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Medicament natural de excepție, seva de
mesteacăn este un adevărat miracol pentru
sănătate. Se obține primăvara, din trunchiul
de mesteacăn și are efecte terapeutice 
deosebite asupra organismului./pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

pag.3
Primarul municipiului Brad
a fost victima unui atac 
informatic. Florin Cazacu se
va adresa Poliţiei pentru
cercetarea împrejurărilor în
care s-a produs incidentul.

temeripag. 4
Primarii din comunele
judeţului sunt nemulţumiţi
de o posibilă majorare a
preţului la colectarea şi
transportul gunoiului. Încă
nu se colecteză selectiv.
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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

Se împlinesc 420 de ani de
când o familie de viteji din
satul Roşcani a primit
însemnele nobiliare de la
marele voievod Mihai
Viteazu.
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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

Surpriză de 8 Martie: Prima trupă 
pop-opera din România, “DISTINTO”, în con-

cert la Centrul Cultural din Deva./pag.16
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- Coordonați o Asociație
cu specific vânătoresc...

- Da. Sunt președinte al
unui fond de vânătoare,
adică a unei unități de gospo -
dărire cinegetică.

- Care vă sunt princi-
palele atribuții?

- Asigurarea gestionării
durabile a vânatului, desigur
în perspectiva perioadei de
valabilitate a contractului. Pe
agenda de lucru stă grija față
de animalele sălbatice, în
mod special cele care se pot
vâna. Ne preocupă hrana
acestora, popularea și ame-
najarea de construcții vână-
torești (locuri de hrănire,
sărărițe etc.) și nu în ultimul
rând, desfășurarea acti vi -
tăților vânătorești.

- Care vă este zona fondu-
lui de vânătoare?

- Hațeg, Teliucu Inf.,
Sălașu de Sus etc.

- Aveți momente hotărâ-
toare în activitatea pe care
o desfășurați?

- Activitatea mea, respon-
sabilitatea pe care o am este
o provocare permanentă.
Orice problemă ce apare în
acest domeniu o analizez și o
evaluez corespunzător. Orice
decizie pe care o iau este
esen țială, hotărâtoare.

- Cât despre calitățile
dumneavoastră în această
muncă, ne puteți zice ceva?

- Mă caracterizează argu-
mentul faptelor, pasiunea,
competența, energia și
pregătirea în domeniu.

- Se pare că aveți o viață
agitată...

- Da. Dar nici nu îmi place
să fie altfel. Îmi asum de
fiecare dată răspunderea și
doresc mereu rezultate
bune, performanță.

- Cât despre abilități?
- Nu-mi place să mă laud.

Comunic bine cu colabora-
torii, mă consider un om
onest și îmi place să respect
legea.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

PASIUNE, COMPETENŢĂ, ENERGIE
Dialog cu Valer ROMANESCU - președintele Asociației „URSU BRUN” Retezat

Garda Națională de
Mediu este un corp
specializat de 

inspecție și control, iar
comisarii sunt funcționari
publici cu statut specific
care pot lua măsuri de
sancționare, de sus-
pendare/sistare a activi -
tății ca urmare a poluării
și deteriorării mediului
sau pentru nerespectarea
condițiilor impuse prin
actele de reglementare.

În perioada anului 2020,
după cum ne informa comis-
arul șef Angela Maria CROI -
TORU -  comisarii din cadrul
Comisariatului Judeţean Hu -
nedoara vor desfășura în prin-
cipal acțiuni de inspecție și
control planificate și neplanifi-
cate conform Planului anual de
activitate aprobat la nivelul
Comisariatului General al Găr -
zii Naţionale de Mediu și la
nivelul Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor precum și
acțiuni de control tematice sau
dispuse de către Comisariatul
General al GNM sau Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor.

În anul 2020 în care nu de
mult am debutat, acțiunile de
inspecție și control se vor efec-
tua pentru verificarea aspec -
telor sesizate de către ce tățeni

sau organizații legal constitu-
ite privind încălcarea legisla -
ției de mediu, pentru verifi-
carea respectării con di ţiilor
din actele de reglementare la
operatorii eco no mici care des-
făşoară activităţi cu impact
asupra mediului şi se supun
procedurii de reglementare,
pentru verificarea modului de
realizare a măsurilor stabilite
anterior, controale cu alte au-
torități conform protocoalelor
în cheiate în acest sens cu insti-
tuţii la nivel judeţean sau con-

troale pentru investigarea
unor accidente sau incidente
de mediu care ne dorim să fie
cât mai puține și cu un impact
nesemnificativ asupra mediu-
lui și sănătații populației.

În cursul anului 2020, in-
tenționăm să intensificăm acți-
unile de inspecție și control în
vederea verificării modulului
de colectare separată a
deșeurilor pentru a crește
gradul de reutilizare valorifi-
care a deșeurilor comparativ
cu gradul de eliminare finală

din totalul deșeurilor colectate
la nivel județean, să efectuăm
acțiuni de control în scop pre-
ventiv în vederea reducerii
suprafetelor pe care se regăs-
esc deșeuri de diferite tipuri
abandonate, iar deșeurile să
fie eliminate/valorificate cu
respectarea legii.

Pe lângă acțiunile de in-
specție și control, comisarii
GNM CJ Hunedoara vor des-
fășura ca și în anii precedenți
acțiuni informative/educative
alături de elevi ai școlilor și

liceelor din județul Hunedoara
în baza parteneriatelor edu-
caționale încheiate de agenți
economici, Unități Administra-
tiv Teritoriale și ONG-uri.

Aceste acțiuni de conștienti-
zare/mediatizare se vor des-
fășura cu precădere cu ocazia
evenimentelor aniversate în
calendarul ecologic: Ziua Me -
diu lui, Ziua Gărzii Naționale de
Mediu, Ziua Mondială a Apei,
Ziua Internațională a Biodiver-
sității etc.    

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

ÎN ANUL 2020 - ACȚIUNI DE INSPECȚIE ȘI CONTROL, 
DE CONȘTIENTIZARE, MEDIATIZARE SUB SEMNUL 

RESPONSABILITĂȚII COMISARILOR DE MEDIU



D
e pe telefonul mobil
al primarului au
plecat mesaje false

către diverse grupuri de
comunicare

Brad - Primarul municipiu-
lui Brad, Florin Cazacu, a fost
victima unui atac informatic
pe telefonul mobil. De pe
numărul său de telefon au fost
transmise mesaje printr-o
aplicaţie de comunicare on-
line prin care se solicitau
sume de bani sau se pro -

puneau diverse afaceri. 
Edilul local a menţionat că

a aflat despre aceste mesaje
abia după câteva ore, arătând
că aceste cereri nu sunt ade-
vărate şi că au fost trimise fără
ştirea sa. Prin urmare, pri-
marul a spus că va depune o
plângere la Poliţie, însoţită de
dovezi ale falsurilor plecate
de pe telefonul său. 

Primele incidente legate de
comunicare au fost constatate
în cursul zilei de luni, între

orele 13,00 şi 16,00, când pri-
marul din Brad nu a putut să-
şi folosească telefonul, iar
când era sunat, altcineva
răspundea în numele său. 

Se va adresa
Poliţiei

Primarul bănuieşte că de
pe numărul său au plecat
mesaje pe mai multe grupuri
de comunicare online, din
care face parte, deoarece,

susţine Cazacu, în cursul serii
de luni a fost sunat de o per-
soană din Galaţi care ar fi
primit mesaje de la el cu o
propunere de afaceri.

„Este o chestiune foarte se-
rioasă şi voi depune o plân-
gere la Poliţie pentru
iden tificarea celor care au re-
curs la asemenea metode.
Bănuiesc că cineva a făcut o
clonă şi dădea mesaje pe
WhatsApp în numele meu.
Imediat ce am aflat ceea ce s-

a întâmplat am postat pe
Facebook prin care atrag
atenţia asupra situaţiei apă -
rute”, a precizat Cazacu.

Primarul din Brad atrage
atenţia asupra situaţiei „foarte
grave” create prin transmisia
mesajelor false, menţionând
acest lucru în mesajul postat
pe pagina sa de Facebook. 

Mesajul 
primarului

“Pare incredibil, dar este
adevărat! Astăzi, 17 februarie
2020, începând cu ora 13,00,
de pe numărul meu de telefon
au fost transmise diverse
mesaje pe WhatsApp, către
grupuri sau persoane, făcând
solicitări în numele primaru-
lui Florin Cazacu pentru sume
de bani sau afaceri dubioase.
Am primit ca dovadă imagini
foto ale postărilor respective
şi am fost contactat în cursul
serii de persoane care au
primit solicitări. Vă rog să ig-
noraţi total orice solicitare de
acest gen şi să-mi aduceţi la
cunoştinţă orice încercare în
sensul celor prezentate mai
sus. Consider că situația este
foarte gravă și voi depune o
plângere la poliţie (...) pentru
identificarea autorilor și în-
cadrarea faptei”, a scris
Cazacu pe pagina sa de so-
cializare. 
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Ilia - Compania Naţională
de Căi Ferate CFR SA a fost
amendată de comisarii Gărzii
de Mediu cu 60.000 de lei, în
calitate de titular al proiectu-
lui de reabilitare a liniei fe -
roviare de mare viteză
Si meria-Gurasada, după ce
firma care execută lucrările
de modernizare a amenajat
un depozit de agregate mine -
rale în comuna Ilia, judeţul
Hunedoara. 

