
anul XV  • nr. 653  • apare 13 - 19 martie 2020 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

anChetă

Peste tot în lume, ceaiul este perceput ca o
băutură cu efecte benefice asupra sănătății.
În urma studiilor efectuate de-a lungul tim-
pului s-a ajuns la concluzia că pentru fiecare
grupă de sânge există nu doar alimente și
băuturi specifice, ci și ceaiuri din plante, 
care pot fi de mare ajutor persoanelor cu o
anumită grupă sanguină./pag. 9

Fondat de Cornel POENAR

pag.3
Dosar penal în cazul 
persoanei care nu a respec-
tat condiţiile de izolare la
domiciliu, mai ales că 
ulterior a fost depistată
pozitiv la coronavirusul
COVID 19.

infraCŢiunipag. 5
Un agent de poliţie din
Deva este arestat pentru
proxenetism. Metoda
„loverboy” a fost 
preferată pentru 
atragerea fetelor.
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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

Sportiva Anamaria Bolo-
han, legitimată la CSŞ
Hunedoara, antrenată de
profesorul Florin Bucur, 
va reprezenta România la
Campionatul Balcanic de
Marș din Ucraina.
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Spectacolele de la Casa de cultură din Deva
au fost anulate sau reprogramate. Banii pe

bilete se dau înapoi. /pag.16

GRATUIT

febra coronavirusului:
deva nu se închide! 
febra coronavirusului:
deva nu se închide! 

Ceaiul - în funCŢie 
de grupa sanguină
Ceaiul - în funCŢie 
de grupa sanguină

Târgul de la Hunedoara,
suspendat temporar!

Conducerea Eurovenus SRL, firmă care
patronează târgul auto și bazar din Hune-
doara, aflat în parcul industrial, a luat
hotărârea de a suspenda, temporar, activi-
tatea târgului, în perioada 12-23.03.2020,
pentru a se evita răspândirea coronavirusu-
lui. În raport de evoluția situației, sus-
pendarea activității târgului din Hunedoara
se poate prelungi.
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Liceul Tehnologic
„Constantin Bursan”
Hunedoara, după

cum ne spunea prof. Maria
CRISTEA, în calitatea sa de
director (foto), participă
în cadrul campaniei
„Meseria face diferența!”,
lansată de Ministerul Edu-
cației și Cercetării, cu
reușite acțiuni de pro-
movare a educației și for-
mării profesionale, pentru
ca elevii de gimnaziu să-și
poată alege traseul edu-
cațional care li se
potrivește în vederea înte-
meierii și dezvoltării unei
societăți bazate pe compe-
tențe.

Prin oferta educațională a
anului școlar 2020-2021,
Liceul Tehnologic „Constantin
Bursan” oferă o paletă largă
de specializări și calificări,
atât în cadrul formei de în-
vățământ - liceu zi, cât și în în-
vățământul profesional și
dual. Aceasta, fiindcă se
dorește valorificarea fiecărui
elev, în sensul oferirii unui
nivel ridicat de cunoștințe, o
calificare căutată pe piața
muncii, și nu în ultimul rând,
pregătirea pentru viață,
ajutându-i să devină adulți

responsabili, integrați social
și profesional, punându-le în
valoare întregul potențial in-
telectual și afectiv, indiferent
de ruta de pregătire aleasă. 

„Meseria este brățară de
aur” spune un vechi proverb
românesc, iar învățământul
dual vine în sprijinul acestei
afirmații, fiind o nouă formă
de organizare a învățământu-
lui profesional și tehnic, care
oferă elevilor șansa de a
dobândi competențe practice
în meseria pe care și-au ales-
o și de a avea un loc de muncă
asigurat după finalizarea
studiilor. Această formă de în-
vățământ se bazează pe con-
tractul de parteneriat dintre
liceu și agentul economic pre-
cum și pe un contract de
practică individual care per-
mite formarea profesională a
elevilor direct la locul de
muncă, fapt ce derivă din
efectuarea practicii la com-
paniile partenere. Liceul nos-
tru este singurul liceu din
municipiul Hunedoara cu
această formă de învățământ,
oferind elevilor posibilitatea
de a se califica în următoarele
meserii: electromecanic uti-
laje și instalații industriale,
operator la mașini cu co-
mandă numerică, sudor și
constructor montator de
structuri metalice.

