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Primarii aşteaptă rectifi-
carea sumelor pentru plata
indemnizaţiilor către însoţi-
torii persoanelor cu dizabili -
tăţi. Primăriile se confruntă
cu probleme din cauza 
lipsei fondurilor necesare. 

AutostrAdAPAG. 3
Lotul 3 al autostrăzii 
Lugoj-Deva ar putea fi dat
în folosinţă săptămâna 
viitoare. Anunţul a fost
făcut de consultantul care
asigură expertiza pe acest
tronson. 
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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

Cunoscut încă din timpuri
străvechi, dovleacul dulce
de grădină este un remediu
naturist de excepție, care
”protejează şi fortifică orga -
nismul. Nutriționiștii l-au
numit ”aliment minune”.

Pag. 8 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• LUPULESCU NATALIA din Deva
• TĂMAŞ ZITA din Deva

/p.4-5

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

Personalităţi ale judeţului,
premiate în Gala de 

Excelenţă Accent Media 

Nadia Comăneci ar putea reprezenta tema
unui desen mural de mari dimensiuni, 

ce va fi realizat de un grup de artişti pe un
perete al AJOFM Hunedoara. /pag.16

GRATUIT
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F
ondurile necesare
ajung la 1,2 milioane
lei.

Crişcior – După ce li s-a
impus, din acest an, să asigure
şi plata salariilor pentru însoţi-
torii persoanelor cu dizabilităţi,
primăriile din comunele mai
mici abia dacă mai reuşesc să
facă faţă cerinţelor. S-a ajuns la
această criză din cauza Guver-
nului care a impus autorităţilor
locale să achite aceste salarii,
fără să le mai asigure şi sursa
de finanţare, cum ar fi fost nor-
mal. În aceste condiţii, primarii
nu au putut lăsa deoparte oa-
menii cu probleme, însă tre-
buie să găsească tot felul de
soluţii pentru a-şi asigura fon-
durile necesare.

În comuna Crişcior situaţia
este la fel ca în toată ţara, ad-
ministraţia locală aflându-se în
situaţia delicată şi nedorită de
a putea asigura, până acum,
doar salariile până în luna au-

gust şi numai pentru jumătate
dintre beneficiari.

Potrivit primarului, Ovidiu
Furdui, în comuna Crişcior
sunt 43 de însoțitori ai per-
soanelor cu dizabilități, iar fap-
tul că nu şi-au primit salariile la
timp este de natură să creeze
nemulţumiri justificate. 

„Din păcate, am ajuns în
situaţia nedorită în care salari-
ile însoţitorilor persoanelor cu
handicap sunt achitate în pro-
porție de 50 la sută, până în
luna august. Aşteptăm rectifi-

carea bugetară şi sper ca lu-
crurile să se rezolve într-un
mod favorabil. Pentru acest
lucru avem nevoie de fonduri
suplimentare în sumă de
250.000 de lei, pentru a ajunge
cu plăţile la zi”, a spus primarul
comunei Crişcior. 

Calculele arată că până la
sfârşitul anului este nevoie de
o suplimentare a fondurilor la
1,2 milioane lei, autorităţile lo-
cale încercând să găsească
soluţiile cele mai bune pentru
depăşirea acestei situaţii. 

Crişcior: Este necesară o 
rectificare de buget pentru

însoţitorii persoanelor 
cu dizabilităţi

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. 

Direcția de Asistență 
Socială a municipiului

Hunedoara s-a mutat la
Complexul Dunărea

C
etățenii municipiu-
lui Hunedoara sunt
așteptați de acum în

clădirea din str. M.
Viteazul nr. 7A pentru a
rezolva probleme din
sfera asistenței sociale,
cum ar fi:

- indemnizații pentru
creș terea copilului

- VMG (ajutorul social)
- alocații de stat
- alocații pentru susține -

rea familiei
- masă la cantina socială

- protecția copilului
- luare în evidență și mon-

itorizare a persoanelor cu
handicap

- tichete pentru grădiniță
-ajutoare pentru încălzire
Programul este de luni

până joi, între orele 7:30 -
16:00 și vinerea între 7:30 -
13:30.

Mai multe informații
puteți obține la tel/fax.
0354-882355, e-mail:
das@primariahunedoara.ro.

Deva - Termocentrala Min -
tia este pregătită să înceapă,
până la sfârşitul acestei săp-
tămâni, testele de ardere cu
cărbune importat din In-
donezia, sărac în sulf. În situ-
aţia în care rezultatele vor
arăta că folosirea acestui căr-
bune este fezabilă, atunci ter-
mocentrala va putea să se
încadreze în normele eu-
ropene referitoare la poluarea
mediului înconjurător.

Testele de ardere vor fi
efectuate la grupul energetic
numărul 2, iar cantitatea de
cărbune folosită se ridică la
2.400 de tone. În acest con-
text, este necesară o mobi-

lizare exemplară a tuturor an-
gajaţilor de la Mintia, deoa -
rece cantitatea de cărbune
ajunge doar pentru o zi de
lucru normal.

Potrivit preşedintelui Sin di -
catului Solidaritatea Hu ne doa -
ra, Cristian Iştoc, specia liştii de

la ICEMENERG - Institutul
Naţional de Cercetare - Dez-
voltare pentru Energie, vor
măsura şi certifica rezultatele
procesului de ardere. Dacă
acestea vor fi pozitive, atunci
energeticienii vor solicita Gu-
vernului ca stocurile de iarnă
de la Rezerva de Stat să fie
asigurate cu acest cărbune. 

Sortimentul de cărbune
importat din Indonezia are un
conţinut redus de sulf, ceea ce
va permite încadrarea în
normele europene de mediu
fără să mai fie montate insta-
laţiile de desulfurare, extrem
de costisitoare, susţine liderul
sindical. 

Termocentrala Mintia, pregătită pentru
testele cu cărbune indonezian



V
or fi restricţii pentru
camioane şi viteza va
fi limitată.

Deva - Lotul 3 al Au-
tostrazii Lugoj-Deva ar putea
fi deschis circulaţiei, cu res -
tricţii, săptămâna viitoare,
dacă se rezolvă şi problema
descărcării nodului rutier de
la Holdea, care încă nu a fost
recepţionat.

Consultantul care face ex-
pertiza tehnică pentru lotul de
21 de km a recomandat re-
stricţie de tonaj de 7,5 tone şi
limitare de viteză la 80 de
km/h, a informat Radio Româ-
nia Actualităţi. 

Inaugurarea lotului este
foarte aşteptată, chiar şi cu
aceste restricţii, având în
vedere că în acest fel s-ar mai
reduce din aglomeraţia de pe
DN 7 Valea Muresului, respec-
tiv, DN 68 A Săcămaş-Holdea-
Margina.

Contractul pentru lotul 3 al
Autostrăzii A 1 Lugoj-Deva a
fost reziliat pentru grave pro -
bleme de calitate, deşi con-
structorul, din Spania, a
susţinut că lucrarile sunt con-
forme.La una dintre recentele
vizite în zonă ale lui Răzvan

Cuc, ministrul demis al Trans-
porturilor spunea că problema
cea mai gravă de pe acest tron-
son este fisura observată în
zona Holdea. 

Alte probleme, dintre cele
48 identificate, ţineau de
grosimea stratului de asfalt,
care, potrivit ministrului
demis şi specialiştilor de la
Centrul de Studii Tehnice Ru-
tiere şi Informatică (CESTRIN),
ar avea în unele locuri mai
puţin cu 3-4 centimetri.

De asemenea, există şi o
zonă în care autostrada nu are
asigurată planeitatea nece-
sară, deoarece s-a tasat din
propria greutate, fără să fie în
trafic, şi au fost semnalate şi
defecţiuni în ceea ce priveşte
evacuarea apelor de pe caros-
abil.

Lotul 3 are o lungime de
21,14 kilometri, iar lucrările
au fost contractate la o valoare
de 579,92 milioane lei, fără
TVA.
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Un nou termen pentru Lugoj-Deva

Lotul 3 al autostrăzii
Lugoj-Deva se va deschide

săptămâna viitoare

A
sfaltarea străzii
Constantin Dobro-
geanu Gherea, care

a început zilele acestea,
face parte din Acordul-
Cadru 2, Subsecventul I.
Valoarea totală a lucrări -
lor este de 267.967,19 lei
(TVA inclus).

Strada are o lungime de
203 metri, face legătura între
străzile Gheorghe Barițiu și
Revoluției și traversează o
zonă de case și grădini.

"Aceasta este ultima lu-
crare din contractul Sub-

secvent I, iar odată cu fi-
nalizarea ei, utilajele se vor

muta în cartierele Traian Vuia
și Micro V/1, unde vom avea
lucrări pentru care s-a emis
deja ordinul de începere. 

Constantin Dobrogeanu-
Gherea este o stradă mică, dar
foarte importantă, pentru că
decongestionează traficul de
pe porțiunea cuprinsă între gi-
ratoriul tricolor și semaforul
de la Facul tatea de Inginerie.
Odată asfaltată, strada va oferi
șoferilor o rută mult mai acce-
sibilă spre centrul vechi al
orașului", declară Dan Bobou -
țanu, primarul municipiului
Hunedoara. 

O nouă stradă va fi asfaltată în Hunedoara

Deva - Secția Producție Lu-
crări Drumuri din cadrul
DRDP Timișoara execută re -
parații pe suprafețe întinse pe
DN 7A, Obârșia Lotrului -
Petroșani. Reparațiile au în-
ceput în această săptămână,
până acum fiind așternută
mixtură asfaltică pe o supra -
față de aproximativ 2400 de
mp.