Sancţiunea a fost aplicată
după ce, săptămâna trecută,
sătenii şi primarul din Ilia au
reclamat la Prefectura Hune-
doara faptul că în partea cen-
trală a comunei funcţionează
o platformă de agregate fără
să fie respectate obligaţiile
din acordul de mediu. 

De asemenea, nu erau pre-
văzute puncte de curăţare

pentru cauciucurile autove-
hiculelor care ieşeau din
şantier.  „Garda de Mediu –
Hunedoara a impus măsuri
clare în legătură cu depozitul
de agregate minerale de la
Ilia. Verificările au fost solici-
tate de prefectul județului
Hunedoara, Vasilică Potecă, în
urma nemulțumirilor locuito-
rilor față de amenajarea plat-
formei pe teritoriul comunei.
Primarul comunei Ilia, Ma rius
Omotă, a sesizat, totodată, In-
stituția Prefectului în legătură
cu situația din comună, gener-
ată de nerespectarea de către
constructor a prevederilor
acordului de mediu”, se arată
într-un comunicat al Prefec-
turii Hunedoara.

Astfel, Compania Națion-
ală de Căi Ferate „CFR SA”,
titu larul proiectului de

reabili tare a liniei feroviare
de mare viteză Simeria –
Gurasada, va începe desfi-
ințarea depozitului de agre-
gate minerale și, totodată, va
amenaja pe drumurile pub-
lice, până în 24 februarie,
puncte speciale pentru înde-
părtarea reziduurilor de pe
cauciucurile echipamentelor
și utilajelor.

Aproape 400 de locuitori
ai comunei Ilia au semnat şi
trimis, pe 6 februarie, au-
torităţilor o petiţie prin care
îşi arată „indignarea” că firma
care execută modernizarea
tronsonului de cale ferată
Simeria-Gurasada a amenajat
un depozit de agregate mi -
nerale în centrul localităţii. 

În urma nemulţumirilor
locuitorilor comunei Ilia, pre-
fectul judeţului Hunedoara,

Vasilică Potecă, a solicitat
Gărzii de Mediu o verificare a
situaţiei existente în locali-
tate, concluziile fiind prezen-
tate într-un raport de control
ce a fost înaintat Prefecturii
Hunedoara. 

Tronsonul de cale ferată
Gurasada-Simeria are o
lungime de 41 de kilometri şi
este modernizat în baza unui
proiect finanţat din fonduri

europene. Proiectul prevede
reabilitarea căii ferate Sime-
ria -Curtici - Frontieră, pe Cu-
loarul IV Pan European, şi are
o valoare totală de 630 mil-
ioane euro. 

Lucrările au început în
anul 2018 şi ar trebui să se
încheie în 2023, la finalul
acestora trenurile având
posibilitatea să circule cu 160
de km/h. 

Compania CFR SA –amendată cu 60.000
de lei pentru şantierul de la Ilia

Primarul municipiului Brad, 
victima unui atac informatic 



Orăştie – După o vară în
care oamenii din mai multe
sate ale comunei Rapoltu
Mare au avut probleme în ali-
mentarea cu apă potabilă,
situaţia revine la normal. 

Operatorul regional de apă
SC Activitatea Goscom Orăştie
a reuşit să finalizeze lucrările
la conducta de alimentare cu
apă care subtraversează râul
Mureş, con struită special pen-
tru satele Rapoltu Mare, Folt şi
Bobâlna. 

Practic, apa rece pentru
cele trei localităţi va fi adusă
din staţia de tratare de la
Orăştie, urmând ca satul Boiu
să fie alimentat din vechea
rezervă. 

„Au fost probleme cu ali-
mentarea cu apă de pe vechea
rezervă de apă de la Boiu. Din
cauza secetei, n-a fost apă su-
ficientă pentru alimentarea
tuturor satelor. Acum am
rămas cu satul Boiu, alimentat
de pe vechea sursă, iar restul
localităţilor - Folt, Bobâlna şi
Rapoltu Mare, vor primi apă
din sursa Orăştie. A fost
nevoie de o investiţie sub-
stanţială pentru a rezolva
această problemă, banii fiind
asiguraţi de Primăria Rapoltu
Mare printr-o finanţare euro-
peană”, a explicat directorul
Activitatea Goscom Orăştie,
Nicolae Timariu. 

Potrivit acestuia, circa
2.000 de abonaţi din comuna
Rapoltu Mare nu vor mai avea
probleme cu alimentarea cu
apă rece. 
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T
ariful ar putea
urca de la 4,17 lei
la 6 lei de per-

soană, chiar de la sfârşi-
tul lunii.

Luncoiu de Jos - Colec -
tarea selectivă a gunoiului,
care ar fi trebuit deja să
înceapă în judeţul Hune-
doara, aduce în atenţia au-
torităţilor tarifele percepute
de operatorul desemnat să se
ocupe de acest capitol. Dacă
în ceea ce priveşte colectarea
selectivă – hârtie, plastic şi
metal, nu sunt probleme,
deoarece oamenii sunt conş-
tienţi de importanţa acestei
măsuri, tensiunile ar putea
apărea la momentul în care ar
creşte tarifele, după cum se
solicită primăriilor de către
firma care desfăşoară activi-
tatea de colectare şi transport
a deşeurilor.

„Problema nu este co lec -
tarea selectivă, care trebuia
făcută de la începutul proiec-
tului. Cea mai mare problemă
este tariful, care se va modi-
fica, din câte am primit înşti-
inţare. În comuna noastră

tariful va ajunge de la 4,17 lei
la 6 lei de persoană. Este mult
o creştere de 2 lei, dintr-o
dată, mai ales în cazul famili-
ilor mai numeroase şi cu ven-
ituri mici”, spune primarul
comunei Luncoiu de Jos, Călin
Dud.

Pe de altă parte, edilul
local se teme de o sistare a
serviciului de colectare şi
transport al gunoiului, în
lipsa unei majorări a tarifelor,
stabilită prin hotărârea Con-
siliului Local. Situaţia s-ar
transforma atunci în una ex-
trem de gravă, mai ales că
iarna este pe sfârşite, iar în
timpul lunilor călduroase ar fi
o nenorocire ca gunoiul să
stea pe străzi.

„Asta este problema care
ne doare pe noi. Până la
colectarea selectivă a gunoiu-
lui este problema funcţionali -
tăţii acestui serviciu, care
cam scârţâie, din ceea ce
vedem şi noi. Vor creşte ta -
rifele fără voia noastră. Oa-
menii au semnat un contract
pe un tarif, iar acum ele vor
creşte”, a punctat primarul

comunei Luncoiu de Jos. 
În ceea ce priveşte co -

lectarea selectivă, Călin Dud
este de părere că acest obiec-
tiv se va putea îndeplini în
plan local, însă edilul apreci-
ază că trebuie un mai bun
control asupra modului în
care deşeurile sunt trans-

portate ulterior la deponeul
ecologic şi asupra tarifelor

stabilite pentru această acti -
vitate.

Luncoiu de Jos: Autorităţile sunt nemulţumite
de impunerea unei creşteri de preţ la gunoi

Pui – Primarul comunei
Pui, Victor Stoica, a fost
prezent la întâlnirea Asoci-
aţiei Comunelor din Româ-
nia, unde între invitaţi s-au
numărat preşedintele Klaus
Iohannis şi premierul Lu-
dovic Orban. Problemele
dezbătute de primari au fost
dintre cele mai diverse, în
contextul unor bugete locale

care trebuie să acopere
nevoi din ce în ce mai mari,
dar şi din punct de vedere al
asigurării unor condiţii de
trai ridicate şi în mediul
rural.

„Se pune mare accent pe
dezvoltarea rurală. Se solic-
ită mai multe proiecte, iar
banii se vor găsi, dacă se
vrea. Parcă se simte mai

multă atenţie acordată pri-
marilor de comune”, a apre-
ciat primarul comunei Pui.

Nu este exclusă şi deru-
larea unui nou program de
finanţări nerambursabile de
genul PNDL şi achitarea
sumelor restante la PNDL 1
şi 2.

El a arătat că adminis-
traţia locală din comuna Pui
are depuse mai multe
proiecte de dezvoltare locală
în domeniul infrastructurii şi
că dacă este cazul va mai
scrie şi altele.

„Un proiect important în
comuna Pui ar fi introdu -
cerea gazului metan. Avem
un proiect întocmit în acest
sens. Dacă va apărea o sursă
de finanţare, atunci vom
depune imediat proiect care
să prevadă alimentarea cu
gaze naturale pentru 11 din
cele 12 sate ale comunei.
Valoarea estimată a proiec-
tului se ridică la circa 6 mi -
lioane de euro”, a arătat
primarul comunei Pui.

“Activitatea Goscom” 

a rezolvat problema 

alimentării cu apă la

Rapoltu Mare

„Noi vom colecta selectiv, suntem civilizaţi.

Problema este însă creşterea de tarif, de-

spre care nu ştim dacă se va opri aici”.

Călin Dorin Dud, primarul 

comunei Luncoiu de Jos

Primarul din Pui: Se pune
mare accent pe dezvoltarea

infrastructurii rurale



Deva - Un loc de joacă pen-
tru copii, o intervenție care ar
putea rezolva problema bloca-
jului în trafic în zona Pieței
Centrale și un ghid digital al
municipiului Deva sunt
primele propuneri de proiecte
depuse de cetățenii Devei în
cadrul celui de-al doilea pro-
gram de bugetare participativă
lansat de Primăria Municipiu-
lui Deva. 

Orice persoană care a îm-
plinit 18 ani și care are domi-
ciliul sau reședința în Deva
poate decide cum vot fi cheltu-
iți 500.000 de lei de la bugetul
local propunând proiecte care
contribuie la îmbunătățirea
calității vieții în oraș. 