Urmând învățământul pro-
fesional, elevii pot obține ur-
mătoarele calificări: frizer-
c o a f o r - m a n i c h i u r i s t -
pedichiurist. Toate aceste
califi cări din cadrul în-
vățământului profesional și

dual oferă elevilor siguranța
locului de muncă la fi-
nalizarea studiilor, datorită
parteneriatelor cu agenții
economici din Hunedoara,
companiile DRAEXLMAIER,
ASSA ABLOY, RECOM SID,
MACON și SALONUL NOBB-
LESSE.

Așa cum spunea Abraham
Lincoln „Cel mai bun mod de
a prezice viitorul este de a-l
construi”, elevii care vor urma
liceul tehnologic se pot spe-
cializa în două domenii, care
au o mare căutare pe piața
muncii și un mare impact în
societate, și anume: tehnician
ecolog și protecția calității
mediului și tehnician electro-
nist.

Aș dori să închei, cu un în-
demn pentru toți absolvenții
claselor a VIII-a cărora le su -
gerez, să-și îndrepte atenția
înspre exigența cerută de
cunoaștere, aptitudini, valori
şi sentimente dobândite în
perioada şcolarizării. Toate

competențele pe care le veți
dobândi în școală, vor putea fi
valorificate pe parcursul în-
tregii vieți, pentru a avea o
carieră de succes. 

Vă rog, să nu uitaţi, că doar

prin educaţie se poate atinge
un ideal profesional şi se pot
lua alegerile cele mai corecte
în viață!

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞI 
A FORMĂRII PROFESIONALE

Clubul Sportiv Școlar
Hunedoara este uni-
tate de învățământ cu

program sportiv suplimen-
tar, care are organizate
secții de atletism, box,
handbal, lupte și natație,
având înscriși 478 elevi.
Unitatea şcolarizează elevi
din învăţământul şcolar
gimnazial şi liceal din
unităţile de învăţământ din
Hunedoara şi zonele lim-
itrofe. 

CSS Hunedoara - după cum
ne declara în exclusivitate prof.
Marieta ILCU RĂILEANU
(foto) în calitatea sa de director
- are organizate 5 sporturi
olimpice, cu 15 profesori-
antrenori normați. Misiunea
Clubului este pregătirea (se-

lecţia, iniţierea, educarea şi
perfecţionarea) la un nivel cât
mai înalt în vede rea obţinerii
unor rezultate deosebite în
competiţiile naţio-  nale și
internaţionale, promo- varea
unui număr cât mai mare de
sportivi la loturile naţionale,
centrele de excelență la hand-
bal și cluburile de seniori.
Modalitatea de a atrage
sportivii sunt acordarea con -
dițiilor de pregătire și partici-
parea la competiții și desigur,
recompensarea lor pentru re -
zultatele obținute.

CSS Hunedoara a obținut
anul trecut un total de 63
medalii la Campionatele Na -
ționale și Internaționale, Cam-
pionatele Naționale Școlare,

Cupa României, astfel: 19 de
aur, 16 de argint, 28 de bronz
și a promovat 15 sportivi la lo-
turile naționale de juniori ale
federațiilor sportive. În anul
școlar 2019-2020 Clubul este
înscris cu 3 echipe în Campi-
onatul Național de Handbal la
Juniori I Băieți, Juniori II Băieți
și Junioare III Fete. 