Secția de Drumuri Națio na -
le Deva, a mai efectuat câteva
lucrări de maximă urgență
pentru a permite desfășurarea
traficului în condiții de sigu-
ranță pe DN 7A. 

În regie proprie a fost real-
izat un zid de sprijin în albie,
iar pe zona drumului în care
nu există asfalt au fost făcute
lucrări de reprofilare cu auto-
grederul și a fost adăugat și
aport de piatră. 

În vederea creșterii sigu-
ranței drumului, în curbele
periculoase au fost instalate
parapete din beton și au fost
montate indicatoarele rutiere
de limitare de viteză, de sem-
nalizare a curbelor pericu-
loase, a zonelor unde există
pericolul căderii pietrelor de

pe versanți. De asemenea au
fost instalate indicatoarele
specifice sezonului de iarnă.

Având în vedere impor-
tanța turistică a drumului, în
perspectiva iernii, DRDP Timi -
șoara va asigura circulația, în
condiții de iarnă, pe DN7A, în
acest sens la nivelul SDN Deva
și a Districtului Livezeni ex-
istând în dotare utilajele și ma-
terialul antiderapant necesare.

Direcția Regională de Dru-
muri și Poduri Timișoara, a
preluat în această toamnă, în
administrare DN 7A, tron-
sonul cuprins între km
86+601 – km 105+120, de la
DRDP Craiova. Pentru acest
sector de drum a existat un
contract de reparație capitală
derulat de DRDP Craiova, care
a fost reziliat.

DRDP Timișoara va realiza
o expertiză pe sectorul de
drum respectiv, iar în urma
acesteia se va întocmi docu-
mentația pentru scoaterea la
licitație a restului de executat
din contractul de reparație
capitală pentru DN 7A, sec-
torul cuprins între km 86+601
– km 105+120

Lucrări de reparaţii
spre Voineasa, 

în perspectiva noului
sezon de schi
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E
venimentul a avut
loc în cadrul 
Salonului 

Hunedorean al Cărţii.
Deva – Oameni de o certă

valoare pentru viaţa socială,
administrativă sau culturală a
judeţului Hunedoara au fost
premiaţi de Compania Accent
Media în cadrul unui eveni-
ment care a avut loc cu prilejul
Salonului Hunedorean al
Cărţii. Aflată la ediţia a cincea,
„Gala Accent Media” a reunit
în spaţiul generos oferit de
complexul Deva Mall perso -
nalităţi, dar şi oameni simpli,
care au demonstrat că pot re-
aliza ceva în viaţă în afaceri,
politică, administraţie, viaţa
socială, sport sau cultură. 

„Sunt bucuros că văd aici
oameni de o mare calitate, oa-
meni reprezentativi care, în
decursul vieţii lor au făcut lu-
cruri de excepţie. De aceea, am
decis să-i aducem în faţa dum-
neavoastră. Unii dintre ei sunt
oameni simpli, trec pe lângă
noi, dar sunt de o mare va -
loare într-un anumit sector de
activitate. Vă promit că vom
continua acest gen de mani-
festări pentru că promovarea
valorilor duce la performanţă”,
spunea, în deschiderea eveni-
mentului, preşedintele Com-
paniei Accent Media, Cornel
Poenar.

Tinerii au avut locul lor
În premieră, lista premi-

anţilor a fost deschisă de unul
dintre cei mai buni sportivi ai
municipiului Deva, karatistul
Mihai Cristian Martinesc, un
tânăr adolescent care a reuşit
să adune în palmares, până
acum, nu mai puţin de 15 ti-
tluri de campion mondial, 15

titluri europene, 34 de titluri
naţionale  şi peste 400 de
medalii. Ultimul trofeu pentru
care tricolorul românesc s-a
ridicat pe cel mai înalt catarg
a fost luna aceasta în Cehia.
„Are doar 14 ani. Viaţa i-a
schimbat-o un flyer rătăcit pe
stradă, acum mai bine de 8
ani. A fost un anunţ norocos. A
urmat mesajul scris pe acea
bucată de hârtie şi a ajuns un
sportiv de mare succes. Este
mândria familiei, a Devei, a
României  şi, nu în ultimul
rând, al bunicului Ioviţă. Să nu
uităm că toate aceste rezultate
remarcabile au fost posibile cu
ajutorul antreno rului său,
Teodor Nicolae Gârbău”, se
arată în prezentarea sportivu-
lui premiat.

Două tinere pentru care fol-
clorul şi versul nu mai pre zintă
secrete au fost aduse în atenţia
participanţilor la Gala Accent
Media. Este vorba des pre
solista Oana Rus, din Brad, de-
spre care specialiştii spun că
este „o voce care promite

mult”. La doar 13 ani, Oana îşi
poate trece în palmares foarte
multe premii la festivaluri de
gen. La fel şi Teodora Petruţ,
din Luncoiu de Sus, o tânără
care, pe lângă faptul că a scris
până acum două volume de
versuri, a câştigat premiul întâi
la Olimpiada naţională de
muzi că, dar şi la alte olimpiade
şcolare. 

Robotics- un premiu
pentru viitor

Un premiu de echipă poate
fi denumit cel acordat profe-
sorului de fizică Sorin Stăn-
culescu, de la Colegiul
Na  ţio    nal Decebal din Deva. Ur-
mând trendul societăţii mod-
erne, profesorul Stănculescu a
reuşit să înfiinţeze două echipe
de robotică: „Decebal Tech” şi
„Cyber 2 Warriors”, cu evoluţii
peste aşteptări în campio -
natele zonale şi naţio nale de
robotică. „Ar fi bine dacă am
putea să ducem la robotică pe
mai mulţi copii pasionaţi. Cred
că le-ar plăcea şi lor foarte

mult să facă acest lucru. Este
greu să faci, totuşi, şi şcoală şi
robotică”, a spus profesorul
Stănculescu. 

Colecţionari şi artă 
fotografică

O pasiune de-o viaţă s-a
materializat într-o colecţie im-
presionantă, ar fi o descriere
sumară a ceea ce a reuşit o
familie din Vălişoara - Luncoiu
de Sus. De 45 de ani, Dorel şi
Mariana Huh colecţionează
insigne, iar acum au ajuns să
deţină peste 4.000 de aseme-
nea obiecte. Performanţa le-a

fost răsplătită cu şase titluri de
campioni naţionali şi 35 de ani
de participare la expoziţii
naţionale ale colecţionarilor,
sunt doar câteva repere din
traiectoria unei pasiuni. 

„Soţul meu este pasionat de
sport. Una dintre insignele
cele mai dragi este cea prin
care este reprezentată echipa
Mica Brad, din 1954”, a
dezvăluit Mariana Huh.

Cunoscut pentru articolele
şi fotografiile sale din revista
„România pitorească”, econo-
mistul Nicu Jianu este deja un
reper în arta peisajului reţinut
pe cadrul unei fotograme. Din
1990 devine membru al Aso-
ciaţiei Jurnaliştilor şi Scriito-
rilor din Turism din România.
În timp, Nicu Jianu a participat
la numeroase expoziţii de fo-
tografie, unde, prin imagine şi
sensibilitate a surprins arta
frumosului. Imaginile sur-
prinse de aparatul său au de-
venit fotografii de referinţă în
albume, cărţi de evocare is-
torică şi culturală. În anul
1998, a primit  premiul AJTR
pentru serialul „Zidiri şi vre-
muri”, publicat în revista
„România pitorească” şi pre-
miile AJTR pentru carte de
turism în anii 2006 şi 2010.

(Continuare în pagina 5)

Gala de excelenţă Accent Media-
oameni şi idei de valoare
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Grija faţă de semeni
Scriam, la începutul acestui

articol, despre faptul că unele
persoane premiate au îm-
brăţişat şi o componentă so-
cială a lucrurilor. Este şi cazul
Danielei Petrovici, manager
al Resortului  de Seniori din
municipiul Hunedoara. Expe-
rienţa din străinătate, dar şi
grija faţă de persoanele în
vârstă au determinat-o să-şi
pună în aplicare un proiect
nobil, în care bunicii noştri să
fie îngrijiţi cu atenţie, să le fie
acordată căldura necesară. De
un an, acest vis a prins reali-
tate, iar acum Daniela Petro-
vici are ce să arate oricui îi
trece pragul.

Se vorbeşte foarte mult – şi
se face mai puţin – despre cum
trebuie să trăim sănătos. O
familie din Deva - Ani şi Răz-
van Popa, a avut curajul ca
într-o perioadă a fast-food-
urilor să deschidă o afacere
care are la bază conceptul
hranei sănătoase. 

LaBiscuiterie.ro, situată
lângă Piaţa mare din Deva, are
produse de patiserie arti-
zanală de calitate, prin care
doreşte să aducă pe masa con-
sumatorilor bucuria şi emoţia
unui produs sănătos, cu un
gust deosebit, care poate trezi,
oricând, amintiri trăite în
copilărie. 

„Preţuirea tradiţiilor, cali-
tatea – elementul principal în
tot ceea ce am creat şi vom
crea, etica şi integritatea în
muncă şi în mediul de afaceri,
dezvoltarea şi învăţarea con-
tinuă, evoluţia personală şi a
afacerii pe care o reprezen-
tăm, sunt doar câteva dintre
coordonatele de succes pe
care dorim să le menţinem, în
continuare”, a arătat cei doi
tineri antreprenori.