Propunerile de proiecte pot
fi depuse până în data de 10
martie 2020, pe portalul de
bugetare participativă de pe
www.primariadeva.ro, ac-

cesând link-ul: https://deva.de-
cide.direct/.

Regulamentul procesului de
bugetare participativă derulat
de municipalitate, calendarul
de desfășurare, domeniile în
care se vor încadra proiectele,
precum și criteriile pe care tre-
buie să le îndeplinească aces-
tea pentru a fi eligibile pot fi
consultate pe www.primari-
adeva.ro, accesând link-ul:
https://deva.decide.direct/.

Anul trecut, în programul
de bugetare participativă
derulat de Primăria Deva au
fost înscrise 25 de proiecte,
dintre care 17 au intrat în
etapa de vot online la care au
participat 689 de cetățeni. Cel
mai votat proiect a fost ”Tre-
ceri inteligente pentru pietoni
pe Bulevardul 22 Decembrie”
(116 voturi), implementat de
municipalitate în 2019.
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Roşcani – S-au împlinit
420 de ani de când marele
voievod Mihai Viteazul l-a în-
nobilat la 18 februarie 1600,
în Cancelaria ardeleană de la
Alba Iulia, pe „Nicolae Șindea
alias Ciocănești” de la Roș-
cani. 

„Nicolae Șindea alias
Ciocănești de la Roșcani”, a
făcut parte dintre oamenii
care l-au ajutat pe Mihai
Viteazul să înfăptuiască
Marea Unire a celor trei prin-
cipate de sorginte română:
Ardealul, Valahia Transalpină
și Moldova,  ca barieră care să
controleze securitatea dintre
turci, habsburgi și poloni, se
arată în izvoarele istorice ale
vremii, citate de Ovidiu
Muntean, locuitor al satului
Roşcani.

Frații  Ciocănești („nobilul

George Ciocănești și frații săi
după mamă Nicolae, Ioan și
Petru de asemenea Ciocă -
nești”), au primit fiecare înal-
tul titlu de nobil cu coroană
regală, iar ca și culori he -
raldice (nobiliare) roșu, gal-
ben și albastru, cele purtate
în luptă de oștirea marelui
domn. Hazardul fericit al isto-
riei a făcut ca peste 250 de
ani, culorile de pe blazonul
fraţilor Ciocăneşti să le
regăsim şi pe tricolorul tu-
turor românilor, la Revoluția
de la 1848.

„După modestele noastre
cercetări, a rezultat că George
Ciocănești a fost de fapt no-
bilul bănățean George Palatici
de Ilidia, apropiat colaborator
a lui Mihai în cruciada contra
turcilor, iar Nicolae a fost
fratele bun al Cancelarului

Transilvaniei de sorginte ro -
mână Ștefan Iojica , cel trădat
de principele Transilvaniei
Ștefan Bathori și executat de
imperiali în 1598 pentru fap-
tul că l-a susținut pe Mihai ca
și conducător al Blocului
Dacic”, a spus Ovidiu Mun -
tean.

Readucerea în atenţie a
evenimentului petrecut acum
420 de ani poate fi un punct
de plecare  pentru locuitorii
satului Roşcani, în general, și
pentru urmașii nobilului Șin-
dea, în special, în recon-
strucția mândriei de a fi
cetățeni români, în interiorul
Uniunii Europene. O Românie
suverană, în care suverani-
tatea este dată de forța
naționalismului și a patrio-
tismului românesc, bazate pe
tradițiile de românitate. 

Eveniment: 420 de ani
de la înnobilarea lui 

Şindea, alias “Ciocăneşti
de la Roşcani”

Puteţi decide unde merg banii

din impozite!

Aproape 100 de hectare de pădure

afectate de vântul puternic în Parâng
Deva - Aproape 100 de hectare de pădure de molid au

fost afectate de vântul puternic care a suflat în zona Ma-
sivului Parâng, pe raza ocolului silvic Petroşani, în prima
săptămână a lunii februarie. „Estimăm că a fost afectată o
suprafaţă totală de 95 de hectare de pădure, în special ar-
borete de molid, arborii prejudiciaţi însumând un volum
de aproximativ 7.000 de metri cubi”, au apreciat reprezen-
tanţii Direcţiei Silvice Hunedoara. 

Potrivit directorului Radu Crişan, în zona afectată de
doborâturi se va interveni, imediat ce vremea o va permite,
pentru inventarierea corectă a arborilor căzuţi la pământ.
„Masa lemnoasă va fi valorificată prin licitaţie. După ce va
fi curăţată, în această vară, zona va fi cuprinsă într-un pro-
gram de împăduriri, în anul viitor”, a precizat directorul
DS Hunedoara. 



6 - SPOrT 21 - 27 FebruArIe 2020

Cea mai bună
sportivă a județului
Hunedoara pentru

anul competițional 2019,
atleta Florentina Marincu
Iușco, legitimată la LPS
Cetate Deva, a reușită 
să își treacă în palmares
un nou succes 
internațional.

Sportiva, pregătită de
prof. Nicolae Alexe, a câștigat
medalia de aur în cadrul în-
trecerilor de la Campionatele
Balcanice desfășurate la Is-

tanbul(Turcia). Atleta din
Deva s-a impus, cu o săritură
care a măsurat 6,53 metri.

Concursul de la Istanbul  a
fost un util test de verificare
în perspectiva viitoarelor
competiții internaționale la
care Florentina Marincu
Iușco  va participa, dar mai
ales pentru Jocurile Olimpice
de la Tokyo din această vară,
atleta  din Deva fiind  singura
sportivă din județ calificată
la întrecreile olimpice  din
Japonia.

Atletism:  Florentina  Marincu-
Iuşco, medaliată cu aur la 
Campionatele balcanice

Sportivii Asociației
RONIN, din Deva, au
urcat, la sfârșitul

săptămânii trecute, pe
podiumul competiției
"Cupa Asahi”, la karate
tradițional. Întrecerea a
avut loc recent la Reșița si
a reunit peste 200 de
sportivi (reprezentând 12
cluburi) din întreaga țară.

Sportivii deveni, antrenați
de sensei Mircea Popa
(deţinător al centurii negre 6
Dan şi maestru emerit al

sportului) au confirmat, încă
odată, potențialul pe care îl
reprezinta clubul RONIN în
domeniul karateului tradițio -
nal.

Alba Mihaela (cadeți 14-

15 ani) a ocupat un merituos

loc doi atât la proba Kumite

individual, cât și la proba de

Kata individual, în timp ce

Roşu Mihai  (copii 11-12

ani) a urcat pe cea mai înaltă

treaptă a podiumului la Ku-

mite individual. Merită evi-

dențiate și rezultatele deose-

vite ale celui mai tânăr com-

ponent al lotului, Băican

Marcus, care a ocupat locul 2

la Kyhon kumite și locul I la

Kata (copii 3, 8-9 ani).

Competiția a fost organi-

zată de Clubul Sportiv Asahi

Dojo Reșița, împreună cu

Centrul de Prevenire, Evalu-

are şi Consiliere Antidrog

Caras-Severin și Universi-

tatea Eftimie Murgu, din

Reșița.

Formația LPS Cetate
a susţinut al doilea
joc de pregătire din

această perioadă, adver-
sara sa fiind colega de
Liga 3 Unirea Alba Iulia,
din seria a cincea. 

Partida s-a desfăşurat pe
terenul de la Ciugud şi s-a
încheiat cu victoria echipei
din Deva, care a câștigat cu
3 – 1 (2 – 0). La gazde a
evoluat printre alţii şi Ed-
uard Ţerna, juniorul trans-
ferat de la Deva în această
iarnă. Golurile echipei noas-
tre  au fost marcate de
Boldea, după un corner
bătut de Velcotă (min. 18),
Petresc, şut de la 18 metri
(min. 32) şi Velcotă, exe-
cuţie din întoarcere de la 20

de metri (min. 53). Reuşita
de onoare a Unirii a venit
târziu (min. 87) şi i-a
aparţinut lui Mardare, după
o fază fixă.

Antrenorul Ştefan Nanu
a trimis pe teren următorii
jucători: Manea – Subţirică
(46 Teodorescu), Radak (70
Pisică), Bogdanovici (46
Jude), Doboş (46 Kelemen)
– Petresc, Boldea, Velcotă –
Filip (46 Curescu), M. Ion
(46 Chivu), Iovu (75 Târş).

Următorul meci din cam-
pania de pregătire a echipei
este programat vineri sau
sâmbătă la Brad, cu Aurul,
partidă în care tehnicianul
devean va lucra  la relaţiile
de joc și la omogenizarea lo-
tului de care dispune.

Karate: Deveni pe podium la Reșița Fotbal  Liga a III-a: LPS Cetate
câștigă  amicalul cu Unirea Alba
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La Câmpia Turzii Ieri,
s-a desfășurat un 
puternic turneu in-

ternational la Judo la care
au participat 300 de
sportivi judoka din 20 de
cluburi  din țară, la cate-
goriile de vârstă U14-U16,
masculin și feminin.

Turneul a fost dotat cu tro-
feul "Cupa Transilvaniei". Ca
de fiecare data sportivii care
au reprezentat L.P.S.
"CETATE" DEVA s-au aflat
printre medaliații competiției
și au urcat pe podiumul de
premiere și la ediția din acest
an.