Așteptăm rezultate de la
atleții noștri care se antrenează
pe stadionul Corvinul. Pentru a
susține activitatea acestora or-
ganizăm cantonamente de
pregătire la București și în alte
locuri pentru a le asigura
condițiile minime de pregătire.
De notat că, anul trecut atleții
au obținut 10 medalii la Cam-
pionatele Naționale și avem 8

sportivi în loturile naționale de
juniori. Ne mândrim cu atleții:
Bolohan Anamaria, Pop Adelin,
Pivniceru Petrina, Scurtu
Sarah, Bucur Cezara, Țibichi
Denisa, Marian Andrei, Bol-
boaca Sebastian Gheorghe,
Salo mia Andrei, Agrigoroaie
Eduard. Și la natație rezul-
tatele sunt bune, cu  remarcă
pentru Nagy Nandor, o mare
speranță a natației hunedo -
rene. La lupte avem un sportiv
la lotul național și anume pe
Moldovan Lucian, iar la box, ne
mândrim cu pugiliștii: Gâr-
leanu Daniel Florin, Gălan Du-
mitru Alexandru, Boar
Alexandru.

Pe fondul succeselor de anul
trecut, în această perioadă se

pot nota ore de muncă intensă
în pregătire, multă responsa -
bilitate și dorința de valorifi-
care a șanselor în întrecerile
care ne așteaptă.

Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

ÎN PRIM PLAN: CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR HUNEDOARA



S-a tamponat cu maşina Poliţiei

Haţeg - Un tânăr de 28 de ani, din oraşul Haţeg, a
rămas fără permisul auto pentru 60 de zile şi a primit o
amendă de 870 de lei după ce s-a tamponat cu o maşină
a Poliţiei. Accidentul a avut loc pe şoseaua de centură a
oraşului Haţeg, şoferul vinovat nerespectând semnificaţia
indicatorului „Cedează trecerea” într-o intersecţie, în
condiţiile în care maşina de poliţie avea puse în funcţiune
semnalele luminoase şi acustice. Maşina de poliţie era
condusă de un poliţist aflat în timpul serviciului, autove-
hiculul circulând pe un drum cu prioritate. În urma eveni-
mentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. 

Legea cetăţilor dacice este la promulgare

Deva - Legea prin care cetăţile dacice aflate pe lista
UNESCO vor trece în administrarea consiliilor judeţene
(CJ) Hunedoara şi Alba, a fost trimisă, pe 2 martie, la
Palatul Cotroceni pentru promulgare. Senatorul PSD
Viorel Sălan, a declarat că legea are prevederi prin care
se stabilesc condiţiile de conservare şi protejare a
cetăţilor dacice, iar consiliile judeţene vor primi compe-
tenţe de asigurare a pazei acestor monumente istorice.
Un model de bună practică în acest sens este, în opinia
senatorului Viorel Sălan, cetatea Sarmizegetusa Regia, din
Munţii Orăştiei, care este administrată de CJ Hunedoara
din anul 2012. El a mai arătat că trecerea cetăţilor dacice
în administrarea autorităţilor judeţene va permite acce-
sare a unor programe de finanţare pentru punerea în va -
loare a potenţialului turistic al acestora. 

Campanie de curăţenie

Deva - Primăria Municipiului Deva organizează, până
pe 9 aprilie, o campanie de ecologizare a oraşului, sub
genericul „DEVA CURATĂ!“.  Municipiul Deva a fost îm-
părţit în şapte zone de acţiune, pentru fiecare fiind stabilit
un interval în care se va face curățenie. Campania începe
cu cartierele Micro15 și Zăvoi, va continua cu Dacia,
Dorobanţi, Gojdu, Progresului şi se va încheia cu Centrul
vechi, liziera Cetăţii Deva, cartierul Grigorescu şi Sân-
tuhalm. La acţiunea de ecologizare participă angajaţi ai
SPIGM, cu sprijinul Poliţiei Locale Deva şi a Penitenciaru-
lui Deva. Autorităţile invită la această acţiune asociaţiile
şi voluntarii. Primăria Deva va asigura logistica necesară:
saci menajeri, mănuşi de protecţie şi se va ocupa de trans-
portul sacilor cu deşeuri adunaţi de voluntari.