Un poet al catrenelor
Pe aceeaşi linie, a jurnalis-

mului, se înscrie şi premiul
acordat poetului Ioan Vasiu,

din Orăştie. Jurnalist și scriitor,
membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România,
Ioan Vasiu colaborează la
multe reviste literare și ziare
din țară și străinătate. A pub-
licat 12 volume de versuri, re-
portaje, critică literară și
interviuri. Din 1996 și până în
prezent este redactor șef la
săptămânalul ”Palia Expres”,
una dintre cele mai longevive
publicații tipărite din județul
Hunedoara. În CV-ul său sunt
trecute suficiente realizări
pentru a realiza ca Ioan Vasiu
reprezintă un reper al vieţii
culturale din judeţul Hune-
doara: este membru al Asoci-
ației Scriitorilor din județul
Hunedoara, al Societății Scri-
itorilor Români din Basarabia,
iar în anul 2015 i-au fost con-
ferite diploma și placheta de
”Cetățean de Onoare” al co-
munei Periam, din județul
Timiș, comuna sa natală. „Este
un om de excepţie şi un pri-
eten de nădejde în orice îm-
prejurare”, poate fi
caracterizarea, pe scurt, a lui
Ioan Vasiu, recompensat cu un
premiu la Gala Accent Media.

Performanţă 
la 88 de ani

Să scoţi o carte extrem de
bine documentată atunci când
ai venerabila vârstă de 88 de
ani, este o performanţă care

trebuie adusă în prim-plan.
Ion Nica a reuşit să-şi pună în
valoare un manuscris extrem
de util pentru cei care doresc
să se informeze despre ora -
şele şi comunele din România.
Iubitor al geografiei, interesat
de studiul Bibliei, un om de
aleasă modestie, şi-a văzut
proiectul pus în operă acum,
graţie editurii Accent Media:
cartea „România, organizare
administrativ-teritorială”
poate fi considerată un docu-
mentar extrem de util pentru
toţi cei interesaţi de statistici. 

I se spune „Emil 
Decebalus” şi este din

Valea Jiului
Emil Frăţilă, pe numele

adevărat, este un om pentru
care portul dacic strămoşesc
şi dragostea de glia străbună
reprezintă totul. 

Face parte din mai multe
asociaţii de dacologie, cea mai
importantă fiind „Adunarea
Dacilor", asociaţie pe care, de
altfel, o administrează. A dat
curs unei invitaţii a profesoru-
lui Romeo  Mânzală, de a se
alătura colectivului de la
„Tronul Străbunilor”, proiect
care aduce în prim plan date
importante despre istoria de-
venirii universale a omenirii,
despre ceea ce înseamna isto-
ria acestor locuri, denumite şi
Grădina Maicii Domnului. 

„Fericirea mea este aerul
curat existent acolo, în Cetăţile
Dacilor, Locurile Sacre, locu -
rile energetice puternic încăr-
cate cu energie şi acolo unde
simt spiritual, creştinesc, ome-
nesc”, spune Emil Frăţilă.

Despre „Tronul
Străbunilor”

Absolvent al ASE Bucureşti-
Facultatea de Comerţ Exte-
rior-Relaţii Internaţio nale şi
Facultatea de Construcţii
Hidrotehnice Timi şoara, pro-
fesorul Romeo Ioan Mânzală
este deja un nume în ştiinţă şi
publicistică. În anii studenţiei
a lucrat în Ţara Luanei, zona
Bozioru- Departamentul para-
psihologic – sau cu alte cu-
vinte, în Departamentul Zero.

A deţinut funcţii importante
de conducere: director gen-
eral Metalurgica şi Comind SA
Buzău, director general
Trustul de Construcţii Indus-
triale OLT, este profesor aso-
ciat la mai multe universităţi.
Cu 14 cărţi scrise, dintre care
nouă sunt dedicate cercetă -
rilor în mineralogie şi geo-fizi -
că, profesorul Mânzală îşi
înscrie în palmaresul profe-
sional şi o expediţie de cer -
cetare, în anul 2015, în
America de Sud, unde a
obţinut locul trei, din 21 de
ţări participante.

Cea mai recentă carte a sa
este intitulată „Tronul Străbu -
nilor” şi a fost lansată cu
ocazia Salonului Hunedorean
al Cărţii. 

„Veţi mai auzi despre
Tronul Străbunilor pentru că
el este Tronul lui Dumnezeu.
Noi nu suntem arheologi, noi
suntem geofizicieni, doctori în
fizică. Cine vrea să meargă la
Tronul Străbunilor va avea
parte de o energie foarte pu -

ternică, vindecătoare. Veţi găsi
acolo spiritualitate, creştinism
şi ştiinţă. Haideţi să ne în-
toarcem cu faţa spre Dum-
nezeu, că acolo ajungem toţi,
mai devreme sau mai târziu.
Haideţi să ne iubim unii cu
alţii, să ne ajutăm şi să ne îm-
păcăm unii cu alţii. În ţara
noastră suntem mai rău decât
câinii. În cartea „Tronul Stră -
bu nilor” veţi găsi 80% tehnic,
manuscrisele literare ale
părintelui episcop Daniil, veţi
găsi cercetările noastre cu
semnătură şi ştampilă, ale
unor profesori universitari.
Acolo veţi vedea că energiile
vor ajuta la vindecare şi poate
la resetarea celulelor noastre”,
a spus profesorul Ioan Romeo
Mânzală, în discursul său.

În cadrul Galei de excelenţă
au mai fost acordate diplome
mai multor personalităţi, între
care se numără Preasfinţitul
Părinte Daniil şi prefectul
judeţului Hunedoara, Fabius
Kiszely.
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Am vorbit în repetate
rânduri despre felul
în care durerile psi-

hice se descarcă la nivel
fizic. 

În termeni științifici, acest
proces se numește psihoso -
matizare. O relație de cuplu, în
special dacă a avut timp să se
împământeze, crează între
parteneri un soi de depen-
dență. Și, la fel ca în cazul
oricărei dependențe, momen-
tul în care nu mai primești
doza zilnică obișnuită, corpul
intră, la propriu, în sevraj. 

Unii trecem mai ușor, alții
trecem mai greu, dar specia -
liștii au observant că toată
lumea parcurge aceleași eta -
pe. 

1. În prima fază mintea
noastră nu vrea să accepte
ireversibilitatea despărțirii.
Căutăm tot felul de artificii
pentu a ne ține într-o stare de
negare. Specialiștii spun că în
această etapă este foarte
sănătos să întrerupem legă-
tura pe toate rețelele de so-
cializare și orice altă
posi bilitate de comunicare.
Asta ne va ajuta să dăm piept
realității și să înțelegem că
ruptura este reală. Dacă avem
posibilitatea unui mesaj la un

click distanță, desigur că vom
avea momente de slăbiciune.
Aceasta nu va face decât să
prelungească procesul de vin-
decare. 

2. Atunci când începem să
acceptăm ruptura, devenim
furioși și exagerăm urmările
negative ale despărțirii. Nu vă
negați dreptul de a fi furioși,
este o modalitate a organis-
mului de a se descărca. Găsiți
diverse modalități de a canali -
za această emoție furtunoasă,
într-o direcție care să nu ră -
nească pe nimeni. Puteți în -

cerca să săriți cu parapanta, să
mergeți în pădure și să urlați
cât vă țin plămânii, să trageți
la tir în condiții controlate, să
mergeți la carting sau orice
altceva care nu vă pune în
pericol pe voi sau alte per-
soane. 

3. În următoarea etapă
mintea noastră începe să
caute vinovați pentru eșecul
relației și de cele mai multe ori
vina ajunge să cadă pe cealaltă
persoană. Este momentul să
înțelegem că focalizându-ne
atenția pe fostul partener, nu

facem decât să prelungim pro-
cesul de vindecare. De fiecare
dată când mintea noastră se
duce în acea direcție, este
sănătos să o redirecționăm
înapoi în curtea noastră și să
ne întrebăm: “Ce simte în
acest moment?” Veți vedea că
enume rarea sentimentelor
(mă simt furios, rănit, trădat)
vă va aduce alinare. 

4. În următoarea etapă se
instalează tristețea. În mo-
mentul în care ne aducem
mintea acasă, vom începe să
avem remușcări și regrete
“Oare ce aș fi putut să fac mai
bine?”. Oferă-ți timp și fii
blând cu tine. În curând va fi
bine, deja ai trecut de jumă-
tatea procesului de vindecare.

5. Desigur că la final apare
acceptarea. În această etapă
ești împăcat și dispus să o iei
de la capăt. Chiar dacă ești o
persoană serioasă și fidelă, nu
te speria prea tare dacă vei
simți nevoia să ieși la mai
multe întâlniri, să cauți mai
mult, să te distrezi. Acest
lucru este normal, ai nevoie să
îți recapeți încrederea în tine.
Aici poate apărea riscul să îl
cauți pe fostul partener într-o
altă persoană. Încearcă să
rămâi cu mintea deschisă și să

îți observe tiparele de gân -
dire. Abia când vei reuși să faci
asta, vei putea să privești
obiectiv fosta relație și să în-
tâlnești pe cineva cu adevărat
potrivit pentru tine. 

Acest proces este aproape
imposibil de depășit și, în ace-
lași timp necesar pentru a
trece sănătos peste momentul
unei despărțiri. 

Deci, dragilor, aveți răbdare
cu voi, fiți blânzi cu voi și
tratați-vă exact cum v-ați trata
după o operație grea, pentru
că asta și este. Mult curaj!

