcţia Sani-
tar-Veterinară şi pentru
Protecţia Alimentelor (DSVSA).
În cazul persoanelor fizice se
mai solicită un certificat de
producător emis de Registrul
Agricol din primării, o copie
după actul de identitate,
dovada unui cont activ în
bancă. Persoanele juridice vor
depune şi o copie după înreg-
istrarea la Registrul Comerţu-
lui.

Apicultorii care nu se des-
curcă cu birocraţia, pot apela la
sprijinul ACA Hunedoara, unde
vor primi consultanţă de spe-
cialitate şi formularul de cerere.

„A fost un an slab pentru
apicultori. De aceea, le oferim
sprijin apicultorilor în com-
pletarea cererilor pentru aju-
torul de minimis şi la sediul
asociaţiei noastre pentru ca oa-
menii să poată beneficia măcar
de aceşti bani”, a afirmat Iosif
Korb.

Conform estimărilor, de
acest ajutor financiar ar putea
beneficia 468 de apicultori din
judeţul Hunedoara, dintre cei
aproape 1.000 care deţin
familii de albine. 

Ajutoare pentru
apicultorii din judeţul

Hunedoara
Cererile se pot depune până la 31 octombrie. 

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. 

Restaurarea Castelului
Nopcsa poate începe!

Deva - Execuția lucrărilor de
restaurare la Castelul Nopcsa
din satul Săcel, comuna Sân-
tămărie Orlea, poate începe,
după ce ordinul de începere a
lucrărilor a fost emis.

Interesul pentru derularea
acestui proiect integrat strate-
giei locale de dezvoltare eco-
nomico-socială, furnizând
repere pentru atragerea de in-
vestiții în zonă, valorificarea
forței de muncă disponibilă, a
potențialului turistic pe coor-
donate de ecoturism, agrotur-
ism și turism rural sau de
aventură, a factorilor de mediu
și relief.

Obiectivul general al proiec-
tului este recuperarea și valo -
rizarea patrimoniului ma te rial,
imaterial și promovarea aces-

tuia în context regional și euro-
pean.

În prezent, castelul este de-
clarat monument istoric fără a
fi deschis publicului din cauza
stării avansate de degradare
produse de lipsa întreținerii și
de vandalizarea clădirii, fiind
necesară realizarea de lucrări
de restaurare a clădirii pentru
introducerea sa în circuitul tur-
istic și deschiderea către public.

Lucrările vor fi executate de
asocierea a două firme, iar val-
oarea proiectului este de 6,4
milioane de lei. Fondurile au
fost alocate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală
și din bugetul județului Hune-
doara.

Termenul de execuție a lu-
crărilor este de 18 luni.



Deva - Primăria Munici -
piu lui Deva a dat startul celui
mai votat proiect propus de
deveni în cadrul programului
de Bugetare participativă,
desfășurat la începutul anului
2019.

Studiul de fezabilitate pen-
tru obiectivul ”Treceri de
pietoni inteligente pe Bule-

vardul 22 Decembrie” a fost
aprobat în ședința Consiliului
Local Deva din 30 septembrie,
iar investiția va fi finalizată
până la sfârșitul anului.
Potrivit reprezentanților Di-
recției Deva 2020, în maxi-
mum două săptămâni, va fi
atribuit contractul de pro -
iectare și execuție a lucrărilor. 

Practic, trecerile de pietoni
inteligente presupun montare
de sisteme de iluminat supli-
mentare, cu senzori pentru
pietoni, care vor prelua infor-
maţia că o persoană tra-
versează strada şi va aprinde
o lumină suplimentară pentru
ca oamenii să fie mai vizibili
pentru şoferi.

În cadrul proiectului, vor fi
realizate patru treceri de
pietoni inteligente, pe Bule-
vardul 22 Decembrie din
Deva – pe tronsonul cuprins
între Biserica Catolică din
zona Ceangăi și sediul Dacia
Service. Concret, acestea vor fi
amenajate în fața Bisericii Ro-
mano-Catolice ”Sf. Anton”, la
intersecțiile cu străzile Mi -
nerva și Zăvoi și în fața sediu-
lui Direcției Sanitar-
Ve te rinare și pentru Siguranța
Alimentelor.

Valoarea totală a lucrărilor
este de 177.481,25 lei (TVA
inclus), iar banii provin de la
bugetul local al municipiului
Deva.

Investiția  presupune, între
altele, montarea de stâlpi,
echipați cu corpuri de ilumi-
nat cu tehnologie LED și sis-

tem de detecție a pietonilor;
montarea de proiectoare cu
lumină portocalie, intermi-
tente și sincronizate, mon -
tarea unui proiector cu
lumină albă, pentru ilu-
minarea indicatorului rutier,
montarea unui dimmer cu de-
tector de mișcare și comuni-
cație wireless, care va
gestiona în mod inteligent
consumul de energie, astfel că
după ce pietonul sau grupul
de pietoni a traversat strada,
intensitatea luminii va scădea.

Odată cu amenajarea tre-
cerilor de pietoni inteligente,
în cele patru zone din oraș
vor fi refăcute și marcajele ru-
tiere, așa încât să existe
condiții optime de vizibilitate
a pietonilor, în toate anotim-
purile, atât pe timp de noapte,
cât și în timpul zilei.
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Treceri inteligente pentru pietoni,
la Deva

Deva - Compania Naţio -
nală de Administrare a Infra-
structurii Rutiere (CNAIR) a
decis restricționarea circu-
lației pe autostrada A1
Sebeș-Sibiu, din cauza unor
tasări într-o zonă cu prob-
leme deja cunoscute. Practic,
în zona respectivă s-a lăsat
asfaltul, cel mai probabil din
cauza unor alunecări de
teren la adâncime.

Compania de drumuri a
stabilit la 60 kilometri la oră,
viteza maximă admisă pe
ambele benzi de circulaţie.
Problemele se înregistrează
la kilometrul 276 al au-
tostrăzii. În zonă erau oricum
restricții de viteză din cauza
stării drumului, însă nu la 60
de kilometri la oră.

„Având în vedere apariția
unor tasări la corpul au-
tostrăzii A1, Sibiu – Sebeș
(km 276), calea 1, banda 2, în
zona Săliște, s-a luat decizia
restricționării circulației la
60 km/h pe ambele benzi de

circulație. Zona respectivă
este semnalizată corespunză-
tor. Vă rugăm să circulați cu
atenție și să respectați re-
stricțiile impuse temporar”,
au precizat reprezentanții
CNAIR.

Segmentul de autostradă

Sibiu-Sebeş face parte din au-
tostrada Orăştie-Sibiu şi a
fost deschis circulaţiei în anul
2014. În 2015 au apărut
probleme pe acest lot, ceea ce
a făcut necesară demolarea şi
reconstrucţia unui sector de
200 de metri.

Deva - Termocentrala Min -
tia a început pregătirile pen-
tru primul test de ardere cu
cărbune importat din In-
donezia. Sortimentul folosit
are un conţinut redus de sulf,
ceea ce va permite termocen-
tralei încadrarea în normele
europene de mediu fără să
mai fie montate instalaţiile de
desulfurare. 

Potrivit preşedintelui Sin -
dica  tului „Solidaritatea Hune-
doara”, Cristian Iştoc, în
magazia termocentralei a in-
trat o cantitate de 1.200 de
tone de cărbune din In-
donezia, iar până la sfârşitul
săptămânii viitoare vor mai
veni alte 1.200 de tone. 

Primele teste ar putea avea
loc spre sfârşitul săptămânii
viitoare, iar dacă rezultatele
vor fi favorabile, atunci sindi-
catele vor solicita trecerea
producătorului de energie pe
cărbunele din import, deoa -

rece aşa se va putea încadra în
normele de mediu.

Termocentrala Mintia ar
putea fi preluată de Consiliul
Judeţean (CJ) Hunedoara,
potrivit unui proiect de act
normativ care se află în dez-
batere la comisiile de specia -
litate ale Camerei Deputaţilor,
după ce a fost aprobat în
Senat. 

Termocentrala Mintia 
face teste cu cărbune 

din Indonezia

Probleme şi pe autostrada Sebeş-Sibiu
Restricţii de viteză la 60 km/oră.
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Farmacia TACOMI te face mai frumoasă
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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.

În 1989 România a tre-
cut prin experienţa
infectării cu HIV a mii

de copii instituţionali -
zaţi, care au contactat
virusul prin transfuzii de
sânge. Cel mai probabil,
în România se află cel
mai mare număr de 
persoane infectate cu
HIV din sub-regiunea 
Europei Centrale şi de
Sud-Est. În iunie 2003, în
România erau raportate
5.580 cazuri de persoane
care trăiau cu HIV, 8.247
cazuri persoane cu SIDA,
ca şi 3.569 decese
cauzate de HIV/SIDA. 