Iată seria rezultatelor
obținute de către deveni:
Raluca Cadar a evoluat la cat-
egoria  -63 kg, U16 și s-a
clasat pe locul II, iar Flavia
Vescan  s-a clasat pe locul II la
categoria -70 kg, U16; Maria
Păcurar s-a clasat pe locul III
la categoria   -52 kg, U14 iar
tânărul Bogdan Denșorean pe
locul V la categoria  +81 kg,
U16. Sportivii menționați sunt
pregătiți la secția din cadrul
LPS Cetate Deva de către prof.
Daniel Victor Gîrbovan și

Constantin Gabi Vasiliu.
În week-end, la Deva,  se

vor desfășura întrecerile
etapei finale din cadrul Cam-
pionatului națio nal U 18 la
care vor fi prezenți cei mai

buni sportive de la cluburile
din țară. Întrecerile vor de -
buta sâmbătă, la ora 10 și se
vor încheia duminică, după
festivitatea de premiere a
competiției.

Vineri, 14 februarie
2020, la sala de
sport din Sân-

tămărie Orlea, s-a desfășu-
rat Turneul Final al
Campionatului Județean
de Futsal, cu participarea
celor trei echipe calificate
în ultimul act al întrecer-
ilor: ACS West Deva, ACS
Agrocompany Băcia și LPS
Cetate Deva.

La finalul partidelor dispu-
tate, ACS West Deva a câștigat
și ediția de anul acesta, iar
echipa din Băcia - ACS Agro-
company a reușit să se cla -

seze pe locul 2, în timp ce
tinerii componenți ai echipei
LPS Cetate Deva s-au clasat
pe locul 3.

Lotul echipei West Deva
(team manager  Eduard Ko-
vacs) care a evoluat la etapa
finală a fost alcătuit din : An-
drei Bozan , Florin Gheorghe,
Darius Pușcă, Darius Enache,
Daniel Mucea, Ionuț Gavriluți,
Ovidiu Popesc, Lucian Coman,
Dacian Dobra, antrenor fiind
Sebastian Mateescu  iar orga-
nizator  de competiții a fost
Călin Kovacs.

Judo: Sportivii de la LPS
Cetate Deva, medaliaţi 

la Câmpia Turzii

Futsal: West Deva este 
campioana județului 

la seniori

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.

Sala Sporturilor din
Deva va fi gazdă la
sfârşitul acestei săp-

tămâni a  întrecerilor din
cadrul etapei finale a
Campionatului național
de judo pentru tineri U
18, la care vor fi prezenți
peste 300 de tineri
sportivi, de la toate
cluburile din țară. Com-

petiția este organizată de
către Federația Română
de Judo în colaborare cu
SCM Deva și LPS Cetate
Deva, cu sprijinul DJTS
Hunedoara.

Sâmbătă de la ora 10 este
programat concursul fetelor
care se vor întrece la opt din-
tre categoriile stabilite pen-
tru finală, iar băieții la șase

categorii. Duminică sunt
programate, cu începere de
la ora 9.00, întrecerile fetelor
de la categoriile -superioare
de greutate iar la băieți con-
cursul greilor de la categori-
ile -81,-90 și + 90 kg,după
care va fi organizată și festi -
vitatea de premiere a com-
petiției.

Intrarea este liberă.

Judo:  Campionatele Naționale U 18 la Deva



M
edicament natural
de excepție, seva
de mesteacăn este

un adevărat miracol pen-
tru sănătate. Se obține
primăvara, din trunchiul
de mesteacăn și are efecte
terapeutice deosebite
asupra organismului.

Seva  arborelui de
mesteacăn

Capacitățile sale deosebite
au fost testate, de-a lungul
anilor, prin numeroase studii
medicale. Ne este oferită de
natură, în fiecare primăvară,
fiind extrasă din trunchiul de
mesteacăn. Limpede și incol-
oră, cu un gust dulceag, seva
de mesteacăn poate fi uti-
lizată atât intern, cât și extern.

Când și cum se
colectează seva de

mesteacăn?
De obicei, se colectează în

lunile martie și aprilie, atunci
când copacul se trezește la
viață. Seva se obține prin sfre-
delirea în adâncime (4-8 cm)
a trunchiului sau a unor ra-
muri tinere viguroase, din
care va începe să curgă un
lichid limpede, cu gust
acrișor-dulceag. O astfel de
operațiune se efectuează
doar la pomii maturi. După ce
se încheie colectarea, crestă-
tura făcută în trunchi trebuie
să fie acoperită cu ceară,
răşină sau smoală, pentru ca
mesteacănul să nu fie supus
la unele infecţii, ferindu-l de
boală sau chiar de uscare şi
de moarte. După colectare,
seva va fi strecurată cu aju-
torul unui tifon. Cele mai
potrivite ore pentru colecta -
rea sevei de mestea căn este
perioada cuprinsă între prânz
şi orele 18,00, în acest
răstimp mişcarea sucului este
mai activă.

Proprietăți 
terapeutice

Lichid natural, de consis-
tența unui sirop, seva de
mesteacăn are foarte puține
calorii, dar foarte multe pro-
prietăți nutritive. Consumată
regulat, are un efect tonic, mai
ales primăvara, când organis-
mul are nevoie de mai multe
vitamine și minerale. Conține
puține zaharuri naturale, care
nu îngrașă, proteine, vita-
mine, minerale și enzime
sănătoase. Dar, mai presus de
toate, în cazul mesteacănului,
ca și în cazul altor arbori, este
vorba de existenţa unei forme
deosebite de bioenergie, ce
face ca seva să fie o adevărată
“apă vie”, înzestrată cu capa -
citatea de a modifica starea
energetică a organismului
nos tru, susțin cercetătorii. 

Cum se 
administrează?

Este bine să se consume,
pe cât posibil, imediat după
recoltare, când vitaminele,
enzimele și alte substanțe or-
ganice complexe din compo -
ziția sa nu sunt oxidate.
Pentru adulți se recomandă
0,5-1 litri pe zi, în timp ce
pentru copiii între 8 şi 12 ani,
200-500 ml pe zi sunt sufi-
cienţi. Pentru copiii între
patru și opt ani sunt reco-
mandați 100-300 ml pe zi.
Durata curei nu este
condiţionată, de obicei, decât
de perioada în care seva este
secretată de copac, scrie dc-
news.

Efecte terapeutice
Tonic fizic și psihic
Pentru efecte benefice, se

administrează 2 ml de sevă,
de două ori pe zi, dimineața și

seara, timp de 3-4 săptămâni
la adulți. La copiii peste zece
ani, se administrează 1 ml, de
câte două ori pe zi, în același
interval, recomandă nu-
triționiștii. 

Remediu în caz 
de cistită

Cu acțiune diuretică, anti-
inflamatoare și antibacteri-
ană, seva de mesteacăn este
benefică în caz de cistită. Se
recomandă consumul a unui
litru pe zi, timp de 2-3 săp-
tămâni. În asociere cu pulbe -
rea din frunze de mesteacăn,
seva poate să combată chiar
infecţiile cu E-coli şi stafilo-
coci, potrivit  www.frunza-
verde.ro. 

Contribuie la detoxi-
fierea organismului
Prin eliminarea acidului

uric şi a ureei din organism.
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Seva de mesteacăn – un produs
natural, cu proprietăţi miraculoase

Seva de mesteacăn – un produs
natural, cu proprietăţi miraculoase

• 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



În urma curei cu sevă de
mesteacăn se poate constata
o reducere a valorilor exce-
sive ale creatinei şi crea-
tininei, scrie monitorulexpres.

Combate reumatismul
Dacă se administrează un

litru de sevă de mesteacăn pe
zi, timp de trei săptămâni.
Pentru intensificarea efectu-
lui, se pot aplica și cataplasme
cu pulbere de scoarță de
mesteacăn, recomandă nu-
triționiștii. 

În cazul bolilor 
de ficat

Se va consuma câte o cană
de suc proaspăt de mesteacăn
sau infuzie de mesteacăn de
cel puțin trei ori pe zi.

În cazul colicilor 
renale, litiază renală

Se va consuma seva
proaspătă, până la 600 ml, în
cure de minim cinci zile, între
orele 8-12, dimineața, timp
de minimum 5 zile. Are efecte
foarte puternice de dizolvare
a calculilor renali, de stimu-
lare a activității rinichilor și,
implicit, a diurezei. 

Pietrele la rinichi
Pot fi eliminate printr-o

cură de 20 de zile cu sevă de
mesteacăn, care se achizițio -
nează și din magazinele na-
turiste. În prima zi se
con sumă 0,5 litri, în a doua zi,
0,6 litri, până se va ajunge, în
a cincea zi, la un litru. Canti-
tatea ce se va bea timp de
zece zile, după care, se scade
gradat, cu câte 0,1 litri pe zi,
aşa încât în ultima zi de cură
să se consume din nou 0,5
litri de sevă. 

Remediu în caz de
cancer

Studiile efectuate au scos
în evidență efectele antitu-
morale ale mesteacănului, în
special ale sevei și ale scoarței

acestuia. Acidul betulinic,
substanță care se găsește în
proporții mari în arborele de
mesteacăn, mai ales primă-
vara, are efect citostatic asu -
pra celulelor maligne, susțin
cercetătorii.

Utilă în obezitate
Întrucât seva de mestea -

căn are o putere extraordi-
nară de a purifica organismul.
Un litru pe zi din acest
remediu elimină apa supli-
mentară din organism, ampli-
fică tranzitul intestinal și
accelerează metabolismul.
Asociat cu o dietă adecvată,
remediul este ideal pentru o
cură de slăbire.