Ce este sevrajul de după o despărţire
şi cum depăşim momentul

În conformitate cu
Strategia naţională în
domeniul securităţii  şi

sănătăţii în muncă pentru
perioada 2018-2020 care
cuprinde „Planul naţional
de acţiuni pentru imple-
mentarea Strategiei
naţionale în domeniul se-
curităţii şi sănătăţii în
muncă pentru perioada
2018-2020”, ITM Hune-
doara  a organizat sim-
pozionul cu tema:
„Creşterea nivelului de 
respectare a legislaţiei 

din domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă de 
către autorităţi şi 
instituţii publice”.

În cursul dezbaterilor, re -
prezentanţii ITM Hunedoa ra
s-au axat pe clarificarea unor
aspecte în ceea ce pri veşte
modul de interpretare şi de
aplicare a unor preve deri
legale în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă de către
angajatori instituţii publice. 

Au fost discutate aspecte
legate de stabilirea mă-
surilor care se impun pen-

tru: implementarea şi ur-
mărirea principiilor generale
referitoare la prevenirea
riscurilor profesionale, pro-
tecţia sănătăţii şi securitatea
lucrătorilor, eliminarea sau
ţinerea sub control strict a
factorilor de risc de acci-
dentare şi îmbolnăvire pro-
fesională, asigurarea cadru-
 lui organizatoric şi a mijloa-
a celor necesare desfăşurării
activităţii în domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii în muncă.
La simpozionul care a avut
loc la Inspectoratul Şcolar

Judeţean Hunedoara au fost
invitaţi reprezentanţi din
unităţi de stat din Judeţul
Hunedoara.

Aspectele preventive ale
acţiunii se înscriu în liniile de
competenţă ale ITM Hune-
doara şi în demersurile cu rol
preventiv desfăşurate în toată
perioada scursă de la înfi-
inţare în anul 1999 şi până în
prezent.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

SPRIJINUL INSTITUŢIILOR PUBLICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI 
ORGANIZATORIC ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

(Amănunte am primit de la Sorin Gabriel Istrate, Consilier CRP, ITM Hunedoara

ANUNȚ PUBLIC
Fodor Ludovic, cu domiciliul în Municipiul Deva, str. Mărăști, nr. 18A,

județ Hunedoara,
Anunță elaborarea primei versiuni a planului faza PUZ „Locuințe tip du-

plex”, în Municipiul Deva, strada Petre Ispirescu, nr. 6, și declanșarea etapei
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM
Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și
vineri  între orele 8.00-14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hune-
doara în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
SC Ferart SRL, cu sediul în Municipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 2B,

județ Hunedoara,
Anunță elaborarea primei versiuni a planului faza PUZ „Extindere,

supraetajare și schimbare destinație clădire existentă”, în Municipiul Deva,
bd. 22 Decembrie, nr. 118, și declanșarea etapei de încadrare pentru
obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM
Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și
vineri  între orele 8.00-14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hune-
doara în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
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În stațiunea balneară
Karlovy Vary din Cehia
s-au desfășurat la fi-

nalul săptămânii trecute
întrecerile Campionatului
Mondial de karate
SKDUN ediția 2019, 
competiție la care au fost
prezenți circa 1500 de
sportivi  reprezentând 
34 de țări.

Sportivul devean, Mihai
Martinesc, multiplu campion
mondial  a reușit din nou o
mare performanță ocupând
la aceste întreceri locul I  în
proba de kumite open cadeți
până la 16 ani  și a cucerit din
nou medalia de aur și titlul de
campion mondial.    

Este pentru al patrulea an
consecutiv când sportivul de-
vean  legitimat  la Champion
Club Karate  Deva, pregătit de
sensei  TEODOR Nicolae Gâr-
bău cucerește medalia de aur
la Campionatele mondiale.

O comportare  deosebită la
competiția din Cehia  au avut
și sportivii de la CS Empi Brad
care au urcat pe podiumul de
premiere la aceste întreceri.

Vlad Demenea a cucerit
medaliile de argint  la între-
cerile  categoriei 16-17 ani la
+ 73 kg și apoi la open, Adelin
Opra medalie de bronz la
cateoria 16-16 ani  la  -73 kg
iar Gabriel Cioară a cucerit o
medalie de bronz la 16-17 ani
-63 kg. Foarte aproape de

podium au fost  Flavius
STRĂUȚ, David Mocean și
Adrian ANTA. Un bun exem-
plu pentru cei tineri a oferit
sensei Sorin Avram cel care a
cucerit câte o medalie de
bronz în proba  individuală
de kumite și în cea pe echipe
kumite veterani.

La finalul săptămânii
trecute  s-au des-
fășurat la Herculane

întrecerile etapei  de
zonă  din cadrul
Campiona tului Național
de Lupte libere, atât pen-
tru fete cât și pentru 
băieţi, la categoriile de
juniori 3 și 4

Competiția de la Herculane
a decis și  sportivii care vor
participa la  ultima etapă, cea
finală a campionatului naţio -
nal, etapă care se va desfășura
la Medgidia.

Repre zentanții de la LPS
"Cetate" Deva au obținut o
serie de rezultate care con-
firmă că mulți dintre cei care
au finalizat întrecerile etapei
de zonă  de la Herculane  pe
podium, pot fi viitori medaliați

la Campionatele națio nale.  S-
au clasat pe primul loc la etapa
de zonă:  Iulia Alexa, Bianca
Obrejan, Denisa Obrejan,
Raluca Covaci și  Rareș Drăgan
iar  Marius Scornea,Laurențiu
Logojan, Cristian Bezercu,
Sybilla Sărac, Ștefan Bartalics
și Mihaela  Szabo  au încheiat
competiția pe locul secund  în
timp ce  Adriana Gherman,
Bogdan Buțurcă, Mario Ma -
cingo și Alexandru Varga  s-au
situat pe locul III al podiumu-
lui de premiere.

Antrenorii  Suraj Moravan,
Gheorghe Văcărașu , Ioan 
Ailincăi și Partenie Matei au
fost cei care au pregătit acești
sportivi și ei certifică faptul că
elevii de la centrul devean vor
ataca cu mai multă ambiție în-
trecerile de la  etapa finală.

HANDBAL:
Patricia Vizitiu,

la Națională

Naționala feminină de se-
nioare se va reuni la sfârșitul
acestei luni (20-23 octombrie)
pentru o perioadă de pre gă tire,
care se va desfășura la Cluj
Napoca. Pentru selecționerul
Tomas Ryde, va fi o ocazie
foarte bună de a pune la punct
ultimele detalii în vederea par-
ticipării la Campionatul Mon-
dial care se va desfășura în
Japonia, în luna decembrie a
acestui an. Federația Română
de Hand bal a dat publicității
lotul de 22 de jucătoare convo-
cat pentru această acțiune,
printre acestea se regășete și
sportiva din Valea Jiului, Patri-
cia Vizitiu care în prezent joacă
la SCM Craiova. Edith Mileti,
antrenoarea care a format-o pe
Patricia i-a transmis acesteia
un mesaj de încurajare.

Tir cu arcul: Succes devean la
"naționalele" 3D de la Hațeg

Federația Româ -
nă de Tir cu Arcul a
organizat la Hațeg
întrecerile  Campi-
onatul Național 3D,
o competiție care
simulează vânătoa -
rea, iar țintele sunt
machete cu ani-
male realizate din
material sintetic.

Competiția s-a
bucurat de un real
succes, iar arcașii
hunedoreni au obținut rezultate remarcabile. Astfel,
Ciprian Mariș, de la CS Pretorienii Deva a devenit campion
național 3D la Bow Hunter Unlimited, iar colegul său de
club, Dorin Marișca, a fost medaliat cu argint la Com-
pound.   Dacian Ranca, de la SCM Deva, s-a situat al pa-
trulea la Barebow și Vasile Bebeșelea, de la  CSO Retezatul
Hațeg,  a terminat pe poziția a cincea la Bow Hunter Un-
limited, toate aceste rezultate, ca și medaliile mai sus
menționate, fiind obținute în concursurile seniorilor.

În clasamentul pe echipe, cei de la Pretorienii Deva au
ocupat un locul 5, SCM Deva și CSO Retezatul Hațeg s-au
clasat pe pozițiile 10 și, respectiv, 12. Festivitatea de pre-
miere a evenimentului inedit pentru județul Hunedoara
și care a fost considerat o reușită, a fost efectuată de Mar-
cel Goia, primarul orașului Hațeg, și Ion Pandele, secre-
tarul general al FRTA.

Sala Polivalentă din
Brăila, a găzduit 
recent,  întrecerile

Campionatului naţional
de box pentru juniori,
competiție care a adus
confirmări pentru
sportivii de la nou înfiin -
țata secție de la CSM
Dacia  Orăștie  2010.

Ulis Samir Maradin  (cate-
goria 54 kg)  și Andrei Ilie
Pietroi( categoria 57 kg)  au
câștigat la întrecerile de la
Brăila medaliile de argint iar
Adelin Brănișcan- cel care a
evoluat la categoria 66 kg a

câștigat medalia de bronz.
De remarcat că în acest an

componenții  secției de box
de la Orăștie au participat la
Campionatele Europene din
Georgia de la Tbilisi  iar Se-
bastian Maradin  și Marian
Pietroi, care au evoluat la
categoriile de cadeți, s-au
clasat în primii zece sportivi.

Secția de box de la CSM
Dacia  Orăștie a fost înfiin -
țată în luna mai 2017 și,
după cum se vede, aduce de
acum succese remarcabile
pentru sportivii legitimați la
acest club.