În ciuda a două reluări de
analiză a acestei raportări,
pentru lămurirea discre pan -
ţelor dintre cazurile de HIV şi
cele de persoane care trăiesc
cu SIDA, clarificarea nu a fost

posibilă. În orice caz, numărul
real de persoane care trăiesc
cu HIV este probabil undeva
între 5.500 şi 14.000.

Conform teoriei ,,iceberg-
ului”, cazurile depistate  repre -
zintă  doar o parte  din cazurile
reale. Specialiştii afirmă că
fiecare caz depistat ,,ascunde’’
alte 15 cazuri nediagnosticate.

Aceste date sunt furnizate
de rapotul epidemiologic
asupra HIV/ SIDA şi ITS în
România, realizat de UNAIDS,
UNICEF şi OMS

Unde?
Conform statisticilor Orga-

nizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
în România se înregistrează
cele mai multe cazuri de in-
fecţii HIV în rândul copiilor şi
a tinerilor, aflându-se pe
primele locuri judeţele Con-
stanţa şi Hunedoara.

Incidenţa îmbolnăvirilor în

judeţul Hunedoara depăşeşte
media naţională.

Vârful de incidenţă se înre -
gistrează la tinerii cu vârsta
între 20-24 de ani, urmati de
adolescenţi 15-19 ani.

Conform datelor statistice
de la ultimul recensământ,
judeţul Huneodara are o 
populaţie de  489.872 locuitori
la acest număr de populaţie au
fost  identificate  un număr de
175 cazuri HIV/SIDA, 10
cazuri noi apărute  în fiecare
an şi 9 decese  pe an în rândul
populaţiei tinere.

A cui? Care este pro -
blema?

În România  trăiesc cu HIV
sau sunt bolnave de SIDA
14387 de persoane, aproxima-
tiv 70 % cu vârste cuprinse
între 13 şi 19 ani.

Lipsa cunoştinţelor  în rân-

dul populaţiei tinere legat de
folosirea prezervativului şi a
metodelor contraceptive  duce
la un număr mare de avorturi,
cât şi de îmbolnăviri  a bolilor
cu transmitere sexuală.

Bolile cu transmitere sexu-
ala cât şi a infestării cu virusul
HIV este o problemă întâlnită
în rândul populaţiei tinere în
general şi este datorată  lipsei
de educaţie sexuală atât în
mediul familial cât şi în şcoli.

Asociaţia Linişor este o or-
ganizaţie neguvernamentală,
apoli tică al carei scop  esenţial
este de a milita  pentru asigu-
rarea  cadrului social, cultural,
educaţional şi economic  nece-
sar pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale 
populaţiei majoritare cât şi a
etniilor din România  fără de-
osebire de stare socială,
apartenenţă religiooasă sau

sex şi de a reuni interesele de
grup într-un interes majoritar
cât şi participarea activă la
viaţa comunităţii în care aceş-
tia trăiesc, de a aplana  difer-
enţele între diferitele  categorii
sociale,etnii şi populaţia ma-
joritară.

Asociaţia Linişor  a imple-
mentat în luna Septembrie
2019, ,, CAMPANIE DE IN-
FORMARE ASUPRA UNUI
MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ÎN
RÂNDUL TINERILOR HUNE-
DORENI’’.

Proiect finanţat de către
primăria Municipiului Hune-
doara cu suma de 9.000 lei,
domeniul tineret. Proiectul şi-
a dorit sensibilizarea opiniei
publice, a societăţii civile şi a
mass – mediei locale  hune-
dorene asupra pericolului care
îl prezintă pentru  tineri trans-
miterea bolilor cu transmitere
sexuala şi a virusului H.I.V..

În cadrul proiectului, un
număr mare de tineri  au fost
informaţi  în ceea ce priveşte
infecţia  cu virusul H.I.V./SIDA,
precum şi învăţarea  unor
metode şi deprinderi  îm-
potriva contac tării virusului
H.I.V. şi a altor boli cu trans-
mitere sexuală.

Dorim ca acest  proiect  să
aibă ca şi efect reducerea
numărului de îmbolnăviri
H.I.V. şi a a altor boli cu trans-
mitere sexuală în rândul tiner-
ilor din Municipiul Hunedoara.

- 100 de tineri din Municip-
iul Hunedoara au beneficiat de
consiliere socio/psiho/medi -
cală din partea unor specia lişti
în vederea  prevenirii unor boli
cu transmitere sexuală,  cât şi
a  riscurilor la care se pun prin
nefolosirea unui prezervativ.

1.000 de tineri hunedoreni
au  beneficiat de  materiale in-
formative  adaptate  la nivelul
lor de înţelegere, materiale
concepute de către medici, psi-
hologi, profesori.

HIV - Pericolul care poate fi prevenit



eVeNiMeNt - 54 - 10 octoMbrie 2019 

„Ş
coala de
meşteşuguri în
Ţara Zarandului”

a ajuns la ediţia a doua şi
este sprijinită de Consil-
iul Judeţean Hunedoara.

Brad- Peste o sută de
elevi şi cadre didactice din
nouă şcoli generale situate în
localităţi membre ale Foru-
mului Montan din România
(FRM) vor avea ocazia să
desluşească secretele mese -
riilor tradiţionale din Ţara
Zarandului. Intitulat „Şcoala
de meşteşuguri în Ţara
Zarandului”, proiectul este
derulat, în perioada 5-6 oc-
tombrie, de filiala judeţeană
a FMR Hunedoara şi Consil-
iul Judeţean Hunedoara,
scopul principal fiind pro-
movarea vechilor îndeletni-
ciri ale zonei în rândurile
tinerei generaţii.

„Am invitat elevii din şco-
lile generale şi pe dascălii lor
să vadă cum se lucrează
lutul, cum se căuta aurul alu-
vionar cu şaitrocul sau cum
arată un atelier de dulgherie.
Copiii vor vedea demon-
straţii de olărit, confecţionat
doniţe, ciubere şi alte obiecte
din lemn, utile în gospodărie,
dar şi muzeu popular găz-
duit de o casă din Curechiu.
Nu vor lipsi demonstraţiile
despre cum se  căuta aurul
aluvionar cu şaitrocul, mo-
ment ce este planificat la
„Casa căutătorului de aur”
din Stănija”, a declarat Geor-
geta Dulgheru, iniţiatoarea
proiectului şi preşedinte al
FMR Hunedoara.

Conform programului sta-
bilit de organizatori, sâm-
bătă, 5 octombrie, sunt
planificate vizite la atelierul
de olărit al meşterului Petru
Borza, din Tomeşti, şi apoi la
dulgherul Cornel Banciu.
Apoi, pe 6 octombrie, elevii şi
profesorii sunt invitaţi la
Casa căutătorului de aur din
Stănija, comuna Buceş, şi la
muzeul de artă populară din
Curechiu, o colecţie îngrijită
de Viorel Tudoran. 

De asemenea, va fi vizitată
expoziţia de geologie, iar
dacă vremea o va permite
copiii vor putea face o de-
plasare pe Valea Stănijei şi la
Cascada Săritoarea, unde se
mai pot vedea urme ale unei
instalaţii de spălare a nisipu-
lui aurifer.

Proiectul educaţional este
bine primit în rândurile
elevilor şi cadrelor didactice,
dovadă fiind faptul că la
acesta şi-au confirmat par-

ticiparea reprezentanţi ai
şcolilor generale din Buceş,
Blăjeni, Bucureşci, Crişcior,
Ribiţa, Luncoiu de Jos,
Vălişoara, Veţel şi Vaţa de Jos. 

Meşteşugurile tradiţionale prezentate
elevilor din Ţara Zarandului



Luna octombrie de-
butează cu un eveni-
ment legat de cea

mai nobilă misiune 
socială- EDUCAȚIA. 

5 Octombrie  e Ziua Mon-
dială a Educației. În 1994,
UNESCO a inaugurat, prima
ZI MONDIALĂ A EDUCATO-
RILOR, pentru a comemora
semnarea, în 1966, a reco-
mandării făcute de UNESCO
şi ORGANIZAŢIA INTER-
NAŢIONALĂ A MUNCII pri -
vind condiţiile de muncă ale
personalului didactic.

În județul Hunedoara, de
ani buni suntem martorii
unor manifestări legate de
acest eveniment, ce au de-
venit deja tradiție. In data de
2 octombrie a.c, în cadrul
”Săptămânii Educației” la In-
spectoratul Școlar Județean
Hunedoara s-au reunit das -
căli din întregul județ, pentru
dezbateri în domeniul edu-
cațional,  schimb de bune
practice, sau activități de for-
mare.

În acest an, Asociația
Dascălilor Hunedoreni, prin
reprezentanții săi, președinte
Grecu Petruța, vicepreșe din -
te Țendea Florina, secretar
Voica Paula a reușit să alăture
programului propus de către
Sindicatul Învățământului
Preuniversitar și Inspectora -
tul Școlar, cinci activități de

formare –ateliere de lucru pe
teme diverse și de actualitate
pentru oamenii școlii.