Tratează intoxicațiile
cronice

În astfel de situații, se face o
cură de o săptămână, în care se
consumă o jumătate de litru de
sevă pe zi, dimineața, pe stom-
acul gol. Această procedură
este recomandată de către
specialiști, la început de primă-
vară, fiind utilă și persoanelor
care suferă de dermatoze di-
verse sau colită de putrefacție.

Folosită în caz de 
depresie

Seva de mesteacăn poate
avea rezultate spectaculoase.
De asemenea, în caz de
epuizare, astenie, tulburări de
memorie și de concentrare, se
poate încerca o cură cu sevă
de mesteacăn. Efectul se va
face simțit după cinci-șase
zile.

În caz de gută
Se va face o cură pe bază de

sevă de mesteacăn, timp de
trei săptămâni, timp în care
se va consuma un litru de
sevă pe zi. 

Uz extern
În cazul eczemelor

alergice
Acestea se tratează cu

comprese cu sevă de mes -
teacăn. Acestea se aplică de
două ori pe zi pe suprafața
afectată, timp de o jumătate
de oră. După aplicare, locul
tratat se lasă să stea la aer
încă o jumătate de oră și ast-
fel, senzația de mâncărime
dispare treptat. De asemenea,

seva este utilă și în cazul altor
boli de piele, cum ar fi cuper-
oza. 

În caz de psoriazis
Se vor aplica, pe locurile

afectate,  comprese cu sevă de
mesteacăn, care se vor ține
timp de o oră. În paralel, se
face o cură internă cu câte un
litru de sevă pe zi. Efectul an-
tibacterian se va face simţit
din plin la nivelul pielii afec-
tate. 

Pentru creșterea
părului

După spălarea părului cu
șampon, se va face o clătire
dublată de un masaj, la
rădăcină, cu sevă proaspătă
de mesteacăn. Procedura
durează zece minute, după
care, părul se mai clătește  o
dată, cu apă curată.

În cazul părului gras
Se va întinde seva pe păr,

înainte de spălare, și se va
ține 5-10 minute. Efectele se
vor observa după aplicarea
de cinci-șase ori a sevei, la

dou-trei zile. Astfel, părul va fi
mai strălucitor, mai rezistent
și mai sănătos.

Important!
• Este foarte important ca,

persoanele bolnave de ulcer,
cele cu afecțiuni la rinichi,
înainte de a începe o astfel de
cură, să consulte medical. 

• Remediile din mesteacăn
trebuie utilizate cu precauţie
în timpul sarcinii şi în timpul
alăptării. 

• Seva nu este indicată
copiilor care au o sensibilitate
alergică pronunţată sau care
se confruntă frecvent cu tul-
burări digestive. 

• De asemenea, persoanele
alergice la aspirină nu trebuie
să folosească produse care
conţin mesteacăn. 

• Având un puternic efect
depurativ şi diuretic, se va
elimina o cantitate mai mare
de urină și astfel, se poate res-
imți, la începutul tratamentu-
lui, o ușoară senzație de
amețeală, ne atenționează nu-
triționiștii.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T
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Sâmbătă, 22 februarie, ora 20,10

Charlotte Gray 
Acțiunea filmului are loc la Londra, în timpul celui de al

Doilea Război Mondial, când orașul era ținta bombarda-
mentelor. În astfel de condiții, Charlotte Gray, o femeie obiș-
nuită, călătorește din Scoția la Londra, ca să  ajute. La o
petrecere, ea îl întâlnește pe Peter, un pilot de care se îndră-
gostește. Dar Peter este trimis pe front, iar avionul lui este
doborât undeva în Franța. Gândindu-se că Peter este în viață,
Charlotte acceptă propunerea Serviciilor Secrete și pleacă în
Franța, unde se infiltrează în rândurile Rezistenței. Dar într-
o lume confuză și plină de secrete, Charlotte  nu spune
nimănui că este acolo pentru a-și căuta iubitul dispărut.

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, astrele
sunt de partea voastră și puteți
obține mai ușor ceea ce vă
doriți. Dar pentru asta trebuie
să depuneți eforturi în plus la
locul de muncă. Câștigurile
obținute vor fi mulțumitoare și
veți reuși să achiziționați
obiectul pe care vi-l doriți.

Treceți prin situații mai de-
osebite și veți fi obligați să ac-
ceptați anumite restricții,
pentru ca lucrurile să se pe-
treacă mai repede. Este necesar
să vă dozați eforturile întrucât
la capitolul sănătate nu stați
prea bine. Vor apare câștiguri
din activități suplimentare.

Vă doriți multe schimbări în
viața voastră dar nu știți de
unde să începeți. La serviciu
este posibil să primiți o veste
bună, dar o promovare de-
pinde doar de modul în care
reușiți să vă susțineți ideile. To-
tuși, trebuie să țineți cont și de
nevoile celorlalți.

Reușiți să rezolvați, în cel mai
scurt timp toate chestiunile
personale sau profesionale. La
serviciu vor avea loc discuții
legate de activitățile voastre și
s-ar putea să primiți sarcini
noi. Aveți ocazia să ajutați 
anumite persoane care au
ajuns în impas.

La locul de muncă este multă
agitație și, dacă nu sunteți
atenți, s-ar putea să ratați o
șansă unică, aducătoare de
beneficii. Trebuie să manifestați
prudență, dar și diplomație, în
relațiile cu partenerii de afa -
ceri. Evitați cheltuielile inutile și
ocupați-vă mai mult de familie.

Vă faceți planuri pe termen
lung, mai ales în ceea ce privește
activitatea profesională. Evitați
speculațiile și negocierile ris -
cante atât la locul de muncă, cât
și în familie. Unele dintre per-
soanele din anturajul vostru vă
pot sprijini în activitățile voas-
tre profesionale.

Ca să realizați tot ce vă doriți,
aveți nevoie de liniște și re-
laxare. Veți continua să lucrați
la proiectele mai dificile.
Colegii de muncă vă sprijină,
dar trebuie să țineți cont și de
ideile lor. În plan sentimental,
nu se întrevăd schimbări sem-
nificative.

Primiți informații interesante
legate de munca voastră, care
vă pot fi de folos în viitorul
apropiat. La serviciu apar
provocări și trebuie să le faceți
față în cel mai scurt timp.
Proiectele mai mici vă aduc
beneficii imediate. Un apropiat
vă cere sprijinul.

Participați la evenimente so-
ciale, unde sunteți în centrul
atenției. Vi se propun sarcini
profesionale noi, dar trebuie să
analizați cu atenție fiecare
amănunt. Veți face călătorii pe
distanțe scurte, unde întâlniți
persoane care vă pot da anu-
mite idei și sfaturi utile.

În perioada următoare, veți
pune accent pe beneficii și câș-
tiguri imediate. Sunteți susți -
nuți de șefi sau de persoane
importante. Depinde  doar de
voi cum gestionați situațiile
care apar pe parcurs. Evitați
discuțiile aprinse sau criticile la
adresa persoanelor din anturaj.

La serviciu apar modificări
legate de condițiile de muncă
sau în plan salarial. Este de dorit
să verificați cu atenție toate
documentele pe care le semnați
și să vă informați la timp de
toate schimbările apărute. O re-
lație mai veche poate deveni
foarte importantă pentru voi.

Vor fi întârzieri semnificative
legate de proiectele aflate în
derulare. Tocmai de aceea, este
necesar să țineți cont de sugesti-
ile celorlalți și să încercați să vă
încadrați în timp. Vestea bună
este că vi se va împlini o dorință
mai veche. Finalul săptămânii
vă aduce vești de departe.

TVR 2

• Întrebare: 
- Cum îți dai seama dacă un bărbat este

beat?
- Strigă în gura mare că nu-i este frică nici

de nevastă, nici de soacră…

• La școală: 
- Gigele, ce poți să-mi spui despre moartea

lui Decebal ?
- Doamnă profesoară, ce pot să-ți spun…
- Condoleanțe, îmi pare rău!

• Discuție între prietene:
Iubitul meu mi-a verificat telefonul și chiar

acum îmi pune hainele într-o valiză. Cred că
plecăm în vacanță…

• De ziua soției:
- Scuză-mă, nu pot vorbi acum! E ziua

neveste-mi. Pregătesc masa.
- Atunci, dă-i bătaie!
- Bătaie, i-am dat ieri!

• După noaptea nunții:
Doi prieteni stau de vorbă:
- Ei, cum a fost?
- Dezastru! Dimineața eram atât de zăpăcit

încât i-am lăsat banii pe pernă!
- Și ea ce a zis?
- Nimic, de adormită ce era, mi-a dat restul…

• Pe un șantier:
Vine un inspector și întreabă muncitorii:
- Ia să-mi spuneți câți oameni lucrează aici?
- Păi, cu șefu` unsprezece!
- Și fără șef?
- Aaaa,… fără șef nu lucrează nimeni.

Duminică, 23 februarie, PRO 2, ora
18,00

Blind Date
În central acțiunii se află Lucia, un vlo -

gger a cărei viață depinde de părerea oa-
menilor, mama ei, Maura, fiind unul din cel
mai aprig critic al ei. Și cum sora ei, Maura
urmează să se căsătorească, Lucia are la
dispoziție 258 de zile pentru a slăbi, pen-
tru a-și schimba imaginea și pentru a-și
găsi un iubit. Asta pentru că Maura nu vrea
ca sora ei să vină la nuntă singură, îmbră-
cată în negru. Încercările Luciei de a-și găsi
bărbatul visurilor, dar și tachinările mamei
ei vor crea situații comice.