Lupte libere:  Speranțe la
medalii pentru sportivii de la

LPS Cetate DEVA

KARATE: Deveanul
Mihai Martinesc, din
nou campion mondial

BOX: Sportivii de la ORĂȘTIE 
pe podium la naționale



Pregătirea verzei pen-
tru murat reprezintă
o adevărată provo-

care pentru fiecare
gospodină. Pentru ca
reușita să fie deplină, se
folosesc metodele
străvechi, dar și cele 
moderne. Dar, indiferent
de rețetă folosită, ca să
obținem o varză murată
de cea mai bună calitate,
trebuie să respectăm 
anumite criterii. 
Care sunt acestea, vom
vedea în cele ce urmează:

În tradiția 
românească

Varza se pune la murat
după ce cade bruma, adică în
a doua parte a lunii octom -
brie, în perioada cu prinsă
între 26 octombrie, de la
Sfântul Dumitru, şi până pe la
Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavrilă, pe 8 noiembrie. Doar
respectându-se această pe-
rioadă, se crede că varza se
va păstra cel mai bine, se
menţine curată, limpede. 

Alegerea verzei 
pentru murat

Se face cu atenție,
căutându-se doar varza sănă-
toasă, bine coaptă și albă.
Este bine să se aleagă varza
din recolta de toamnă, care
are frunza mai fină și mai
subțire decât cea de vară.
Căpăţânile trebuie să fie în-
desate, pline, iar frunzele să
fie ferme şi neatacate de boli
ori de insecte. De asemenea,
nervurile trebuie să fie cât
mai mici. 

Pregătirea butoiului
pentru varză

Reprezintă o etapă de-
osebit de importantă. Pentru
ca varza să aibă un gust
desăvârşit, butoiul în care se

pune varza la murat trebuie
să fie din stejar. Acesta se
opăreşte şi se lasă o zi cu apă
şi 1 kg de var ne stins în el,
pentru a se curăţa de impu-
rităţi, după care, se spală bine
cu apă clocotită. Pe fundul
butoiului se vor așeza câțiva
butuci de lemn de mes -
teacăn, iar pentru păstrarea,
un timp mai îndelungat a
verzei, se adaugă, din când în
când, câte o bucată de zahăr. 

Pregătirea 
saramurii

Se face cu multă atenție.
La fiecare 10 litri de apă se
adaugă câte 500 de grame de
sare grunjoasă, aceasta fiind
cea potrivită pentru mură-
turi. Trebuie avut grijă să se
topească bine sarea și abia
după topirea completă a ei se
toarnă peste verze. Dacă se
dorește ca varza și zeama de

varză să aibă o culoare mai
roșiatică, în saramură se
poate adăuga o varză roșie
sau o sfeclă roșie.

Așezarea verzei 
în butoi

Are o foarte mare impor-
tanță. Fiecare căpăţână de
varză se taie drept de la cotor,
apoi se scobeşte înăuntru,
unde se pune sare. Căpățâna
de varză se așază în butoi
numai cu cotorul în sus.  Di-
mensiunea căpăţânii con-
tează şi ea. Aceasta trebuie să
aibă maximum 20 cm în di-
ametru, dar nu mai mică de
10 cm.  E bine ca primele
două, trei straturi de frunze
să fie îndepărtate, pentru că
acestea sunt fie deteriorate
de la transport, fie de la in-
secte. Deasupra verzelor se
vor pune crenguţe de cimbru,
piper legat în săculeţe de

tifon, mărar uscat. De aseme-
nea, în butoiul cu varză se pot
pune, morcovi curățați,
rădăcini de țelină, tăiate în
felii rotunde și rădăcini de
hrean, curățate și tăiate pe
lungime. Pentru o aromă
aparte, se vor adăuga și
câteva fire de busuioc. În ur-
mătoarele zile, varza se va
vântura, o dată sau de două
ori pe zi. Dar, mai întâi se va
lua spuma care s-a format,
apoi se scot pietrele și gră-
tarul pentru a se spăla.
Pereții butoiului și marginile
se vor șterge cu o cârpă us-
cată, până se ajunge la sara-
mură. 

După această proce dură,
în butoi se introduce un fur-
tun, în care se suflă puternic
pentru a se vântură zeama și
a se menține limpede și cu-
rată. După aproximativ două
săptămâni, când varza începe

să se acrească, se dizolvă un
plic de conservant și se
toarnă peste varză, ca să nu
prindă floare. Pentru ca
verzele să fie mereu scufun-
date în saramură, deasupra
se așază niște teascuri, peste
care se pune o piatră.

Important!
• După ce se umple butoiul

cu varză și se pun toate ingre-
dientele, acesta se acoperă cu
un capac și se lasă așa timp
de 7-8 ore sau peste noapte.
În tot acest timp, varza se în-
moaie și absoarbe bine sarea.
După acest interval de timp,
se adaugă saramura.

• După ce saramura aco -
peră varza, se pune capacul și
se lasă așa încă o zi.

• Abia după o zi se începe
aerisirea (pritocitul).

www.click.ro
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Când şi cum se pune varza la murat?

Farmacia TACOMI te face mai frumoasă

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

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

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

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

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.



Cunoscut încă din tim-
puri străvechi,
dovleacul dulce de

grădină este un remediu 
naturist de excepție, care ”
protejează şi fortifică
organis mul.  Poate  de aceea,
nutriționiștii l-au numit 
”aliment minune”.

Calități terapeutice
Graţie compoziţiei sale, do -

vleacul este un adevărat izvor
de sănătate. Dincolo de gustul
minunat pe care îl are, este
bogat în vitamina A şi caro -
tenoizi, cu proprietăţi antioxi-
dante puternice, care protejează
şi fortifică organismul. Specia -
liştii afirmă că, din punct de
vedere nutriţional, dovleacul
este similar cu morcovul. De la
dovleac se folosește atât pulpa,
cât și semințele sau sucul. Se
poate consuma în stare crudă,
sau sub formă de piure, budincă,
plăcinte, salate și suc

Semințele de dovleac
Au un conținut ridicat de

zinc. Previn sau combat consti-
paţia, balonarea, protejează
muşchiul cardiac şi rinichii, dar
sunt şi diuretice şi favorizează

regenerarea  părului.  Din se -
min  ţele de dovleac se obţine
ulei, ale cărui beneficii sunt bine
cunoscute de mult timp de
medicina tradiţională. De ase -
me nea, seminţele de dovleac
ajută în afecțiunile vezicii uri -
nare şi ale prostate. 

Uleiul de dovleac
Supranumit ”farmacia dintr-

o coajă de nucă”, uleiul de
dovleac are  proprietăți vindecă-
toare nebănuite. Obținut prin
presarea la rece a semințelor de
dovleac, uleiul sintetizează toate
elementele biolo gic active con -
ținute de semințe.

Remedii naturiste
Diuretic natural

Dovleacul are proprietăţi di-
uretice, purgative şi sedative.
Pentru a beneficia de aceste ca -
lități, specialiștii recomandă o
terapie care constă în consumul
unui terci din dovleac, care se
prepară din 2,5 kg pulpă fiartă
în lapte. Acesta se poate aroma
cu frunze de cimbru şi de
tarhon, tăiate mărunt. O astfel
de cură se poate repeta de două
ori pe săptămână. Și sucul

obținut din pulpa de dovleac
este util persoanelor care rețin
apa în organism.

Remediu pentru 
constipație

În astfel de situații, se fierbe
500 g de miez de dovleac, care
se pasează. În pasta obținută se
adaugă apa în care a fiert
dovleacul, după care, compo -
ziția se omogenizează. Pasta
obținută se împarte în două
porții, care se consumă pe par-
cursul unei zile. 

În afecțiunile prostatei
Se folosesc semințele de

dovleac necurățate, care se dau
prin mașina de tocat. La fiecare
2 lingurițe de semințe tocate, se
adaugă 250 ml de apă. Compo -
ziția se fierbe timp de 15 mi -
nute, după care se strecoară. Din
lichidul obținut se vor consuma
2-3 căni pe zi.

În caz de gută și dureri
articulare

Este foarte utilă o cură cu
semințe de dovleac, deoarece
contribuie la eliminarea exce-
sului de acid uric din organism.

Se  folosesc șase linguri de
semințe zdrobite, peste care se
toarnă, treptat, trei pahare cu
apă clocotită. Remediul obți -
nut se strecoară, apoi se con-
sumă câte un pahar înaintea
meselor principale, timp de o
lună.

Protejează inima
Cu un conținut bogat în acizi

grași Omega 3, semințele de
dovleac sunt de mare ajutor în
prevenirea bolilor de inimă.
Acestea reduc nivelul coles-
terolului ”rău” și îmbunătățesc
circulația sângelui. De aseme-
nea, semințele normalizează
tensiunea arterială. Pentru efec-
tul lor protector, se face o cură
de o lună, timp în care se con-
sumă 80 de semințe de dovleac
crude.

Remediu pentru cistită
Pentru obținerea unui astfel

de remediu se folosesc 200 g de
semințe, peste care se toarnă
500 ml de apă clocotită. Totul se
lasă la infuzat timp de 8-10 ore.
Se consumă fierbinte, câte 100
ml, de patru ori pe zi, în inter-

valul dintre mese.
În cazul colitei de 

putrefacție
Uleiul din semințe de dovleac

s-a dovedit foarte eficient. Astfel
că, înaintea meselor principale
se va consuma o salată
preparată din doi morcovi, care
se curăță de coajă și se dau pe
răzătoare. Se asezonează apoi
cu două lingurițe de ulei de
dovleac și suc de lămâie. Trata-
mentul durează 14 zile, iar în
acest interval nu se consumă
carne, nici alte preparate bogate
în proteine.