Aducem mulțumiri colege -
lor care au realizat activități
de formare în cadrul urmă-
toarelor ateliere:

”Rebus și poezie”- prof.
Petronela Slavu

”Folosirea instrumentelor
mobile în activitatea didac-

tică”- prof. Didina Botgros
”Învățarea experiențială”-

prof. Adriana Bârcean
”Semnificații de pe ia

româ nească”- muzeograf Mo -
nica Dușan (Muzeul de Etno-
grafie și Istorie Locală Brad,
secție  a M. C. D. R Deva)

”Metaprograme”- prof
Gre cu Petruța

Am îndreptat aprecieri

spre colegi merituoși din
județ care indiferent de locul
în care se află, fie că ocupă
posturi de conducere, fie că
sunt la catedră, prin talentul
și devotamentul cu care își
îndeplinesc misiunea, aduc
”plus valoare” comunității
cadrelor didactice. Ne-am
bucurat că am găsit prilejul
să acordăm unor astfel de

colegi certificate ce au con-
ferit calitatea de ”Membru de
onoare” al Asociației Dască -
lilor Hunedoreni.

La mulți ani azi, DASCĂLE!
Fii mâine și în viitor izvorul
binelui, lumina și inspirația
lumii în care trăiești!

Prof. Țendea Florina
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Conferinţa ”Despre educaţie. 
Azi pentru mâine”

În acest an, Agenția
Națională pentru Ocu-
parea Forței de Muncă

va organiza bursa locurilor
de muncă pentru absol-
venți în data de 18 oc-
tombrie.

Evenimentul va avea loc la
nivelul celor 42 de agenții ter-
itoriale pentru ocuparea
forței de muncă și are ca scop
facilitarea accesului absol-
venților la posturile disponi-
bile și interacțiunea directă cu
agenții economici. 

Pot participa și celelalte
categorii de persoane care nu
au loc de muncă sau care
doresc schimbarea acestuia. 

Acţiunea se va desfăşura în
această zi pe plan naţional şi
în reţeaua teritorială a judeţu-
lui Hunedoara, între orele 900
–1300, în următoarele locații:

• Agenţia Locală Deva-

Deva, str. Piaţa Unirii nr. 2, tel.
0755999916

• Agenţia Locală Hune-
doara– Hunedoara, B-dul
Corvin, nr. 14, tel.
0755999917

• Agenţia Locală Petro -
şani– Petroşani, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 90, tel.
0755999927

• Punct de Lucru Orăştie–
Orăştie, str. O. Goga nr. 25, tel.
0755999922

• Punct de Lucru Brad–
Brad, str. Independenţei, nr. 3,
tel. 0755999923

• Punct de Lucru Lupeni –
Lupeni, str. Narciselor, nr. 11,
tel. 0755999919

• Punct de Lucru Vulcan –
Vulcan, str. Mihai Viteazu, Bl.
92, parter, tel. 0755999920

• Punct de Lucru Hateg –
Hateg, str. Libertatii, nr. 5, tel.
0755999925

• Punct de Lucru Calan –
Calan, str. Independenţei, nr.
13, parter, tel. 0755999924

Obiectivul principal al
acestui eveniment îl consti-
tuie creşterea gradului de
ocupare pentru absolvenţi,
nefiind excluse alte categorii
de persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă, prin întâl-
nirea directă a cererii cu
oferta de locuri de muncă, în
condiţiile unei concurenţe
loiale şi transparente, care să
permită realizarea unui echili-
bru între acestea, în timpul cel
mai scurt.

Angajatorii pot beneficia
de subvenţii, conform preve -
derilor Legii nr. 76/2002,
dacă oferă absolvenţilor opor-
tunitatea de a ocupa locurile
de muncă pe care le au dis -
ponibile. 

Cu această ocazie, ream-
intim absolvenţilor înregis-
traţi la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă fap-
tul că pot beneficia de prime
de insertie, urmare a angajării
cu normă întreagă, pe o pe-
rioadă mai mare de 12 luni. 

Agenţii economici din
judeţ pot depune oferte de
locuri de muncă vacante până

în data de 18 octombrie 2019
la A.J.O.F.M. Hunedoara, Deva,
Piaţa Unirii, nr. 2, tel.
0254.216.151, e-mail:
ajofm@hd.anofm.ro, sau la
cea mai apropiată agenţie lo-
cală pentru ocuparea forţei de
muncă.

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de

Muncă Hunedoara

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU
ABSOLVENȚI  18 OCTOMBRIE 2019



Dacă vom consuma
băuturi alcoolice
ocazional și cu

moderație, sănătatea
noastră nu este în pericol.
Contează însă și calitatea.
Astăzi vom vorbi despre
cele mai bune alegeri pe
care le putem face. 

1. Vinul roșu, sec este una
dintre cele mai vechi băuturi
alcoolice din istoria înregis-
trată, cu o reputație de mii de
ani. Este sărac în zaharuri și
bogat în antioxidanți. Resver-
atrolul este dovedit a fi un
protector eficient impotriva
bolii Alzheimer şi demenţei.
Mai mult, cercetările din ul-
timii ani ne spun că vinul roșu
stimulează procesul de neu-
rogeneză, adică formarea de
noi neuroni.

2. Berea are un conținut
bogat de vitamine, minerale și
antioxidanți. Este un aliment
natural, obținut prin proce-
sarea plantelor, cu peste 90%
apă, care păstrează fibrele sol-
ubile. Recomandarea mea

este să alegeți beri artizanale
românești. Avem peste 30 de
sortimente. În acest sens, îți
recomand să cauți pe internet,
“Harta berii artizanale în
România”. 

3. Șampania este o bău-
tură cu puține calorii și
conține antioxidanți. În com-
binație cu suc natural de por-
tocale, vei avea partea de un

cocktail gustos, cu un conținut
redus de alcool. 

4. Gin, whiskey, tequila.
Aceste băuturi nu conțin
zahăr și îndulcitori artificiali,
astfel că au un conținut caloric
mai mic decât lichiorul, spre
exemplu. Este recomandat să
le consumați cu apă minerală
și zeamă de citrice, în de-
favoarea sucurilor acidulate,

care nu sunt sănătoase. 
5. Vodka cu suc de roșii

sau apă minerală. Cocktail
pe bază de vodca și suc de
roșii, combinat cu sare,
Bloody Mary este o băutură
slab calorică, dar are totodată
și calități nutriționale. Sucul
natural de roșii conține an-
tioxidanți, vitamina C și pota-
siu.

Atunci când consumăm al-
cool trebuie să avem grijă să
ne hidratăm și mai mult decât
o facem de obicei. Nu beți
niciodată pe stomacul gol, iar
pentru a evita consumul exce-
siv pe o perioadă scurtă de
timp, este bine să asociați cu
mâncatul, pe post de aperitiv
sau de digestiv. Atenție, aici nu
mă refer la ronțăitul de alune
sau snacksuri, acest obicei
poate dăuna serios siluetei. 
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Dacă bem, atunci să bem inteligent
Top 5 băuturi alcoolice agreate de către comunitatea medicală

Hipertensiunea arterială
este definită ca valori în cabi-
netul medical ale tensiunii ar-
teriale sistolice mai mari sau
egale cu 140 mm Hg și/sau ale
TA diastolice ≥ 90 mm Hg. Ast-
fel, au fost luate în considerare
valorile tensionale de la care
beneficiile tratamentului
hipo  tensor (fie prin modifi-
carea stilului de viață, fie prin
medicamente) depășesc în
mod evident riscurile aces-
tuia. În anul 2015 prevalența
la nivel mondial a hipertensi-
unii era estimată la 1,13 mi -
liarde de locuitori afectați,
peste 150 de milioane de
hipertensivi provenind din
Europa Centrală și de Est.
Prevalența hipertensiunii ar-
teriale în lume va fi în con-
tinuă creștere, pe măsură ce
populația îmbătrânește, dar și
datorită adoptării unui stil de
viață sedentar și creșterii
greutății corporale.În țara
noastră, în anul 2016, s-a des-
fășurat studiul SEPHAR III
care a demonstrat o preva -
lență a hipertensiunii arteriale
de 45,1% în populația adultă
a României (circa 7,4 milioane
de hipertensivi). Conform
studiului, doar 80,9% dintre
adulții hipertensivi știau că

suferă de această boală, în
timp ce 19,1% au fost diag-
nosticați cu ocazia studiului
SEPHAR III. Prin urmare,
aproape un adult din doi este
hipertensiv, în timp ce 1 din 5
români nici măcar nu știe că
suferă de hipertensiune arte-
rială. Hipertensiunea arteria -
lă, un ucigaș silențios,
reprezintă o afecțiune progre-
sivă, care de obicei rămâne
asimptomatică, dacă nu este
de o severitate importantă.