SERIALE NOI:



”M
-am săturat să
mă conducă agra-
mații și hoții. M-

am săturat ca România să fie
făcută de râs în toată Europa
de aceşti derbedei politici”.

Preşedintele PNL, Ludovic
Orban, a declarat la Constanţa că
s-a săturat să fie condus de repe-
tenţi, de agramaţi, de hoţi şi că
România să fie făcută de râs în
Europa de aceşti “derbedei
politici”. El i-a chemat la luptă pe
membrii PNL, cerându-le să lase
în plan secund problemele per-
sonale şi să se implice în campa-
nia electorală .

“Nu voi spune astăzi niciun
cuvânt despre inamicii Româ -
niei. Vă spun doar atât: m-am să-
turat să mă conducă repetenţii,
m-am săturat să mă conducă co-
daşii, m-am săturat să mă con-
ducă cei care se clasează pe
ultimul loc, m-am săturat să mă
conducă agramaţii, m-am săturat
să mă conducă cei care au făcut
şcoala pe puncte, m-am săturat
să mă conducă hoţii, m-am sătu-
rat să mă conducă cei care nu au
nici un pic de inimă, de dragoste,
de compasiune pentru semenii
lor. M-am săturat ca România să
fie făcută de râs în toată Europa
de aceşti derbedei politici, care,
au sucit minţile săracilor, minţile
celor care nu înţeleg încă ade-
vărul despre România şi care ţin
România pe loc de 30 de ani”, a
spus liderul PNL.

El a cerut membrilor liberali
să se implice în campaniile elec-
torale şi să lase în plan secund
problemele personale.

“Vă chem pe fiecare, să lăsaţi
în plan secund tabieturile, pro -
blemele personale, să intraţi în
campanie de zi cu zi, din casă în
casă, pe fiecare uliţă, pe fiecare
scară de bloc, să vorbim în
fiecare piaţă, în fiecare loc în care
îi putem întâlni pe români şi să îi
chemăm să elibereze România”,
a mai spus Ludovic Orban în în-
tâlnirea de la Constanta, înainte
de europarlamentare.

Au plecat agramații unora și

au venit agramații altora! 

Domnule Orban, și dumnea -
voastră aveți țațe și, în loc să le
dați la o parte, le promovați. Așa
ați promovat și drogații, și măce-
larii, și tractoriștii, așa zișii con-
tabili, cântăreții (sunt din breasla
dumneavoastră!) și, bineînțeles,
nu putea lipsi o inegalabilă, fru-
moasa, deșteapta sfătuitoare și
cu multe calități în toate,
domeniile ”ȚAȚA". Ați promovat
pe toți cei care sunt așa cum îi

numeați dumneavoastră, la în-
ceputul articolului, dar pe dum-
neavoastră nu v-a promovat
nimeni, v-ați ales singur drumul.
A plecat ,,ciuma roșie" dar au
venit două ciume ,,portocalie și
galbenă". Domnule Orban, ați
încercat să distrugeți în loc să
construiți! Nici Uniunea Euro-
peană nu vă mai vede cu ochi
buni. 

Lumea s-a săturat 

de promisiuni!

Minciuni ambalate frumos și
idei năstrușnice. Vă împrumu-
tați, dar nu știți unde merg banii,
nu ați tăiat nicio pensie specială,
nu faceți nimic decât semănați
ură și povești fără sens. Eu, per-
sonal, cred că sunteți un bun
roman. Știu că este greu, dar
lăsați golăniile, ordonanțele date
noaptea ”ca hoții”, din care cauză
suferă fraierii. Lăsați elitele să-și
facă treaba, lăsați în pace medicii
să opereze! Pentru că, nu că-
tușele și dosarele pot conduce o
țară. Procurorii nu pot salva vieți
omenești, ei trebuie sa fie oa-
meni! Noi nu știm dacă Beuran
este sau nu vinovat, dar se văd
niște ,,aspecte" cu ochiul liber.
Urmează Arafat?! Nu poți face
performanță cu politicieni agra-
mați, tractoriști, măcelari, miss
bikini și alte panarame! De asta
suntem aici, pentru că țara a fost
și este condusă de ,,bufoni împă-
iați" și de oameni care nu au de-
a face cu politica. Mai nou, ne
vând cu totul !

Cine sunt cei care au cucerit

scaunele politicii românești?!

Cu care noi vrem să facem
această țară ca țările occiden-
tale? Nu poți lăsa destinele țarii
pe ȚAȚE, HAIDAMACI, TINERI
FĂRA CULTURĂ!

Ţaţa de la țară a ajuns ”parla-
mentară”! Deşi departe de cen-
tru, ea a ştiut să stea cu ochii pe
cele câteva ţaţe din sat, ca să le
poată călca pe urme. A învăţat
mai mult de la ele decât de la
şcoală. Cert este că, la vârsta la
care altele nu sunt nici măcar
ţăţici, dumneaei şi-a văzut visul
cu ochii, ajungând ţaţă. Dar nu ca
alea de la care învăţase, ci cu
mult peste nivelul lor. De altfel,
nu exista, din câte îşi aduceau
bătrânii aminte, niciodată o
asemenea ţaţă în sat. Țața
mergea țanțoșă pe drum cu
pantofi cu toc înalt, printre bolo-
vani, cu buzele țuguiate când și
când scoțând rujul pentru fi
mereu proaspăt pe buze. Pi-
cioarele erau butucănoase,

uitându-se țăranii după ea ca
după urs.  Când se apuca să vor-
bească, avea turuitul ei și region-
alismele ei, numai de ea știute.
Ghiulele de salivă pe care le
scotea din gură, îți dădeau im-
presia că sunt jandarmii când
trăgeau cu tunuri de apa în Piață
(păstrând proporția).

Există țațe în toate satele din
toate județele. Pe locul întâi - ni-
meni nu poate depăși recordul -
este Moldova și Teleormanul.
Mai nou, și Ardealul vine puter-
nic din urmă. Țațele, când au de-
venit trufandale, că aveau carte,
că nu aveau, au plecat la Capitală.
Aici s-au întâlnit cu alte țațe, dar
cu state vechi, la București,
dându-le pe mâna unor parla-
mentari pofticioși, unii chiar foști
prim miniștri și de ce nu, președ-
inți. Ei le-au cumpărat diplome,
le-au îmbrăcat! Iar ele nu și-au
mai dat cu spray peste jeg și au
devenit mari doamne, etalându-
și ce aveau mai bun: picioarele,
fundul, nelipsind buzele și suga-
tiva. Capul, mai puțin. S-au mu -
tat, (până și-au terminat vilele și
umplut conturile), la Hotel Bu-
curești. Aici, în acest hotel, s-au
școlit unele dintre ”politicienele”
de prestigiu. 

Meseria de parlamentar se în-
vață greu, trebuie să sari din pat
în pat, să vezi dacă rezistă. Doar
așa ajungi și pe la cele doua
palate, dar nu în calitate de fe-
meie de serviciu, deh, avem pre-
tenții; consiliere, miniștri și chiar
mai sus. Iar țara este condusă de
aceste țățici deghizate în păpuși
școlite la Spiru Haret, Cantemir
și chiar la SNSPA, unde fetele știu
meseria cu limba în ureche. Ele
sunt în toate partidele, guver-
nele, acolo unde se învârt bani
mulți, adică în consilii de admi -
nistrație. Nu trebuie să probăm
ce am scris de 30 de ani. Ele ne
probează pe noi cu decizii și pe
politicieni cu mărimile lor de
membri.

Cine sunt haidamacii!? 

Chiar membrii și beizadelele
fără școală și fără respect.  Sunt
inculții, care au cunoștințe doar
cât o foiță de hârtie, dar creier
nimic. După ce au trecut prin bir-
turi, cluburi, terase cu droguri,
centură, de unde au agățat ”cen-
turiste” sau țațe de lux, au sosit
băieții deja înscriși într-un partid
existent în comuna lor. Şi după
câteva aventuri, țepe și tunulețe,
având meserii diverse, dar 
oneste – măcelari, tractoriști,
tăie tori de lemne, sau rezerviști
- au plecat băieții unde se fura

mai mult, devenind primari, unii
chiar de orașe, parlamentari,
miniștri etc. Cu ce credeți că s-au
ocupat? Tot cu băuturi, curve,
hoții, țepe, numai cu adminis-
trația nu. Și atunci, cum vreți să
progresăm dacă nu confiscăm de
la hoți nimic? Justiția se face că
lucrează, dar de adus bani la
buget, nimic. Culmea prostiei
române: îi premiem cu pensii
speciale! 

BRAVOOOO Popor Român, 

ai ales, ai cules! 

Nu trebuie ca poporul să se
vaiete, să se milogească, ei sunt
aleșii și produsul poporului
roman. Când pe țățica o aducea
hăndrălăul cu Mercedesul sau
BMW-ul (trecut direct de la
căruță și bicicletă), nu a întrebat
nimeni de unde le are și cu ce se
ocupă. Tot pe ei i-au ales! Ați râs
de ei, dar acum râd ei de voi.
Unele au ales să se căsătorească,
fictiv, cu americani, italieni, arabi
etc. După ce fetele dădeau nu-
mere pe mese iar dobitocii le
aplaudau, a doua zi, le votau și le
trimeteau la București, acolo
unde s-au școlit, șlefuit. Au în-
vățat că arta sexului să o pună în
aplicare soților străini, până le
luau toți banii, palatele și averile.
Suntem un popor cu valorile și
vedetele noastre mioritice.