Elimină paraziții 
intestinali

Potrivit specialiștilor, semin -
țele de dovleac sunt foarte efi-
ciente în caz de parazitoze. În
astfel de situații, se poate pre -
pară un remediu din 100 g de
seminţe de dovleac, zdobite, (în
cazul copiilor, din 50 g), ameste-
cate cu 30 ml de lapte şi cu o lin-
guriţă de miere. Un astfel de
remediu se administrează di mi -
neaţa, pe stomacul gol.

www.clicksanatate.ro
www.terapiinaturiste.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

Dovleacul -
un remediu
naturist 
de excepţie

Dovleacul -
un remediu
naturist 
de excepţie
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Duminică, 20 octombrie, ora 22,10

Drumul spre libertate 
Inspirat după o întâmplare adevărată, acțiunea filmului

australian are loc în anul 1931, și spune povestea a trei fetițe
de culoare: Molly, sora ei mai mică, Daisy, și verișoara ei,
Grace. Acestea au fost luate de la părinți și duse la 1500 mile
depărtare de casă, pentru a fi incluse într-o tabără oficiala a
guvernului. Odată ajunse în acea tabără, Molly, cea mai mare
dintre fete, plănuiește o evadare îndrăzneață. Astfel, timp de
câteva săptămâni, ea împreună cu sora și cu verișoara ei,
pleacă spre nord, pentru a ajunge în singurul loc de unde mai
au speranțe să găsească drumul care le va conduce spre co-
munitatea din care au fost luate.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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În perioada următoare, lu-
crurile din jurul vostru se pot
schimba așa cum nici nu vă
așteptați. Vă veți ocupa de cele
mai dificile proiecte, care au
fost tot amânate. Cu toate aces-
tea, veți găsi cele mai bune
soluții, care vă ajută să treceți
peste toate obstacolele.

Încă de la începutul intervalu-
lui, vă străduiți să rezolvați tre-
burile de rutină. Ca să reușiți,
trebuie să vă selectați prior-
itățile și să nu vă pierdeți în
amănunte. Este posibil ca o
persoană influentă să încerce
să vă oprească din drum, dar
nu va reuși. 

Urmează o săptămână intere-
santă, cu activități diverse, care
vă mobilizează. Chiar dacă
aveți mult de lucru, avantajele
materiale vor veni și ele foarte
curând. În această perioadă,
achitați-vă taxele și evitați lu-
area unor decizii majore.

Priviți cu atenție la schimbările
din jurul vostru și acționați în
așa fel încât să aveți ceva de
câștigat. Este posibil să preluați
o parte din activitățile unui
coleg de serviciu, iar salariul
vostru va fi mai mare.
Partenerul de viață s-ar putea
să aibă un succes răsunător.

Analizați cu atenție planurile
voastre de viitor, dar nu luați
nicio decizie importantă. Asta
pentru că, veți acumula noi
resurse, iar ideile voastre pot fi
puse mai ușor în practică. Nu
ezitați să cereți sprijinul
colegilor, atunci când simțiți că
sunteți depășiți de evenimente.

Ca să obțineți anumite avantaje
sau să negociați un post mai
bun, trebuie să dați dovadă de
mai multă diplomație. Un refuz
sau un comentariu deplasat ar
putea avea efecte negative
asupra stării voastre emoțio -
nale. Orice decizie luați acum,
vă aduce beneficii .

Este momentul potrivit să
faceți schimbări sau unele in-
vestiții pe care vi le-ați propus.
Dar, păstrați-vă energia, pen-
tru că la serviciu veți avea o pe-
rioadă mai aglomerată. Cu
toate acestea, vă străduiți și
reușiți să terminați la timp
toate proiectele profesionale.

Activitățile profesionale pe
care le veți desfășura în pe-
rioada următoare vă vor aduce
satisfacții și, nu în ultimul rând,
ceva bani în plus. Reușiți să re-
alizați și acasă o parte din
schimbările pe care vi le-ați
propus. În week-end vă veți în-
tâlni cu familia unui prieten.

Aveți un program foarte
aglomerat la serviciu. Trebuie
să vă ocupați de o serie în-
treagă de pregătiri minuțioase
în vederea derulării unui
proiect important. Astfel că,
timpul vostru liber va fi limitat,
iar familia va simți acest lucru.

Realizați câteva proiecte fără
să cheltuiți prea mulți bani.
Ajutat de o persoană calificată,
puteți face multe lucruri cu
resursele de care dispuneți. S-
ar putea ca unii din membrii
familiei să nu fie de acord cu
deciziile voastre și ar trebui să
le oferiți explicațiile necesare.

Încercați să finalizați toate lu-
crările începute, pentru că veți
fi nevoiți să faceți unele călă-
torii scurte, legate de activi-
tatea voastră profesională. Veți
avea satisfacția unor câștiguri
nesperate, iar acest lucru vă
permite să faceți planuri pe
termen lung.

Vă bucurați, în perioada urmă-
toare, de mai mult timp liber, în
care vă ocupați doar de lucruri
plăcute. Profitați de aceste mo-
mente și lăsați grijile în seama
altora. La serviciu selectați-vă
prioritățile și căutați să vă în-
cadrați în timp cu toate lu-
crările.

TVR 2
• La o agenţie matrimonială:
- Aş dori să cunosc un bărbat care nu

fumează, nu bea, nu se uită la fotbal, nu se uită
după alte femei. Aveţi aşa ceva?

- Da. În parcul din apropiere.
- E de la agenţia dumneavoastră, nu? între-

abă doamna cu bucurie în glas.
- Nu, … e din marmură.

• În excursie
Mai mulți polițiști pleacă în excursie cu un

autocar cu doua nivele: la nivelul de jos stăteau
ofițerii și la nivelul de sus subofițerii.

La un moment dat se aud urlete de la nivelul
de sus, iar șefu' se duce să vadă ce se întâmplă.

- De ce urlați, bă?
- Noi nu avem șofer !!! -  îi răspunde  un sub-

ofițer.

• Două blonde la un meci de rugby:
– Îi vezi pe ăia care s-au strâns grămadă? o

întreabă una pe cealaltă.
– Da, ce-i cu ei?
– Pariez că în clipa asta s-au strâns ca să ne

bârfească!

• La oftalmolog:
Un tip plin de vânătăi se prezintă la oftal-

molog
– Ce s-a întâmplat? întreabă medicul.
– Am încercat să mă urc la etajul autobuzu-

lui.
–Dar autobuzele de la noi din oraș nu au

etaj.
– Cu ochelarii prescriși de dumneavoastră,

absolut toate aveau.

Vineri, 18 octombrie
PRIMA, ora 20,00, Dragoste de frate
PRO CINEMA, ora 23, Tăcerea mieilor

Sâmbătă, 19 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Ana Karenina
PRO CINEMA, ora 22,45, Discursul

regelui

Duminică, 20 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Înghițitorul de săbii
PRO CINEMA, ora 22,45, Legătura de

sânge

Luni, 21 octombrie
TVR 2, ora 21,10, În noaptea blândă
PRO CINEMA, ora 20,30, Lunetistul 2

Marți, 22 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Saga Amurg:

Lună nouă
HBO, ora 22,05, Strigă-mă pe numele

tău

Miercuri, 23 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Saga Amurg:

Zori de zi, partea I
DIVA, ora 23,15, Cafeneaua dragostei

Joi, 24 octombrie
TVR 2, ora 21,10, Dragoste mincinoasă
PRO CINEMA, ora 22,45, Odd Thomas

ALTE  RECOMANDĂRI:



Românul serios este
omul absolut și este
un om sfânt pentru...

ROMÂNIA. Românul serios
este omul absolut și este
un om sfânt pentru
mine......

Românii serioși 

N-au ieşit niciodată în
stradă, să poarte pancarte
scrise cu majuscule sau să
scandeze lozinci cu rimă. Oa-
menii serioși n-au venit la Bu-
cureşti cu trenul, să dea cu
bâta-n cap cuiva. Românii-şi
îngroapă în batiste legate la
colţuri pensiile de ceapişti şi
trăiesc din ce le dă Dum-
nezeu. Un fir de ceapă, o ro -
şie, câteva ouă.

Romanii serioși nu  şi-au
dărâmat cuptoarele din curte
ca să-și cumpere pâine cu
cocă cleioasă, de la buticul
din centrul satului sau orașu-
lui. Pe ei nu-i invită nimeni la
talk-show-uri, nici măcar în
gradena cu public, să-i în-
trebe dacă mai trăiesc, dacă-i
doare ceva, dacă au după ce
să bea apă. Cine mai poate fi
român serios? Poate doar
țăranii, o parte din pensionari
și câțiva de la orașe. 

Ţăranii români mai există
doar în evidenţa populaţiei.
În statistici, în barometre şi, o
dată la patru ani, în calculele
candidaţilor care împart
găleţi brenduite, ulei şi zahăr
votanţilor din mediul rural.

Ţăranii noştri apar la tele-
vizor în emisiunea  ,,Viața Sa -
tului ", la inundaţii, când cad
casele din chirpici peste ei,
sau de Paşte, să povestească,
întru impresionarea telespec-
tatorului de la oraş, cum se
încondeiază ouăle. Ţăranii
români, peste care au trecut
secete, potopuri şi liote de gu-
vernanţi, una mai lacomă şi
mai incapabilă decât alta,
abia se ţin pe picioare. Ţăranii
noştri sunt românii nimănui.