Conform Organizației Mon-
diale a Sănătății și Societății
Internaționale de Hipertensi-
une, presiunea arterială cres-
cută este principalul factor de
risc pentru deces și disabili-
tate la scară globală. Ea a fost
responsabilă pentru 9,4 mi -
lioane de decese și 162 mili -
oane de ani de viață pierduți
în 2010, 50% dintre bolile
cardiace, accidentele vascu-
lare cerebrale și insuficiența
cardiacă, 13% dintre decese la
scară globală și peste 40%
dintre decesele la persoanele
cu diabet.

La 80-85% dintre pacienții
hipertensivi nu se poate stabili
o cauză evidentă a hiper ten -
siu nii, aceștia fiind diagnosti-
cați ca având hipertensiune

arterială esențială (primară
sau idiopatică). Principalii fac-
tori implicați în dezvoltarea
hipertensiunii arte riale es-
ențiale sunt reprezentați de
aportul crescut de sare, apor-
tul scăzut de potasiu (consum
scăzut de legume și fructe),
obezitate (în special abdomi-
nală), sedentarism, consum
excesiv de alcool (efect tranzi-
tor) și stress acut.

Restul de 15-20%  din
hipertensivi sunt așa numiții
pacienți cu hipertensiune ar-
terială secundară, cauzele cele
mai importante ale HTA se-
cundare fiind bolile renale și
renovasculare, precum și anu-
mite boli endocrine. Afecțiu-
nile renale generatoare de
hipertensiune secundară sunt
glomerulonefritele, nefropatia
diabetică, pielonefritele, boala
renală polichistică, bolile ren-
ovasculare (stenoza=îngusta -
rea uneia sau a ambelor artere
renale produsă de ateroscle-
roză sau de hiperplazia fibro-
musculară), bolile țesutului
conjunctiv cu afectare renală
(lupusul eritematos sistemic,
sclerodermia). 

Cauzele endocrine ale
hiper tensiunii arteriale secun-
dare sunt reprezentate în

principal de bolile suprare -
nalei (hiperal do  steronismul
primar, feocromocitomul, sin-
dromul Cushing), dar pot fi
implicați și hipotiroidismul,
hipertiroidismul, acromegalia,
tumorile secretante de renină.
Alte cauze de hipertensiune
arterială secundară sunt
coarctația de aortă, policite -
mia vera, sindromul de apnee
în somn, hipertensiunea in-
dusă de sarcină, hipertensi-
unea produsă consecutiv
consumului anumitor medica-
mente (contraceptive orale,
steroizi, antiinflamatoare nes-
teroidiene).

Pentru cele mai multe per-
soane, factorul cel mai impor-
tant care poate cauza creș te rea
tensiunii arteriale este re pre -
zentat de aportul excesiv de
sare. Creșterea tensiunii arteri-
ale, apărută odată cu vârsta,
survine în toate țările în care
aportul de sare este mai mare
de 6 g/zi. O reducere a can-
tității de sare la 6 g/zi se core-
lează cu o scădere a tensiunii
arteriale sistolice cu 7 mmHg la
pacienții hipertensivi, respec-
tiv 4 mmHg la normotensivi.
Acest nivel al reducerii aportu-
lui de sare se exprimă printr-o
reducere cu 24% a deceselor

datorate accidentelor vascu-
lare cerebrale și o reducere cu
20% în incidența bolilor car-
diace. Toate dovezile în legă-
tură cu relația între aportul de
sare și tensiunea arterială au
arătat faptul că acest aport tre-
buie redus de la 10-12 g/zi în
prezent la circa 5-6 g/zi sau 2-
2,4 g sodiu/zi. Un aport crescut
de potasiu va oferi protecție
împotriva unora din efectele
aportului excesiv de sodiu
asupra tensiunii arteriale.
Creșterea aportului de potasiu
prin consumul ridicat de fructe
și legume, cel puțin 5 porții pe
zi, a fost asociat cu o reducere
clinică importantă a valorilor
tensiunii arteriale și o reducere
a riscului de accident vascular
cerebral și boli cardiace.

Au consemnat: 
Ioan Vlad și Georgeta-

Ileana Cizmaș

SFATUL MEDICULUI - dr. Alexandru SOMEȘAN, medic primar - șef secție cardiologie

HIPERTENSIUNEA  ARTERIALĂ - O AFECȚIUNE PROGRESIVĂ
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Supranumiți ”pastile
tămăduitoare pentru
orice boală”, strugurii

sunt, după portocale, cele
mai cultivate fructe de pe
pământ. Ușor asimilabili,
aceștia conțin o cantitate
impresionantă de sub-
stanțe benefice, care aduc
un plus de energie și 
vitalitate organismului.

Calități  terapeutice 
Proprietățile miraculoase

ale strugurilor sunt cunos-
cute încă din antichitate.
Medicii Hipocrate şi Pliniu,
dar şi alţi oameni de ştiinţă
din acele timpuri recoman-
dau strugurii ca medicament
împotriva frigurilor şi angi -
nei, iar romanii îi apreciau
pentru puterea lor de dezin-
toxicare a organismului. În
zilele noastre, în urma cerce -
tărilor efectuate, s-a ajuns la
concluzia că aceste fructe,
prin conținutul lor, aduc o
mulțime de beneficii organis-
mului. S-a constatat, de ase -

me nea, că în coaja strugurilor,
în special a celor roşii, se
găseşte un antioxidant foarte
puternic, resveratrolul, o
sursă naturală pentru longe -
vitate. O astfel de substanță
contribuie la normalizarea
circulaţiei sângelui, scade
nivelul colesterolului rău şi-l
creşte pe cel bun. Tocmai de
aceea, atât mustul cât și
strugurii sunt recomandaţi
pentru tratarea sau amelio-
rarea mai multor afecţiuni.

În formelor ușoare de
hipertensiune

O cură de struguri este
benefică, ajutând la reglarea
ritmului cardiac dar şi ex-
citabilitatea neuro-musculară
ce apare în oboseală şi se
manifestă prin crampe, fur-
nicături, cârcei. În plus, stru -
gu rii reglează nivelul
co leste rolului şi protejează
vasele de ateroscleroză. De
aceea, nutriționiștii reco-
mandă o cură cu struguri,
care presupune  includerea în

meniul zilnic a  cel puțin 200-
300 de grame de struguri de
masă, care trebuie consumați
cu coajă cu tot. 

Important!
• O astfel de cură este con-

traindicată persoanelor dia-
betice și celor cu hiperaci ditate
gastrică sau cu ulcer, întrucât
stimulează secreţiile gastrice. 

• Cura de struguri nu este
recomandată nici persoa ne -
lor cu hipertensiune gravă,
cărora medicul le-a contra -

indicat aportul de lichide în
organism

În afecțiunile 
cardiovasculare

În urma cercetărilor s-a
constatat că antioxidanţii din
vinuri încetinesc procesele de
degradare celulară. În astfel
de situații, sunt recomandați
strugurii negri, în stare
proas pătă, mai bogați în sub-
stanțe cardio-protectoare.
Prin substanțele care le
conțin, strugurii negri în-

tăresc mușchii inimii și re-
glează funcțiile acesteia.

Previn apariţia 
cancerului 

Cantitatea mare de mag-
neziu care se regăsește în
struguri previne apariţia can-
cerului, susțin cercetătorii.
Tocmai de aceea, o cură cu
struguri poate reduce riscul
de cancer, favorizând stagna -
rea sau chiar micşorarea tu-
morilor existente.

În cazul bolilor biliare
Strugurii sunt recoman-

dați pentru tratarea dispep-
siei, a colecistitei sau pentru
profilaxia și tratamentul liti-
azei biliare, în forme ușoare,
deoarece stimulează eli -
minarea bilei în intestine.

În afecțiunile 
aparatului urinar
Se vor consuma doar

strugurii proaspeți, în cură de
două-trei zile. Aceștia curăță

Strugurii - fructe cu multiple 
calităţi terapeutice

Strugurii - fructe cu multiple 
calităţi terapeutice

• Simbol al belşugului şi bucuriei, viața de vie  a fost
asemănată, în tradiţia creştină, cu sufletul omenesc, care
se trezeşte şi care, atunci când este lucrat, precum via, cu
dăruire şi atenţie, ajunge să ofere nenumărate roade:
strugurii dulci ai creşterii spirituale şi ai apropierii de
Dumnezeu.

• De asemenea, religia creștină leagă originea vinului
de sângele care s-a scurs din rănile Mântuitorului, im-
primând viței de vie un are caracter sacru. 

• În tradiția populară se spune că, dacă vrei să ajungi la
Porțile Raiului, trebuie să munceşti via șapte ani, fără să
te superi, nici să rosteşti cuvinte injurioase, indiferent de
sacrificii, căci așa Dumnezeu îţi iartă păcatele.

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.



rinichii și diminuează, toto-
dată aciditatea urinară prin
scăderea cantității de acid
uric.