Generația de puștani

Am scris deseori despre
problema îndobitocirii și alienă -
rii generației de puștani, genera -
ției între 15 și 25 de ani. Am luat
înjurături foarte delicioase și
acuzații dintre cele mai coloc -
viale. Aia e! Prin prisma meseriei
mele, am avut de-a face cu mulți
tineri, am lucrat cu ei și lucrez în
continuare. Am tras o concluzie
amară: acești tineri sunt, în
marea lor majoritate, handica-
pați funcțional. Repet procenta-
jul: în marea lor majoritate!
Tinerii de azi sunt destructurați
psihic, tot mai singuri și viitoare
oi perfecte.

Cea mai mare problemă pen-
tru îndobitocirea tinerilor o con-
stituie această aparatură
elec tro  nică, în care tânărul nu
mai poate fi conectat la viața de
zi cu zi, având mereu nelipsita
tabletă, telefon, laptop și altele.
De aici provine și agresivitatea
lui, întrucât timpul nu-i permite
și alte îndeletniciri.

Mă văd exact în aceiași situ-
ație, aceea de a nu putea dialoga
cu mulți dintre ei. Pur și simplu
mesajul nu le poate perfora
blindajul imposibilității de a

înțelege, de a reuși să perceapă
semantica unui cuvânt sau sim-
bolistica lui. Sunt incapabili să
proceseze informația. Vedem
cum părinții sunt disperați, fiind
puși în postura de a dialoga cu
niște ființe goale de conținut,
care nu mai pot  rezona cu fa-
milia, rupți de realitate și vârâți
în virtual. De aici și până la con-
flict, e doar o chestiune de timp.
Ce mă uimește, pe drept vorbind,
e impasibilitatea părinților în a
recunoaște că au o problemă cu
plozii, că-i scapă din mâini și că
nu mai pot dialoga cu ei. 

Mă uimește crearea copilului
tâmpit exact de către părinți,
prin punerea la dispoziția copilu-
lui a tot ce-i debitează lui prin
minte, de la jocuri video, la
tablete și telefoane smart. Ce e
mai hazliu, între ghilimele, e că
acei părinți, la un moment dat, își
dau seama de eroare, începând
să priveze pe copii de aceste
electronice. Dar marea problemă
este următoare: e prea târziu! Ei
devin carnea de tun al firmelor
externe și care, mai târziu, își
pierd chiar identitatea.

Văd tineri care-și înjură
părinți fără nicio reținere: dă-i
naibii de distruși, de vechituri cu
două  picioare! Dar avem și tineri
minunați, care fac minuni în con-
cursuri interne și internaționale.
Dar aceștia sunt puțini și nu intră
în politică. Din păcate, doar cei
descriși de mine intră în politică.
Ei se cred în stare să conducă un
popor, ei intră cu bani, șpăgi, pile,
relații. Și, din păcate, cu cele trei
categorii de oameni pătrunși în
politică: țațe, haidamaci și tineri
ratați, nu vom avea viitor. Incul-
tura a devenit metastază și se
simte exact produsul nostru ca
părinți, profesori, oameni de cul-
tură, politicieni. Am creat, de
dragul voturilor, mai mulți inculți
decât oameni cu o cultură vastă.
Și atunci, de ce ne văietăm,
milogim și căutăm viitorul? Ei
sunt produsele noastre, aleșii
noștri, semenii noștri. Nu numai
tineri între 15-25 ani, ci și cei tre-
cuți de această vârstă, mulți sunt
la fel, s-au ,,specializat" în cei 30
de ani. 

Atâta timp cât instituțiile sta -
tului sunt corupte, țara nu va fi
adusă pe drumul cel bun.

Al dumneavoastră același

Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Ţăţica de la ţară, a ajuns
”Parlamentară” !
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Mod de preparare:
Ceapa se taie mărunt şi se

căleşte într-o cratiţă cu gră -
sime timp de două minute.
Se adaugă ciupercile, bine
spălate şi tăiate felii, sarea,
piperul. Totul se acoperă şi
se  lasă la foc mic, până când
scade complet apa ce o lasă
ciupercile. Cratiţa se ia apoi
de pe foc şi se lasă să se
răcească. 

Când  ciupercile s-au răcit,
se adaugă franzela înmuiată
în lapte, brânza rasă, bine

zdrobită, smântâna, gălbe-
nuşurile, făina, frunzele de
pătrunjel şi mărar tăiate
mărunt, apoi compoziţia se
amestecă până la omoge-
nizare. La final, se adaugă
albu şu rile bătute spumă. Se
pregă teşte o tavă termorezis-
tentă, care se unge cu unt şi se

tapetează cu pesmet, în care
se toarnă compoziţia. Tava se
pune la cuptor într-o  altă tavă
mai mare, cu apă fierbinte.
După ce s-a rumenit, timp de
40-50 minute, budinca se răs-
toarnă pe un platou şi se pre-
sară cu parmezan. Se serveşte
fierbinte.

inGredienTe

1/2 kg ciuperci,  100 g unt, margarină sau ulei, 50
g. ceapă, mărar, pătrunjel, puţină sare, piper, 200 ml
smântână 150 g franzelă, 300 ml lapte,  50 g făină, 4
ouă mari, sau 5 ouă mijlocii,  100 g caşcaval sau brânză
telemea, două linguri de pesmet, 3-4 linguri parmezan
ras. 

Sursă importantă de vitamine și minerale, broccoli
oferă multe beneficii organismului, aflându-se în topul
celor mai bune alimente din lume. Conține, în cantități
mari, fibre, vitamina C și vitamina K, foarte necesare pen-
tru o bună circulație sanguină și minerale precum fierul
și calciu. Bogat în fibre și sărac în calorii, broccoli stim-
ulează digestia. Combinația de calciu și vitamina K din
conținutul acestei legume, îmbunătățește rezistența
oaselor și ajută la prevenirea osteoporozei. Cu un gust
plăcut, această legumă poate fi combinată cu aproape
orice. Poate fi folosit alături de paste, împreună cu șuncă,
sos de smântână sau poate fi combinat cu diferite
brânzeturi. Se adăugă, de asemenea, în supe  sau sucuri,
împreună cu alte legume.

Broccoli pane cu sos de smântână
Buchetele de broccoli se spală și se desfac în bucăți

mai mici. Într-un bol, se bate un ou cu puțină sare, condi-
mentele preferate și două linguri de făină. Fiecare
buchețel de broccoli se trece prin amestecul de ou, apoi
prin pesmet și se prăjește în ulei încins.

Pentru prepararea sosului,  se pisează doi căței de us-
turoi, la care se adaugă sare și o linguriță de ulei, apoi se
amestecă bine cu 100 ml de smântână și o legătură de
pătrunjel tocat mărunt. Cu sosul obținut, se stropesc
buchețelele de broccoli.

Mod de preparare:
Biscuiţii şi nuca se dau

prin maşina de tocat. Într-un
castron, se amestecă cu
cacao, 3 linguri zahăr, cioco-
lată topită, jumătate din
ananasul din compot, tăiat
cubuleţe şi esenţă de rom.
Peste ingrediente, se toarnă
şi puţin din zeama de com-
pot, atât cât să se poată
aşeza într-o formă de tort cu

pereţii detaşabili. 
Se lasă apoi la rece câteva

ore. Frişca se mixează împre-
ună cu esenţa de vanilie și
două linguri de zahăr, până

se obține consistența dorită.
Cu frișca bătută se îmbracă
blatul, apoi se ornează cu
ananasul rămas, fistic şi cio-
colată rasă .   

BroccoliBroccoli

inGredienTe

300 g biscuiţi simpli, 150 g miez de nucă, 100 g cio-
colată, 3 linguri cacao, o esenţă de rom, o cutie de com-
pot de ananas, 5 linguri de zahar, 400 ml frișcă lichida,
o esenţă de vanilie, 100 g ciocolată cu lapte (pentru
decor), un pachețel gelatină, fistic mărunţit.

TorT cu frişcă şi ananas

Budincă
de 
ciuperci 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

D - F - M - A - F - RUGINITURA - MONACO - OS - FINIS - RISC - NI - TARZII - AI - REA - VIN - CLAR - AO - A - HAU - ETERAT - STRAI - URI - Z - STA - S - AF - EMAIL - IVARE - TAP -

INTARATA - ITARI - VI - ENORIE - APOS - TANTAR - TROC - AM - IAPA - EURI - MIM - IMBAIERI - AC - ID - LATIT - DARI - RV - BIO - BO - OD - TUR - OTARII - N - ROTOFEI -

ANIMAL - IR - BRR - MA - REGN - AMANTA - OZON - PILIER - IUI - D - BM - DUBLI - TAFNA - NEO - ALELEI  - MAG - ANOSTA - UNA - URATOR - PICA - ON - INMII - FIICA - UCISE



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 o casă veche și una de

cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,
grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și
două intrări. Locuința se află în mi-
jlocul satului Lăpugiu de Sus, la 8 km.
de autostrada Lugoj-Deva. Preț: 25
mii de euro, negociabil, 0773.961.339.

l Vând apartament 3 camere, de-
comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.
Preț negociabil, telefon: 0744.534.951

l Vând casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.
Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-
ovată și mobilată modern, etaj inter-
mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând casă, lângă Deva, 4
camere, baie, bucătărie, garaj, hală +
hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-
lată și utilată,  sobe teracotă, teren –
un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă cu toate utilităţile în
Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,
grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 
negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând apartament trei camere,
decomandate, cu îmbunătăţiri în
Hunedoara, Centrul Civic (deasupra
cofetăriei Jasmine). Preţ negociabil 
la vedere. Tel. 0744.534.951.

l Cumpăr garsonieră în Deva,
et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-
lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 
în Simeria, în centru. Sunt persoană
fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând apartament două camere,
Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-
mandat, balcon, boxă, CT, termopan,
ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-
tru locuit, construcție 2012, în Vețel,
612 mp, intravilan, toate utilitățile.
Telefon: 0744.277.302.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2
băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,
2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000
mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-
fon: 0725.452.888.

l Vând casă în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

l Vând casă, 2 corpuri, modernă,
teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,
canalizare, curent, zona Costești,
cetăți dacice, ideală pentru o pensiune
sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,
telefon: 0721.055.313. 

l Vând casă Hărău, mobilată și
utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,
apă rețea, canalizare, grajd, CT pe
lemne, curte 385 mp, plus grădină 650
mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-
fon: 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, tel.0733.832.559.