Ţara începe de la țară

Aici ne sunt rădăcinile. Ca
să smulgi un copac din

pământ, îi tai rădăcinile. Înge-
nuncherea României a fost
posibilă prin distrugerea, sis-
tematică a satului românesc.
Prin batjocorirea ţăranilor,
care-şi muncesc astăzi
pământul pe datorie şi din re-
spect, fără să aibă vreo brumă
de profit, prin umilirea celor
care-şi vând laptele din bătă-
tură cu 40 de bani, pentru ca
noi să-l cumpărăm din super-
market la un preţ de zece ori
mai mare, prin înjosirea celor
care vin cu o legătură de
pătrunjel la piaţă şi-s călcaţi
în picioare de ţiganii aface -
rişti.

Avem 1,5 milioane de
hectare de teren arabil necul-
tivat… Ni s-au băgat pe gât şi
le-am înghiţit, din ignoranţă
şi din snobism, roşii de Tur-
cia, cartofi din Italia, mere din
Grecia, căpşuni din Spania,
usturoi din China şi morcovi
din toată Uniunea Europeană.
Împingem, intraţi în transă,
cărucioarele prin supermar-
keturi şi devenim consuma-
torii altora, fără să ne gândim
la El. La ţăranul român care-
şi vinde ouăle de găină la troc,
pe o pereche de chiloţi, la El,
care-şi arde pieile şi lâna
tunsă de pe oaie, pentru că ni-
meni nu i le mai cumpără, la
El, care moare încet şi singur,
fără bani de îngropăciune.
Măria Sa, ţăranul român,
scuipat în obraz de ciocoii
zilelor noastre, de boierii de
la guvernare şi de orăşenii
globalizaţi.

"Ţara începe cu cei de
la țară”...

...spunea Călin Georgescu
și Chris Kyle, în țăranul serios
este omul absolut. Dar bucu-
ria mea cea mai mare este și
va fi că de acum încolo, va
curge lapte și miere, vom
avea salarii și mai mari, pen-
sii și mai mari, cum spunea
Dl. Vâlceanu, deputat PNL de
Gorj ( să vedeți cine este și ce
afaceri face cu statul, împre-
ună cu mama domniei sale). 

De domnul Ludovic Orban

ce să mai spun, că de atât en-
tuziasm capul domniei sale se
afla printre straturile atmos-
ferice. Iar pe domul Preșe -
dinte Iohannis nici costumele
de haine nu-l mai încap, că a
câștigat bătălia. M-aș bucura
să vină premier unul mai bun
decât Dăncilă. Să vină un
român adevărat, un om pen-
tru români. Dar, din păcate,
din ce se vede la orizont, va
veni un om pentru alții și in-
teresele lor, nu pentru ro-
mani. Așa cum văd eu, noi toți
romanii trebuie să jucăm cum
spun cei din afară, nu după
regulile și legile noastre. Nu
am fost fan PSD niciodată, dar
cum văd eu atâta bucurie,
cred că vom păți mai rău
decât a fost cu PSD. 

Dar, mă întorc la spusele
lui Constantin Tănase: ,,Vin ai
noștri,  pleacă ai noștri,  noi
rămânem tot ca proștii" .
PNL- iștii au șansa de a arăta
poporului ce pot, sau au
șansa ca anul viitor să ducă
PSD la 40-45%. Dl Iohannis
este învingătorul, indiferent
din ce poziție va fi. PSD, dacă
nu va începe cu schimbările
de la ,,șefii cei mari și vechi de
la județe", care s-au plictisit
de atâta șefie și bogăție, de
atâta infatuare de care dau
dovadă, nu se va schimba
nimic în partid. Doamna Dăn-
cilă nu era bună nici de pre-
mier, nici de șef de partid și
nici de candidat la președinți.
Între electorat și șefii partide-
lor este o ruptură totală, in-
clusiv de percepție. Oricum,
cu asemenea strategii, diri-
jate din afară, poporul român
va suferi și nu va avea nici un
câștig real, indiferent cine va
fi la putere. 

Pentru că de la București
pleacă o singură lozincă ,,să
ne mâncam unii pe alții". Să
ajungi să spui, oră de oră, zi
de zi că PSD este cel mai
corupt partid, ciuma roșie etc.
înseamnă că trebuie să mai
treacă 50 de ani să învățam
înțelesul unui singur cuvânt:
DEMOCRAȚIE. Noi trebuie să
învățăm, în primul rând, ce

înseamnă adevărata demo -
crație și nu globalizare. Unde
sunt acei politicieni, romani
adevărați,  patrioți adevărați
care sunt cu românii și Româ-
nia? Unde sunt adevărații
români serioși? Unde sunt
preoții, să coboare printre
enoriași și să îndemne la
înțelegere, la iubire, înțelepci-
une, rugăciune și pace. 

Politicienii, de la Președ-
inte și până la cel mai mic
membru de partid, dacă nu
lasă ura, minciuna, ranchiuna,
răutatea interioară, îm-
bogățirea rapidă, luxul exor-
bitant, turismul politic,
trocurile politice, serviciile să
se ocupe să apere țara, nu să-
i apere și să numească anu-
miți politicieni, nu vom fi
oameni puternici și serioși
într-o țară puternică, în care
să avem un cuvânt greu de
spus, nu să ni se arate doar
șepci, iar alții ne pun în brațe
diferite datorii. Românul nos-
tru nu se mai simte puternic
în țara lui. S-au înmulțit vio-
lurile, omorurile, tâlhăriile,
iar drogați sunt peste tot.
Dacă și elevii din școlile de
politie au fost prinși con-
sumând și vânzând droguri,
atunci cine ne mai apără?
Suntem ai nimănui, am de-
venit țara în care este posibil
orice, tuturor nelegiuirilor.  

De ce să ne conducă
alții? 

Când putem să ne con-
ducem noi pe noi? Dar ne
place să ștergem pantofii al-
tora, ne place să ne vindem
pe nimic, ne place unde sun-
tem, că așa zicem noi că sun-
tem în pas cu moda
occi dentală și americană, ne
place și ne merităm soarta.
Au reușit să ne dezbine ca
nație, au reușit să ne cumpere
ca să depindem de ei, au
reușit să ne exploateze ca
robii, au reușit să ne 
manipuleze cum vor ei, cu
ajutorul complicilor din țară,
așa zișii „români". 

În acest moment, nici noi

nu mai știm ce suntem, dar
sperăm la timpuri mai bune
pentru noi și copiii noștri,
care, în acest moment, ma-
joritatea dintre ei, plutesc.
Trebuie o schimbare pe care
noi, ca indivizi, să o simțim și
să încercăm să ne schimbăm.
Politicienii niciodată nu vor
schimba nimic atâta timp cât
ei sunt conduși și aleși din
afară. Noi suntem doar păpu -
șarii de serviciu, din patru în
patru ani, sau din cinci în
cinci ani. Dar acum, răul a ple-
cat, corupții nu mai sunt la
putere, analfabeții s-au re-
tras. 

Aștept să curgă lapte
și miere în România!

Dar mă îndoiesc. Cu ace-
leași fețe, de 30 de ani, care,
atunci când au mai fost la
putere, au tăiat salarii și pen-
sii și au furat tot ce se poate
fura din Romania, mă îndoi-
esc că lupul moralist și-a
schimbat părul. Iar Sică, pe
când cânta la celebra ,,Moara
Vlăsiei", fiind foarte vesel cu
celebra lui mandolină, a făcut
un salt la Palatul Victoria. Mă
îndoiesc că în Romania va
curge altceva decât acuze și
iar acuze. De aceasta dată, nu
mai avem ce acuza decât mă-
suri radicale, așa cum aștept
de la finanțistul Câțu să
găsească metodele cele mai
bune, iar la justiție și în-
vățământ, din ce se anunță,
este vai și amar. 

,,Vin ai noștri, pleacă ai
noștri, noi rămânem tot ca
fraierii".

Al dumneavoastră
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:

Ficatul se spală, se curăță
și se pune la scurs, iar dovle-
celul se taie felii. Se pregă -
tește o tigaie cu ulei de
măs line, în care se călește
ușor usturoiul tocat mărunt.
La compoziție se adaugă apoi
ficățeii de pui, feliile de
dovleac și totul se condi-

mentează cu sare și piper.
După aproximativ 5-8
minute, se adaugă concen-
tratul de roșii, diluat cu apă.
Preparatul se lasă la fiert
aproximativ 10 minute, până
când apa scade destul de mult
și rămâne doar un sos consis-
tent. Ficatul cu dovlecei se
poate servi și cu murături.

12 - ce GĂtim ÎN WeeK-eND? 18 - 24 octombrie 2019 

Mod de preparare:

Carnea de curcan se
curăță și se pune la fiert în
apă cu sare. Când apa începe
să fiarbă se ia spuma, iar
focul se dă mai încet. Atunci
când carnea se ia de pe os, se
scoate pe un platou. 

Între timp, se curăță
legumele, se toacă mărunt
(cartofii se taie în bucăți mai
mari) și se pun în oala în care

a fiert carnea. Când legumele
sunt pătrunse, se adaugă
carnea fiartă și porționată,
de la care s-au eliminate car-
tilagiile. 

Ciorba se  lasă în conti -
nua re la fiert. După ce s-au
fiert și legumele, se adaugă
borșul fierbinte (la care i s-a
dat un clocot), apoi ciorba se
drege cu  ou și smântână. La
final, se oprește focul și se

adaugă verdeața tăiată
mărunt. 

Ciorba se acoperă cu un
capac și se lasă câteva

minute până se pătrund
aromele, apoi se poate servi.

Mod de preparare:

În timp ce aluatul se lasă
la dezghețat, se prepară
umplutura, ca să aibă timp să
se răcească.