Reglează digestia
În astfel de cazuri, vor fi

con sumați struguri mai acri -
șori, cu 30 de minute înainte
de masă.  Dacă sunt con-
sumați în cantitate mai mare,
strugurii mobilizează și elim-
ină din organism acidul uric.

În caz de intoxicații
Strugurii consumați ajută

rinichii și colonul, producând
o eliminare rapidă și intensă.
În plus, ajută și la eliminarea
toxinelor din organism.

În convalescență și
anemii

Sunt recomandați mai ales
strugurii negri, întrucât aceș-
tia conțin substanțe antiane-
mice în cantități importante.
În plus, vitaminele din com-
plexul B ajută la fixarea fieru-
lui. În convalescență,
strugurii pot fi un aliment ex-
celent, mai ales după bolile
infecțioase, pentru că se di-
geră ușor, refac ceea ce au
distrus medicamentele de
sinteză folosite în tratament
și normalizează digestia.

În caz de cuperoză
Vitamina PP, din pigmenții

strugurilor, ajută la prote-
jarea vaselelor sangvine capi-

lare, evitând apariției cuper-
ozei sau a vergeturilor de pe
coapse și gambe.

Mustul din struguri
Are un gust unic, catifelat,

care aduce, la fel ca strugurii,
o mulțime de beneficii organ-
ismului. Stors proaspăt și ne-
fermentat, mustul are un
conținut bogat în zahăr, ma-
terii azotate și săruri mi -
nerale. Cu o valoare nutritivă
foarte ridicată, mustul nefer-
mentat este superior laptelui.
Poate de aceea era numit de
vechii călugări ”lapte de
post”. Cura cu must are efect
diuretic, depurativ şi antiscle-
rotic. Se începe cu 0,5 l zilnic,
în trei reprize, cu o oră
înainte de mese. Cantitatea se
va creşte apoi progresiv, până
se ajunge, după aproximativ
două săptămâni, la 2 litri zil-
nic. Cantitatea se menţine ast-
fel două-trei zile, fără a se mai
consuma altceva. După acest
interval se revine la doza in-
iţială, profitându-se din plin
atât cât mai sunt struguri.
Această terapie este deosebit
de utilă persoanelor care des-
fășoară activitate intelectuală.

Cu efecte sedative
Băut seara, cu o jumătate

de oră înainte de culcare, un
pahar cu must poate fi un
somnifer foarte bun. Asta
pentru că, vitamina B din
compoziția lui are efecte
sedative și calmante.

Detoxifiază 
organismul

Potrivit specialiștilor, o
cură cu must ajută la detoxi-
fierea organismului. Dacă se
doreşte obţinerea unor rezul-
tate foarte bune în curele de
dezintoxicare, se recomandă
consumarea a minimum un
litru de must proaspăt pe zi.

Important!
Mustul nu este indicat bol-

navilor de diabet şi nici con-
ducătorilor auto, în timp ce
sunt la volan.

Vinul din boabe 
de struguri

Consumat în cantități mici,
este o băutură naturală utilă
atât oamenilor sănătoși, cât și
celor care suferă de afecțiuni
ca:  bronşita, bronhopneu-
monie, colita diareică, consti-
pație. În cantități mari, acesta
devine toxic pentru orga nism.

Vinul alb
Este folosit în terapeutică

pentru macerarea plantelor
medicinale și obținerea de
băuturi medicinale.

Vinul roșu
Amestecat cu puțină sare

se poate aplica pe gingii, pen-
tru a se evita iritarea aces-
tora.

În cosmetică
Atât boabele de struguri,

cât și mustul au efecte
benefice şi asupra tenului. În
vremuri străvechi, mustul din
struguri era folosit drept arti-
col de toaletă pentru frăge -
zimea și suplețea pielii.

Mască hrănitoare 
cu struguri

Se obține din aproximativ
șase boabe de struguri zdro-
bite, la care se adaugă două
linguriţe de iaurt, o jumătate

de linguriţă de zeamă de
lămâie, o jumătate de lin-
guriţă de ulei de măsline şi o
jumătate de linguriţă de mie -
re. Pasta obţinută se aplică pe
faţă, şi faţa se masează un
minut. După aproximativ zece
minute, faţa se spală cu apă
caldă

Comprese cu 
coji de struguri

Fac porii inestetici să se re-
soarbă, ajutând la pigmen ta -
rea normală a pielii.
Ca pa ci tăţile tonice sunt mai
puternice la strugurii roşii
decât la cei albi. Pentru
menținerea elasticității şi fru-
museţii tenului, se poate face,
odată la trei zile, un masaj
uşor cu suc din struguri. 

www.mediculmeu.com 

www.crestinortodox.ro

www.clicksanatate.ro
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• 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

Știați că?
• Pentru a se obține o sticlă de vin (de 750 ml) este

necesară o cantitate de 1,13 kg de struguri. 
• O viță de vie poate atinge lungimea de 15 metri, poate

produce în jur de 40 de ciorchini, iar fiecare ciorchine
conține în jur de 75 de boabe.

•  Oamenii au început să facă vin din struguri încă din
anul 5000 i.Hr.

• Un kilogram de struguri echivalează ca și valoare nu-
tritivă cu 1,5 kg de mere, 2 kg de piersici sau 3 kg de por-
tocale.

• Industria cultivării strugurilor este cea mai mare in-
dustrie alimentară din lume.
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Sâmbătă, 5 octombrie,  ora
20,10

Speranța regăsirii
Filmul spune povestea lui Colin Ware, un artist britanic,

care este părăsit de logodnică. Răvășit de durere, acesta pleacă
în America și se stabilește într-un orășel pitoresc, Hope, ca să-
și oblojească rănile. Acolo, localnicii îl primesc cu brațele de-
schise, ba chiar încearcă să-i găsească o nouă parteneră.
Proprietarul hanului în care este cazat îi face cunoștință cu o
fată drăguță, pe nume Mandy, iar între cei doi se înfiripă o
idilă. Dar, atunci când lucrurile păreau să se așeze, apare fosta
logodnică, Vera, cu intenția de a-și recuceri fostul iubit. Astfel
că, lumea lui Colin este din nou întoarsă pe dos.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Ca să aveți un buget mai con-
sistent, trebuie să începeți să
strângeți bani încă de acum. În
perioada următoare, vor fi
cheltuieli neprevăzute. La ser -
vi ciu vă asumați noi responsa -
bilități. Este posibil să călătoriți
pe distanțe mari și să descoper-
iți locuri uimitoare.

Trebuie să manifestați mai
multă atenție la ceea ce se în-
tâmplă la serviciu. Nu de
altceva, dar unii dintre colegi
sunt tentați să vă pună într-o
lumină proastă. Asta pentru că,
schimbările care se vor face în
perioada următoare, s-ar
putea să vă avantajeze.

Ca să vă rezolvați problemele
curente, bazați-vă mai mult pe
intuiție și nu pe alții, care n-au
nici un interes să vă sprijine.
Veți vedea că dacă insistați,
reușita va veni destul de repede.
În plan sentimental, lucrurile
nu stau așa cum vă doriți, dar
pot veni și zile frumoase.

În perioada următoare, aface -
rile sunt punctul vostru forte.
Reușiți să găsiți noi colabora-
tori sau să începeți un proiect
de anvergură. Veniturile voas-
tre vor spori, iar visele pot de-
veni realitate. În plan
sentimental, lucrurile încep să
se reașeze.

Dacă intenționați să vă consol-
idați poziția la serviciu sau să
vă căutați un alt loc de muncă,
este timpul să acționați. Ocazi-
ile nu vor lipsi. Totul este să vă
mișcați repede întrucât sunt
anumite persoane mai bine
văzute. Astrele sunt de partea
voastră.

Proiectele la care lucrați se
apropie de finalizare, dar mai
aveți încă mult de muncă. Acest
lucru vă epuizează și trebuie să
vă mai și odihniți. În plan sen-
timental, cei singuri vor avea
parte de întâlniri interesante.
Banii nu vă prisosesc, dar nici
nu veți duce lipsă de ei.

Încă de la începutul intervalu-
lui, veți primi vești legate de
bani, mai ales că veniturile
voastre vor spori. În relația de
cuplu, s-ar putea să luați o de-
cizie care va schimba treptat,
în bine, viața voastră. În zilele
libere, aveți șansa să călătoriți
și să vă vizitați prietenii.

Vă așteaptă o perioadă stabilă
din punct de vedere financiar,
care se va menține o perioadă
mai lungă de timp. Dacă sun-
teți singuri, s-ar putea să întâl-
niți partenera mult visată. La
serviciu nu sunt probleme de-
osebite și nici nu apar schim-
bări semnificative.

La serviciu primiți noi beneficii
sau recuperați unele cheltuieli
făcute. Dar, dacă nu sunteți pe
fază, puteți pierde proiecte im-
portante, din care aveți de
câștigat. În familie veți avea
parte de un eveniment special,
o aniversare sau o petrecere
mare.