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 Cumpăr garsonieră în Simeria,
etaj 1 sau 2, în centru. Tel.0725.395.946.

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 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  mare cu grădină

mare și pomi fructiferi în Sântandrei,

nr.100, aproape de Deva. Preț: 79.000

euro, telefon: 0728.170.702.

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 urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând apartament 4 camere,
Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2
băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,
plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 

78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 

intermediar. Preț: 45.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă 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 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 casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj, 
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon în-
chis, 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 Închiriez garsonieră în Cluj,

zona  Parcul Rozelor, de preferință
student(ă), cu părinți în Deva. Preț ne-
gociabil, telefon: 0755.999.990.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 3 camere, decomandat, 2 băi, CT,
termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața Deva,
et.1, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, pentru o familie se-
rioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere aparta-
ment în Deva-zona Gojdu,  pe 
perioadă îndelungată. Rugăm 
seriozitate, oferim seriozitate.
Mulţumim! Telefon:
0774.433.041.

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, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 
Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. 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 Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând teren intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

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 intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 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 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 mașină Ford Fusion, an de
fabricație 2003, climă, benzinar, de
culoare neagră, stare foarte bună.
Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:
0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor
Ford, model 4000, în stare perfectă.
Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând Opel Corsa, 1200 cmc, în-
matriculat în România, decembrie
2018, culoare gri, Hunedoara. 
Telefon: 0741.367.062.

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,
tel.0767.510.260.

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.

OFERTE DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

l Societate comercială  anga-
jează:  inginer mecanic – constructor
coordonator producție, lăcătuși con-
fecții metalice, sudori, muncitori
necalificați. Informații la telefon:
0751.225.453, 0720.885.684.

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

l Tânăr, inginer, 33 de ani, 1,98
m. doresc să fac cunoștință cu o
tânără pentru o relație serioasă de
prietenie și căsătorie. Telefon:
0749.073.775.

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! 
Telefon: 0732.469.582.

l Doamnă frumoasă, singură, se-
rioasă, sinceră, sufletistă, curată, har-
nică, gospodină, fără obligații, doresc
căsătorie cu un domn peste 60 de ani,
cu aceleași calități și auto sau fără.
Telefon: 0738.651.577.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. 
Telefon: 0720.366.434

l Domn văduv, pensionar, fără 
alcool, nefumător fără obligații, la 72
de ani caut o doamnă văduvă, pentru
alungarea singurătății. Doresc 
seriozitate, fără minciuni, și cu bun
simț. Telefon: 0723.669.762.

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 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.

PIERDERI

l Pierdut certificat de înregis-
trare pentru firma GASNIROS SRL
Deva, eliberat de ORC Hunedoara, 
CUI 31982967. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând avantajos perne balan-
soar, butoaie colectoare de apă, plasă
din sârmă pentru gard, pompă stropit,
pari pentru roșii, stropitoare de tablă
zincată, cursă șobolani, ladă pentru
cartofi, butoi pentru varză și altele.
Preț avantajos, telefon: 0745.344.510.

l Vând dulap vechi, sculptat și 4
scaune îmbrăcate în piele. Telefon:
0736.383.325.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, brevete, medalii, deco-
rații, monede, bancnote, acțiuni vechi,
timbre din China, eurocenți, Deva.
Telefon: 0254.213.819, 0724.576.218.

l Vând masă rotundă cu 2 fotolii,
masă alimentație copii și 640 mp,
teren, cu toate utilitățile. Preț nego-
ciabil, telefon: 0744.633.217.

l Vând 40 mp parchet stejar,
hambar din metal, sobă de teracotă,
din demolări, sobă de încălzit,
emailată, 70/70/25, la gaz sau
butelie. Preț negociabil, telefon:
0744.633.217.

l Vând mașină de cusut electrică,
model tip valiză, adusă recent din Ger-
mania, marca ”Privileg”. Telefon:
0254.776.082.

l Vând două fotolii și o canapea
extensibilă, din imitație de piele, de cu-
loare maro, în stare foarte bună,
Hunedoara. Preț: 800 lei, telefon:
0742.271.695. 

l Vând 30 kg de nucă, în coajă.
Preț: 7 lei/kg, telefon: 0769.473.088.

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

Deva - Surpriză muzicală
de excepție, de 8 Martie,
când Primăria și Centrul Cul-
tural ”Drăgan Muntean” Deva
vă invită, la ora 18:00, în sala
mare a casei de cultură, la
spectacolul intitulat ”Mamă,
mulțumesc!”, susținut de
trupa ”Distinto”. 

Evenimentul este dedicat
celei mai importante per-
soane din viața fiecăruia din-
tre noi. Trei tenori – Octavian
Dobrotă, Marius Olteanu și
Mihai Radu - vor oferi pu -
blicului devean o seară
melancolică, printr-o serie
de melodii nemuritoare ca
”Mulțumesc, iubită mamă!”,
”Per te” sau ”Mamma”, abor-
date în manieră pop-opera,
precum și piese proprii ca
”Aripi să zbori” sau ”Nu
vreau să te pierd”. 

”Distinto” reprezintă pri -
mul proiect pop-opera din
România. Înființată în urmă
cu 13 ani, trupa a cântat în
deschiderea concertelor lui
Julio Iglesias de la Cluj-
Napoca și Iași, în 2008. 

Intrarea la spectacol se

face pe bază de invitație. In-
vitațiile pot fi ridicate de la
Centrul Cultural ”Drăgan

Muntean” Deva, de luni până
vineri, între orele 8:00-
16:00.

Prima trupă 
pop-opera din România, 

în concert la Centrul 
Cultural din Deva

BASCHET - BĂIEȚI

DECEBALIȘTII ȘI-AU
„ÎNGENUNCHEAT” FĂRĂ

EMOȚII ADVERSARII

Sala sporturilor din
orașul reședință de
județ a găzduit etapa

județeană a Olimpiadei
Naționale a Sportului Șco-
lar rezervată liceelor și
colegiilor, cu participarea
a 6 echipe din Deva, Brad,
Orăștie, Vulcan și
Petroșani.

Pe fondul unor arbitraje
corecte, întâlnirile au oferit
în general jocuri de angaja-
ment, cu acțiuni ofensive, 
uneori chiar furtunoase.

Întâlnirea decisivă pentru
câștigarea primului loc și
dreptul de participare la
etapa de zonă   s-a desfășurat
între echipele C.N. „Decebal”
Deva (antrenor C. BAUMAN)
- în foto - și L.P.S. „Cetate”
Deva (antrenori C. STO-

ICOVICI și D. RECLARU).
Anticipată ca echilibrată și

deschisă oricărui rezultat,
această întâlnire a oferit,
dimpotrivă, o dominare vigu -
roasă a jucătorilor de la C.N.
„Decebal” Deva.

Superiori pe plan tactic,
dar mai ales la cel psihologic,
decebaliștii au forțat în ofen-
sivă, printr-un joc avântat și
spectaculos, cu faze pe
alocuri frumoase, unele chiar
electrizante, „îngenunchind”
fără emoții, echipa adversă
cu categoricul scor de 34-19.

Oricum, echipa de la L.P.S.
„Cetate” Deva, deși a pierdut,
merită felicitări pentru jocul
ei ambițios și disciplina în
teren.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Bucureşti - În ultima parte
a lunii februarie temperatura
medie a aerului va avea valori
mai ridicate decât cele nor-
male pentru această săp-
tămână pe întreg teritoriul
României, dar mai ales în
regiunile extracarpatice. Can-
titățile de precipitații vor fi
deficitare în regiunile ex-
tracarpatice, dar și exce-
dentare local în nordul țării.

În rest cantitățile de precipi-
tații vor fi apropiate de cele
normale ale perioadei. 

În zona noastră, deși zilele
cu temperaturi ridicate vor al-
terna cu intervale în care vre-
mea se va răci, regimul termic
al următoarelor două săp-
tămâni se va menține peste
cel normal în luna februarie.
În perioada 23 – 25 februarie
abaterile față de valorile cli-

matologic specifice vor fi sem-
nificative, cu medii ale
maximelor de 15 - 18 grade și
ale minimelor de 2- 5 grade. 

În celelalte zile, vor fi tem-
peraturi maxime de 7-12
grade și minime de la minus 1
la 2 grade. Precipitațiile -pre-
dominant ploi- vor fi mai
frecvente, în jurul datei de 23
februarie și posibil între 26 și
28 februarie. În restul inter-
valului de referință probabli-
tatea pentru precipitații va fi
redusă.

În prima parte a lunii
mărțișorului temperaturile
medii se vor situa peste cele
normale pentru această săp-
tămână în toate regiunile, dar
mai ales în cele extracarpa -
tice. 

Cu ce temperaturi vine primăvara?