Dovleacul se curăță de
semințe și coajă, apoi se dă
pe răzătoarea mare. Se
adaugă zahărul, untul și
sarea, după care, se pune la
foc potrivit, într-o cratiță
încăpătoare. Se amestecă din
când în când, ca să nu se
prindă, dar nu se pune apă.
Când scade apa lăsată de

dovleac, se adaugă sucul de
lămâie și zahărul vanilat, se
ia de pe foc și se lasă să se
răcească.

Foaia de aluat se pune pe
blatul de lucru dat cu făină,
se netezește cu sucitorul și
se taie în 10 bucăți. Pe
fiecare bucată se pune câte o
lingură de dovleac, se unge
pe margini cu gălbenuș de
ou, se pliază, iar marginile se
presează cu o furculiță. Pa-
teurile obținute se ung cu
gălbenuș de ou deasupra. Pe

fiecare pateu se fac câte trei
tăieturi oblice, apoi se pun
într-o tavă, tapetată cu hârtie

de copt. Tava se introduce la
cuptor pentru 25-30 de
minute, până când pateurile

umplute cu dovleac  se
rumenesc.

www.bucataras.ro

paTEuRI cu DovlEac

FIcaT DE puI cu DovlEcEI

INGREDIENTE

un copan de curcan, 2 morcovi, un pătrunjel, o

rădăcină de păstârnac, țelină, o ceapă, un ardei capia,

4 cartofi, sare, piper, tarhon verde, pătrunjel verde,

leuștean verde, 4 litri de apă, smântână,  2 ouă, 300 ml

borș. 

INGREDIENTE

200 gr de ficat de pasăre, 40 gr ulei de măsline, us-

turoi, 300 gr. dovlecel curățat, 20 gr. concentrat de

roșii, sare, piper, paprika.

BoRș DE cuRcaN

INGREDIENTE

400 gr aluat foietaj, 1 kg dovleac plăcintar, 100 gr

zahăr, 50 gr unt, 2 plicuri zahăr vanilat,  zeama de la

1/2 lămâie, un praf de sare, 2 gălbenușuri pentru uns.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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tALoN De ANUNŢ GrAtUit PeNtrU PerSoANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă în Deva, central, 2

camere, baie, bucătărie, pivniță, teren
418 mp, apă, gaz, canal, sobe de tera-
cotă. Preț: 69.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, cu trei camere, din care două
mobilate, sobă de teracotă, beci, două
bucătării vechi, grajd, șură, fântână cu
apă potabilă, curte 848 mp, grădină
1910 mp, pomi fructiferi. Preț: 25.000
euro, negociabil, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament 4 camere,
Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,
decomandat,117 mp, CT, termopan, 2
băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

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

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 sau schimb apartament 2

camere Deva, cu amenajări, et.1, zonă

liniștită, cu o casă la periferia Devei,

de prin anii 60-70, neamenajată.

Poate fi și fără gaz, dar nu pe dea, să

aibă curte, cu loc drept, cu grajd pen-

tru animale. Telefon: 0737.813.361.

l Vând casă în Deva, zona parc, 2
camere, baie, bucătărie plus anexe,
teren 800 mp, apă, canal, loc drept,
liniștit. Preț: 65.000 euro, telefon:
0745.202.448.

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

l Vând apartament două camere,
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-
gur nivel, parter, CT, termopan, curte
interioară, beci la demisol, posibilități
construcție garaj în curte. Preț nego-
ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând garsonieră, Dorobanți, 
27 mp, etaj 3, cu balcon, CT, termopan,
mobilată. Preț: 24.000 euro, telefon:
0725.452.888.

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 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 de închiriat casă în Blăjeni,

cu trei camere, cotețe, grajd, fâneață

și pomi fructiferi, 5,2 ha, având și

grădină de legume, alimentare cu apă

de la izvor, acces auto cu redactor.

Preț: 500 euro/lună, telefon:

0733.122.852.

l Ofer pentru închiriere, la preț

foarte mic, locuință mobilată, în Deva,

la curte, în zonă centrală, unei 

persoane 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.

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, 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. Flo-
rilor. Preţ negociabil. Tel.
0735/837.114, 0722/634.552.

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 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 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 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 Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltu-
lui sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu mare nr.110. Telefon:
0749.301.297.

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

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea timpului
liber. Telefon: 0730.735.686. Aștept
SMS.

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

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

l Văduvă, 60 de ani, caut un
văduv serios, fără minciuni și laude,
pentru alungarea singurătății. 
Dacă este posibil, să aibă carnet de
conducere. (Nu vei regreta!). 
Telefon: 0745.290.933.

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

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 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.

l Vând palton de Astrahan, blană
neagră, talia 54-56. Paltonul este nou,
elegant. Preț: 1900 euro, negociabil,
telefon:  0737.813.361.
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Deva - În acest an, Agenția
Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă va organiza
bursa locurilor de muncă
pentru absolvenți, vineri, 18
octombrie. Evenimentul va
avea loc la nivelul celor 42 de
agenții teritoriale pentru ocu-
parea forței de muncă și are
ca scop facilitarea accesului
absolvenților la posturile
disponibile și interacțiunea
directă cu agenții economici.
Pot participa și celelalte cate-
gorii 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

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 preveder-
ilor Legii nr. 76/2002, dacă
oferă absolvenţilor oportuni-
tatea de a ocupa locurile de
muncă pe care le au disponi-
bile. 

Cu această ocazie, rea mintim
absolvenţilor înregis  traţi la
agenţiile pentru ocuparea forţei

de muncă faptul că pot benefi-
cia de prime de insertie, urmare
a angajării cu normă întreagă,
pe o perioadă 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 locală
pentru ocuparea forţei de
muncă.

Bursa locurilor 
de muncă pentru

absolvenţi

Amendă record pentru
gunoiul necolectat la timp

Hunedoara - Poliția Lo-
cală Hunedoara a sancționat
contravenţional joi, 17 oc-
tombrie, cu suma de 52.500
lei societatea comercială re-
sponsabilă cu colectarea de -
șeurilor din municipiul
Hu nedoara, Brai Cata SRL,
pentru „nerespectarea nor -
me lor privind protecția
igienei publice și a sănătății
populației, a mediului de viață
al populației și a mediului și
pentru neridicarea deșeurilor
produse de persoanele fizice
de la punctele de colectare de
pe raza municipiului Hune-
doara, de către operatorul
local concesionar al serviciu-
lui public, conform preveder-
ilor contractuale stabilite în
contractul cadru”, se arată
într-un comunicat al Primă -
riei Hunedoara.

Pe lângă sancțiunile men -
țio nate mai sus, de la în-
ceputul anului 2019 opera-
   torului de salubritate i-au fost

aplicate 11 sancțiuni contra-
venționale în valoare de
104.500 lei, pentru neres -
pectarea prevederilor legale.

Totodată informăm cetățe -
nii municipiului Hunedoara
că depozitarea sau aruncarea
gunoiului menajer sau a
deșeurilor de orice fel (inclu-
siv ambalaje ale produselor
alimentare, șervețele, coji de
semințe, resturi de fructe sau
alte alimente etc.) în alte
locuri decât în pubele, recipi-
enți, containere sau locuri
special amenajate constituie
contravenție și se sancțio -
nează cu amendă de la 600 la
1.200 lei pentru persoane fizi -
ce și de la 2.000 la 2.500 lei,
pentru persoane juridice,
conform prevederilor Hotă -
rârii Consiliului Local nr.
3/2017 privind stabilirea și
sancționarea unor contra-
venții pe raza administrativ-
teritorială a municipiului
Hunedoara.

U
n desen de mari di-
mensiuni va fi pictat
pe clădirea AJOFM

Hunedoara.
Deva – Autorităţile locale

din Deva au aprobat ideea unui
grup de artişti plastici, de a ex-
ecuta un desen mural pe un
perete al clădirii AJOFM Hune-
doara, din Deva, în care să fie
reprezentată marea cam-
pioană la gimnastică, Nadia
Comăneci. Peretele este orien-

tat spre sediul Primăriei Deva
şi Centrul vechi al municipiu-
lui.Tema gimnasticii va fi relu-
ată şi pe un al doilea perete al
AJOFM Hunedoara, orientat
însă spre centrul civic, unde
vor fi regăsite şi alte elemente
din acest sport. 

„Nadia Comăneci este un
simbol al municipiului Deva, ca
şi gimnastica. Este un gest de
respect pentru Nadia, pentru
faptul că a dus numele mu-

nicipiului Deva pe plan naţional
şi internaţional”, a declarat, într-
o şedinţă a Consiliului Local
Deva, primarul Florin Oancea.

O schiţă a desenului a fost
trimisă marii campioane, pen-
tru a-şi exprima acordul în legă-
tură cu viziunea artistică pe
care o au pictorii ce vor lucra la
acest proiect.

Desenul va fi realizat în
cadrul manifestării culturale
„Sesiune de artă urbană”, pro-
gramat să aibă loc la Deva până
pe 10 decembrie. Manifestarea
se află la ediţia a doua şi,
potrivit autorităţilor, s-a bucu-
rat de succes încă de anul tre-
cut, când artiştii au realizat
picturi murale pe pereţii a două
şcoli generale din oraş. 

Manifestarea este organi-
zată de asociaţia neguverna-
mentală AC "Arta urbană" Deva
în colaborare cu Primăria Deva,
AJOFM Hunedoara şi Palatul
Copiilor Deva. 

Nadia Comăneci –
simbol în centrul

vechi al Devei