Dacă ați avut multe de rezolvat
în ultimul timp, cu schimbări
sau provocări, este momentul
să vă întoarceți la ritmul obiș-
nuit. Amânați planurile am-
bițioase, bucurați-vă de
lu cru rile simple și frumoase din
jurul vostru. În viața de familie,
veți face unele compromisuri.

Chiar dacă problemele finan-
ciare se risipesc, încetul cu înce-
tul, ele nu vor dispare definitiv.
Tocmai de aceea, este necesar să
priviți cu mare atenție în jur și să
nu luați decizii pripite. La servi-
ciu urmează zile mai grele. De
aceea, trebuie să dați dovadă de
tact și foarte mult calm.

Vă așteaptă zile favorabile
pentru toate proiectele înce-
pute. La locul de muncă ideile
voastre vor fi apreciate. Dar
atenție, nu admiteți ca alte per-
soane să intervină în munca
voastră, indiferent de situație.
În plan sentimental, situația se
va schimba radical.

TVR 2

• Anunț important!
- Nu uitați să vă luați patine! Peste două săp-

tămâni începe campania electorală. 
- Vor minți de vor îngheța apele!

• Soția către soț:
- Gata, m-am săturat! Vreau să divorțăm, iar

mașinile le împărțim în mod egal. 
- Eu iau Mercedesul, tu iei mașina de spălat!

• La dentist:
- De ce ai țipat, te-a durut dintele? - întreba

prietenul care așteptase afara. 
- Nu eu am țipat, ci dentistul când i-am muș-

cat degetul.

• În camera de urgenţă 
A spitalului județean doctorul către asis-

tentă:
– Scrie: traumatism cranian.
Asistenta încearcă să facă pe interesanta:
– Nu cranian, ci cranio-cerebral!
Doctorul:
– Care naiba cerebral, dacă el, la ziua de

naștere a soţiei, a venit cu amanta?!

• Doctorul către pacient
- Nu vă faceți griji! În două săptămâni

părăsiți spitalul
- Într-un fel sau altul…

• La plajă
- Rugăm blonda în costum de baie roz, să

plece de pe nisip! Acesta este un șantier.

Vineri, 4 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Discursul

regelui
ANTENA 1, ora 23,15, Vechea gașcă

Sâmbătă, 5 octombrie
PRIMA, ora 20,15, Astă seară dansăm în

familie
PRO CINEMA, ora  22,15, Rătăcitorul

Duminică, 6 octombrie
FILM NOW, ora 21,50, Colateral
TVR 2, ora 22,10, Întoarcerea lui

Howards End

Luni, 7 octombrie
FILM NOW, ora 20,00, La un pas de

moarte
PRO CINEMA, ora 20,30, Țintă primară

Marți, 8 octombrie
FILM CAFE, ora 22,00, Animal de pradă
PRO TV, ora,0,00,  Furios și iute în viteza

a 5-a

Miercuri, 9 octombrie
DIVA, ora 23,00, Sub soarele toamnei
PRO CINEMA, ora 22,30, Patru nunți și

o înmormântare

Joi, 10 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Vânătoarea ul-

timului dragon
TVR 2, ora 21,10, Anne Frank (I)

ALTE  RECOMANDĂRI:



Regret că Petre Țuțea
avea dreptate când a
spus c-a făcut

pușcărie pentru un popor
de idioți, iar Mircea Eliade
susținea că suntem un
popor de trădători etc. 
Mă opresc doar la două 
exemple. La vârsta mea, 
am realizat durerosul ade-
văr, dar am conștientizat,
poate, și cauzele.

Iar istoria ne 
confirmă 

Începând de la Burebista și
până la Ceaușescu, majori-
tatea conducătorilor au fost
trădați și asasinați. Noi nu
suntem în stare să alegem
conducători adevărați. Ne în-
trebăm de ce nu suntem con-
duși bine. Păi dacă noi alegem
prost, computerele aleg ce tre-
buie. Pentru o funcție la partid
și o ciosvârtă de furat, suntem
în stare să omorâm oameni.
Nouă să ne fie bine, că de
restul nu ne mai interesează.
Toți, din 1989 încoace, au fost
de partea unor țări străine. Ili-
escu cu Rusia, Băsescu cu
toată lumea, bani să iasă, să
poată fura! De la el ni se trage
acest haos! Johannis cu Ger-
mania și, mai nou, cu America.
Cred că nici el nu știe cu cine
mai este. 

Putem spune că am avut și
adevărați patrioți și români ca
familia Brâncoveanu, ca
Ceaușescu etc. care, mai pre-
sus de viața lor și a familiilor,
au pus dragostea de țară, de
popor, de credință, obiceiuri,
limbă, port. etc.

Azi, conducătorii noștri,
doar pentru o funcție de vătaf
sau o pungă de arginți mur-
dari, își vând părinții și chiar
copiii. Iliescu și Petre Roman
au început demolarea și vin-
derea tuturor întreprinderilor.
Constantinescu și Victor Cior-
bea au închis minele, până ce
românii au văzut „luminița” de
la capătul tunelului. Iliescu și
Năstase au vândut Petrom, Pă-
durile, Apele minerale, Apa,
Curentul, Gazul, CFR și multe,
multe altele. Băsescu și cele-
brul Emil Boc, consiliați de
Elena Udrea, au făcut cele mai
mari nenorociri ale țării. Iată
doar câteva: Justiția făcută
praf,  Serviciile la fel. La DNA
și la Parchete au adus oameni
total nepregătiți, unii chiar cu
Școala de Arte și Meserii, au

terminat Poliția, au desființat
posturi de poliție. Atât de bine
au organizat Poliția încât,
după ora 16, nu mai are cine
ne apăra. Au desființat spitale
întregi, murind sute de oa-
meni sau chiar mii, care
puteau fi salvați. Au desființat
școli, licee, școli profesionale,
iar învățământul există doar
cu numele. Au tăiat pensii și
salarii, iar un împrumut pu -
ternic de la FMI, nu se regă seș -
te nicăieri. A ajuns Președinte,
în două mandate, fiind infor-
mator al Securității! Halal
Președinte! Halal alegători! 

Johannis, până acum a fost
într-un continuu război cu Gu-
vernul, iar Guvernul și (guver-
nele PSD ) din ultimii 10 ani,
așa nu s-a mai văzut. O strate-
gie proastă, oameni ori expi-
rați, ori incompetenți. Nu s-a
văzut în istoria omenirii să
triplezi salarii la bugetari și pe
privați să-i urmărești cu
justiția, să devină corupți, hoți
și penali. Despre Johannis nu
poți spune nimic, a fost în ex-
cursii non-stop. A mers de
doua ori în America, a venit cu
o șapcă și cu un memorandum
semnat de persoane fără
atribuții executive. Cine știe ce
obligații și datorii se ascund
prin el? Ne trebuie să
cumpărăm armament și să
plătim dijmele la NATO și UE
(Bruxelles), pe când alte țări
nu au plătit nici la NATO și nici
la UE. 

Suntem țara tuturor
anomaliilor!

Avem 4500 de magistrați
cu dosare penale, dar judecăm
corupții. După statistici, pe-
nalii judecă penalii! Ei pot face
orice în România, că nu le face
nimeni nimic, nu există răs -
punderea magistratului. Avem
europarlamentari care la
Bruxelles votează toți corupții
altor țări, dar pe ai noștri, în
comisii, nu vor să-i voteze.
Avem procuror urmărit penal,
dar este ales procuror șef UE.
Avem Președinte care, de cinci
ani nu a făcut nimic! Și acum
dorește ca România să devină
o țară normală,  ca și când noi,
românii, suntem anormali.
Dar țara, până acum a fost
anormală?! Domnule Preșe -
dinte, unde ați fost până acum 

Avem prostituție, trafic de
organe și cerem să fim an-
chetați de FBI, tocmai de

americani, că noi nu suntem în
stare. 

Plătim pensii și salarii 74 la
sută din PIB, suntem la un pas
de  faliment. Avem autostrăzi
muzeu, rușinea lumii. Avem
gaze pe care le-am dat pe
nimic, iar acum le importăm la
prețuri exorbitante de la ruși.
Avem fotovoltaice, eoliene,
hidrocentrale, dar importăm
energie și multe altele.  În
2019 să predai la facultate,
dar să nu ai nici diplomă de
Bacalaureat, numai aici, în Ro-
mania, se poate. Dar să alegi
oameni penali, cu dosare, să
conducă țara? Suntem Țara lui
Petre Țuțea.

Cauzele sunt 
multiple!

Și, am să enumăr  doar
câteva, constatate de mine. La
noi, în Romania, când a apărut
comunismul, au venit la bu-
toanele puterii mai mulți
români evrei, ruși, unguri etc.
Și, doar un procent de cel mult
de 20 la sută au fost români
adevărați. Corcirea latinității,
românismului, credinței, lim-
bii, tradițiilor etc. s-a făcut
foarte ușor, datorită invidiei
românului (să moară capra
vecinului), care preferă să se
închine STRĂINILOR (apariția
dinastiilor, regilor etc.) decât
să fie conduși de un ROMÂN
(vezi 1866 ).

Dacă urmărim arborele ge-
nealogic al celor care de prin
1940 încoace conduc des-
tinele țării, sunt foarte puțini
români autentici. Majoritatea
cozilor de topor, împreună cu
microbii rămași autentici …
Mă doare capul numai când
mă gândesc!

Gândiți-vă că, la lovitura de
stat din 1989, principalii ac-
tori și OCUPANȚI AI BU-
TOANELOR de conducere au
fost, 90 la sută, de origine
străină. Nu aveau nimic cu
ROMÂNIA, nu aveau SÂNGE
ROMÂNESC.  Atunci, cum să
iubească Romania și  poporul
român?

Adăugați aici naivitatea
poporului român, care, de sute
de ani,  dorea, visa să vina
AMERICANII. Cu lapte și mie -
re, câini cu covrigi în coadă,
etc. acuzând că vecinii RUȘI
sunt răi. DA, DA, după 1989 au
venit AMERICANII, iar con-
ducătorii noștri descurcăreți,
dau BACȘIS să intram în U.E.

Și, soarta ne este PECET -
LUITĂ. 

România nu mai
aparține

ROMÂNILOR! 

Este 80 la sută a
STRĂNILOR  care, pe degeaba,
ne achiziționează MINORE
pentru distracție, COPII pen-
tru organe etc.

Ce să mai zicem de pămân-
turile bune, pădurile, apele,
gazele, aurul, petrolul, sarea,
industria etc. etc. etc. Sunt în
mâna străinilor!

Dacă un ROMÂN, mai pa-
triot, ÎNDRĂZNEȘTE să ceară
puțin respect de la străini pen-
tru poporul său, este URGENT
SACRIFICAT, ÎNLĂTURAT.
Cazuri sunt multe.

Încă o constatare dure -
roasă.  Învățământul de după
1989 este de o sută de ori mai
slab. Generația educată după
1989 este dezrădăcinată, în-
dobitocită, manipulată groso -
lan, drogată, ispitită cu sex și
himere occidentale, fără va -
loare și consistență. Este jalnic
să constați că uită să vor-
bească românește, asimilează
tot ce este STRĂIN, chiar dacă
este CANCERIGEN. Exemplu:
într-un compartiment de tren,
șase tineri spunea OK, în loc
de bine. Comportamentul 
vestimentar, muzical  etc. era
jalnic.

Scena politică

Ascultând ”cozile de topor”
din Romania și posturile de
televiziune aservite lui SOROȘ,
cine este om normal, poate
spune clar și răspicat că aceste
,,cozi "nu simt nimic pentru
ROMÂNIA, nici pentru RO -
MÂNI.

În mare parte, cei care con-
duc sunt indivizi fără PRIN-
CIPII și ne conduc pe noi, o
turma de idioți (ideologi) fără
memorie, lași și prea iertători.

Până nu se CONȘTIEN-
TIZEAZĂ că  țara este a noas-
tră, nu a străinilor, și nu mai
alegem COZILE de TOPOR din
România, care sunt DUȘMA -
NII DE MOARTE AI ROMÂ -
NIEI, nu putem spera la mai
bine. Cât timp tineretul și
mulțimea ascultă ce spun pro-
fesioniștii în manipularea
minții oamenilor, ADIO
ROMÂNIA!

Văd, pe sticlă, că problema

CARACAL e oferită Americii
spre rezolvare. Doamne, câtă
prostie! Oare unde se duce
victima? De aici denotă că noi
alegem prost, noi alegătorii
suntem părtași la prostie.

În orice situație, dacă avem
de ales numai dintre niște
hurjube, chiar degeaba mai
votăm masiv și cu dis-
cernământ, că situația tot nea-
gră și cu umflături rămâne. De
30 de ani de " democrație"
țara este condusă de toți far-
sorii și de toți hoții. Psihologii
susțin că: oamenii puțin dotați
mental, au o putere de convin-
gere mai mare decât cei în
mod real competenți și cu
bune intenții. De unde și situ-
ația absolut tragică și penibilă
a națiunii. 

Cum bine spunea un gaze-
tar, parcă la conducere ar fi
niște maimuțe care apasă în
neștire pe toate butoanele din
fața lor. În situația în care 50%
din oameni sunt submediocri
mental și 40% sunt mediocri -
stare de fapt generală, dove -
dită științific (nu, nu este
glumă) - ne putem baza pen-
tru ieșirea la lumină doar pe
aleatoriul alegerii unei mase
de oameni pestriță, în imensa
ei majoritate fără un minim
discernământ. 

Așa că, în cadrul regulilor
prestabilite ale "democrației"
actuale, șansele de a depăși
situația actuală de criză pro-
fundă a societății, de metas-
tază a corupției, a veșnicului
nepotism, a lichelismului și in-
competenței politicului, pare
de-a dreptul utopică. SUNTEM
CONDUȘI DE INFERIORII
NOȘTRI. Dar nu mulți pot
afirma aceasta. Din păcate,
sunt prea mulți ” ideologi” a la
Petre Țuțea. 

Eu chiar pot spune că sunt
unul dintre idioții lui Petre
Țuțea !

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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”SUNTEM UN POPOR DE IDIOŢI 
ŞI TRĂDĂTORI” - aşa cum au spus

Petre Ţuţea şi Mircea Eliade?



mod de preparare:
Dovleacul se curăță de

coajă și semințe, se cân-
tărește, apoi pulpa se taie în
cubulețe. Portocalele și
lămâia se opăresc în apă clo-
cotită, timp de 30 de secunde,
apoi portocalele se curăță de
coajă. Citricele se taie în
cubulețe, dar o portocală și o
lămâie trebuie să rămână cu
coajă. Ingredientele astfel
pregătite se vor pune într-un
castron mai mare. Se adaugă
sarea, sarea de lămâie și za-
hărul, apoi se amestecă bine.
Vasul se acoperă cu un capac,
lăsându-se așa aproximativ
trei ore. Din când în când, se
vor amesteca. Citricele își vor

lăsa sucul, a cărui aromă și
gust va pătrunde în dovleac.
După acest interval, dovleacul
se așază în borcanele
(cu/fără citrice), peste care se
toarnă și sucul lăsat de citrice.
Bucățelele rămase de citrice
pot fi servite cu ceai. 

Borcanele se acoperă cu
capace sterilizate, fără să se
închidă ermetic. Se pun apoi
într-o cratiță mai mare,
tapetată cu o cârpă curată, în
care se toarnă apă, care să

cuprindă 3/4 din înălțimea
borcanului. Cratița se pune pe
foc și se ține aproximativ 30
de minute din momentul în
care apa începe să fiarbă.
După acest interval, bor-
canele se închid ermetic, se
pun cu capacele în jos și se în-
velesc într-o pătură căl-
duroasă. 

Se lasă așa până se răcesc,
apoi se păstrează într-un loc
uscat.

http://retete-usoare.eu
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mod de preparare:
Varza se taie fideluțe,

ardeii se curăță de codițe și
nervuri, apoi se taie sub
formă de fâșii lungi și subțiri.
Morcovul se dă pe răză-
toarea mare, iar usturoiul se
mărunțește bine cu un cuțit.
Varza tăiată se amestecă

bine cu ardeii dulci, morcovii
și usturoiul. Verdețurile se
spală  și, în fiecare borcan, se
vor pune câteva fire de
pătrunjel și mărar.  

Legumele se așază apoi, în
straturi, în borcane. Se în-
cepe cu un strat de roșii,
peste care se pune salata de

varză continuându-se până
la ultimul strat, care trebuie
să fie de roșii. Se adaugă
apoi, în fiecare borcan, boa-
bele de piper, ienibahar,
cuișoarele, zahărul, sarea și

oțetul. 
Peste ele se toarnă apă

rece, apoi borcanele se aco -
peră cu capace sterilizate,
fără să fie închise ermetic. Se
pregătește o cratiță mai

înaltă, tapetată cu o cârpă
curată, în care se pun bor-
canele. În ea se toarnă apă, în
așa fel încât să cuprindă 2/3
din înălțimea borcanelor.
Cratița se ține pe foc timp de
12-13 minute din momentul
când apa începe să clo-
cotească, reducându-se trep-
tat flacăra aragazului. După
ce se scot din apă, borcanele
se închid ermetic, se întorc
cu capacele în jos și se lasă să
se răcească complet. Nu tre-
buie puse în pături.

http://retete-usoare.eu

mod de preparare:
Se aleg măceşe foarte

coapte, moi, eventual bătute
de brumă. Se spală, se taie
fructul în lungime şi se
curăţă de seminţe şi mai ales
de puful dinăuntru. Se spală
din nou şi se pun la fiert în
apă cât să le acopere. După
ce s-au înmuiat bine se
pasează printr-o sită deasă.
Piureul obţinut se amestecă
cu zahăr, se lasă să se dizolve
zahărul şi se pune la foc iute
mestecându-se continuu.

Piureul se mai poate
pregăti şi în felul următor: se

spală fructele, se pun într-un
vas peste care se toarnă apă
cât să le acopere şi se fierb
până se înmoaie, apoi se dau
printr-o sită foarte deasă în
care să nu pătrundă per-
işorii. Modul de preparare în
continuare este asemănător
cu cel descris mai sus.
Această marmeladă rămâne
mai subţire deoarece
măceşele sânt lipsite de pec -
tină. Pentru ca marmelada să
fie mai tare, piureul de
măceşe poate fi amestecat cu
un piure de mere în pro-
porţie de 250 g mere la un kg

măceşe. La un kg  de amestec
se adaugă 600-700 g zahăr,

care, în afară de îndulcirea
marmeladei, serveşte şi la

legarea ei. 
www.culinare.ro

maRmElaDă DE măcEşE

”maNGo” suculENT DIN DovlEac 

INGREDIENTE

7-8 kg. de roșii, o căpățână de usturoi, 3 ardei dulci,
2 morcovi, o căpățână de varză albă (1,2 kg),
verdețuri, 3 boabe de  ienibahar,3 cuișoare, boabe de
piper negru, 50 ml oțet 9%, o lingură de sare neiodată,
80-90 g zahăr, apă rece.

INGREDIENTE

3 kg de dovleac curățat, 3 portocale, o lămâie, 10 g
de sare de lămâie, 600 g de zahăr.

RoșII maRINaTE cu vaRză, moRcovI șI aRDEI DulcI 

INGREDIENTE

1 kg piure de măceşe, 250-300 g zahăr.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - O - FII - Z - A - C - A - A - TAIPEI - KUALA LUMPUR - NOATEN - ITA - AIA - ZI - CIRC - RAPT - PATENTAT - LG - MANGALORE - TA - M - HAOSURI - TUNA -

BARBI - I - V - AC - TVA - AN - LN - DD - CA - HAR - DA - RA - KIL - HAM - VM - BA - BOA - AB - SN - AR - UTA - ASA - OHO - B - A - TRI - B - B - N - RK - KARACHI

- BEIJING - O - PAR - GAOCI - SLEAU - LEAPSA - PR - AI - AT - NA - URI - SHANGHAI - UR - M - CRI - ZIAR - RT - DARAMA - OSAKA - ASI - HO SI MIN



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 sub bloc, etaj 1, decoman-
dat, CT, o baie plus balcon, Deva, zona
Cuza Vodă. Preț: 62.000 euro, telefon:
0721.055.313.

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, tel. 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 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, 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 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.

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. Tel. 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. Tel.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.

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.

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 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 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  Certificat de înregis-
trare pentru firma ”ARDEALUL COM-
PANY” SRL, cu sediul social în Hațeg,
eliberat de Registrul Comerțului Hune-
doara,  cu numărul
J20/916/08.08.2003,  CUI 15657050.
Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator
pentru sediul social din comuna Lun-
coiu de Jos, nr. 121, jud. Hunedoara al
BENEA DOREL II,  cu nr. de  înregis-
trare,  F20/27/2010, CUI 26392013,
se declară nul.

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.

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.

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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Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL BRAD PRIMARIA anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul POD ÎN LOCALITATEA VALEA
BRADULUI PE DC 10,MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNE-
DOARA propus a fi amplasat în SATUL VALEA BRADULUI,
DIN MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 şi la sediul
Primăriei Municipiului Brad, cu sediul în Brad, str. Inde-
pendenței nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 vineri
între orele 8-13.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul au-
torităţii competente pentru protecţia mediului - Agentia
pentru Protectia Mediului Hunedoara cu sediul în Deva, str.
Aurel Vlaicu, nr. 25.

La cumpăna dintre 
anotimpuri, când
vara se pierde în 

frumusețea ruginie a
toamnei, când natura se
pregătește de odihna bine-
meritată, sunt omagiați cei
care, după ani și ani
muncă, se bucură acum de
liniștea care li se cuvine.

Asta s-a întâmplat și marți,
1 octombrie, la Reședința
Pentru Seniori din Hune-
doara, când  ”Ziua Internațio -
nală a Persoanelor Vârstnice”
a coincis cu aniversarea unui
an de la inaugurarea locației. 

Și cum persoanele aflate
aici se bucură de multă

atenție și îngrijire, nici sur-
prizele nu întârzie să apară. 

Din dorința de a marca,
într-un mod aparte această zi,
Daniela Petrovici, managerul
căminului, le-a pregătit pen-
sionarilor un spectacol sur-
priză, unde a ținută să fie
prezentă și  Irina Loghin –
regina cântecului popular
românesc. Într-o atmosferă
cu o încărcătură emoțională
deosebită, interpretând cele
mai frumoase melodii ale fol-
clorului românesc, Irina
Loghin a cucerit sala, impre-
sionând până la lacrimi.  Din
spectacol, n-au lipsit nici
ansamblurile artistice din

zonă, care au întregit atmos-
fera prin dansuri populare și
momente artistice,  bucurân -
du-se de aprecierea celor
prezenți și contribuind astfel
la menținerea unui climat de
bună dispoziție. N-a lipsit nici
masa festivă, unde bucatele
alese și pregătite cu grijă, au
fost apreciate cum se cuvine. 

A fost o zi de neuitat, o zi în
care s-au depănat amintiri și
s-au spus lucruri frumoase.
Dar, fără aportul și dăruirea
personalului de aici, acest
eveniment n-ar fi putut avea
loc. Tocmai de aceea, astfel de
oameni, dăruiți profesiei,
merită toată aprecierea noas-
tră.

PROGRAMUL SPECTACOLELOR:
VINERI, 4 octombrie 2019, ora 17:30
- Spectacol folcloric susți nut de soliștii: Mihai Petreuș, Nelu Ban Fîn-

tînă, Elena Evsei, Aida Busuioc și Formația, Gabi Nicolae, George Pârvan
și Ovidiu Pâs. Prezintă: Cristina Ursu.

SÂMBĂTĂ, 5 octombrie 2019, ora 17:30
- Spectacol folcloric susținut de soliștii: Lorena Pascu, Ana Almășana

Ciontea, Vlad Lință și Cristian Țăran;
- Ansamblul folcloric ”Românașul” al Liceului de Arte ”Sigismund

Toduță” Deva; soliști: Mihai Cetean, Bianca Iacoboni, Teodora Petruț,
Alexandra Cornea, Ioana Gavrilă, Raluca Nicoară și Roxana Stîngă;
acompaniază taraful ”Românașul” (dirijor: prof. Ovidiu Demea);

- Grupul folcloric ”Lele de la Orăștie”; soliști: Raisa Crăciun, Alexandra
Mihaela Gavrilă, Nadia Jurca, Antonia Cătălina Neag, Alexia Neag și
Denisa Neag;

- Ansamblul Folcloric ”Șoimușiana”; soliști: Raluca Nicoară, Rori
Manolache și Anca Arina;

- Grupul folcloric ”Florile Dorului” al Centrului Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva.  Prezintă: Cristina Ursu.

DUMINICĂ, 6 octombrie 2019, ora 17:30
- Spectacol folcloric susținut de soliștii: Bianca Sârbu, Lorena Cheregi,

Ciprian Roman, Cristian Fodor, Nicolae Cristea, Letiția Mihuțiu și Anca
Branea;

- Ansamblul folcloric și Taraful ”Silvana” ale Centrului Cultural ”Dră-
gan Muntean” Deva. Prezintă: Iulian Praja.

”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

Irina Loghin – alături
de hunedoreni

Deva - Aproximativ 50 de
comercianți și producători
tradiționali din șase județe vin
la Ziua Recoltei 2019, care se
desfășoară în perioada 4 - 6 oc-
tombrie 2019, în Piața Cetății
din Deva.

Evenimentul este organizat
de Primăria Municipiului Deva
și Centrul Cultural ”Drăgan
Muntean”.

Timp de trei zile, producă-
tori tradiționali și comercianți
din județele Hunedoara, Arad,
Bihor, Cluj, Dolj și Harghita vor
oferi spre vânzare legume și

fructe de sezon, conserve și
dulcețuri, produse apicole și
lactate, must și vinuri româ -
nești, ceaiuri, flori, suveniruri,
ceramică și alte produse de ar-
tizanat. Nu vor lipsi plăcintele
tradiționale și dulciurile, alături
de mici, virșli, pește, bere și
băuturi răcoritoare.

Târgul va fi deschis zilnic,
între orele 9:00 - 23:00, pe
toată durata evenimentului. 

Atmosfera de sărbătoare va
fi completată cu spectacole fol-
clorice, care se vor desfășura
zilnic, începând cu ora 17:30.

Zeci de producători la 
Ziua Recoltei Deva