Recalcularea pensiilor este întârziată

Deva - Recalcularea pensiilor este mult întârziată, în
condiţiile în care acest proces ar fi trebuit să înceapă de
la 1 ianuarie, a declarat deputatul PSD Ilie Toma. El a ară-
tat că softul care permite efectuarea operaţiunilor nece-
sare pentru recalcularea a circa 5 milioane de dosare în
plată nu a fost încă achiziţionat, Potrivit deputatului
Toma, aplicarea prevederilor Legii ar fi condus la o majo-
rare a veniturilor pensionarilor, mai ales în cazul celor cu
pensii mici. În judeţul Huneodara sunt peste 100.000 de
pensii  care trebuie recalculate. 

ŞTIRI LOCALE

J
udeţul Hunedoara se află
pe harta celor care au
confirmate cazuri de

persoane infectate cu
virusul COVID-19.

Deva – Trei persoane din
judeţul Hunedoara, între care şi
o adolescentă de 16 ani, au fost
confirmate pozitiv la infecţia cu
coronavirusul COVID-19, pa-
cienţii fiind trataţi în Spitalul de
Boli Infecţioase din Timişoara.
Cel puţin pentru unul dintre
pacienţi, medicii spitalului au
anunţat că s-ar fi vindecat, ur-
mând ca pentru ceilalţi să fie
continuat tratamentul şi
testările ulterioare. 

Pe de altă parte, răspândirea
rapidă a bolii a alimentat zvon-
istica, atât în ţară, cât şi la Deva,
municipiul din care provin doi
dintre bolnavi. În aceste
condiţii, autorităţile au fost
nevoite să anunţe oficial faptul
că nu există pericolul închiderii
municipiului Deva, dar nici al
Bucureştiului, după cum se ve-
hicula la nivel naţional.

Nu se închide Deva!

„Nu există niciun motiv şi
nicio situaţie care să determine
'închiderea' oraşului Deva”, a
precizat prefectul Vasilică
Potecă, citat într-un comunicat
al Prefecturii Hunedoara.

De altfel, zvonurile care au
circulat în oraş au reprezentat
şi tema unei întâlniri pe care
prefectul a avut-o miercuri cu
primarul municipiului Deva.
„Concluzia este foarte clară: nu
a existat pericolul închiderii şi
nu se va închide municipiul
Deva! Îi rog atât pe deveni, cât
şi pe locuitorii judeţului Hune-
doara, să aibă încredere în de-
claraţiile noastre oficiale”, a
precizat primarul Florin
Oancea.

Iresponsabilitate 

O problemă pare să fie în
cazul unei femei de 26 de ani,
din Valea Jiului, care nu a re-
spectat normele de izolare la
domiciliu, după ce a venit din
Italia, pe 1 martie. Chiar dacă i
s-a spus că trebuie să stea izo-
lată timp de 14 zile, femeia s-a
dus la spitalul din Petroşani,
fără să anunţe în prealabil DSP
Hunedoara, pentru că suferea
de o durere lombară. Abia după
aceea a spus că a revenit din
Italia şi a fost izolată. Ulterior a
fost depistată cu COVID -19. 

Consecinţele acestui fel de

comportament sunt lesne de
intuit. A fost declanşată o an-
chetă epidemiologică în care au
fost luate în calcul toate locurile
pe unde s-a apreciat că ar fi cir-
culat pacienta, iar la spitalul din
Petroşani s-au recoltat probe
de la cei 42 de oameni care
formează personalulul medical
din secţia de neurologie. 

Amendată cu 10.000 de lei
pentru că nu a respectat izo-
larea la domiciliu, acum femeia
este cercetată penal într-un
dosar intrumentat de procu -
rorii din Petroşani. 

Restricţii în activitatea
instituţiilor publice

Autorităţile locale au comu-
nicat, în contextul epidemiei de
coronavirus, că activitatea in-
stituţiilor publice a fost re-
stricţionată sau chiar oprită
până pe 22 martie. 

Astfel, activitatea Direcţiei
Impozite şi Taxe Locale Deva se
va desfăşura după un program
ce include preluări de acte, în-
casări de impozite, taxe şi
amenzi, cu limitarea accesului
la patru persoane simultan.

Cetăţenilor li se recomandă
ca pentru plata impozitelor şi
taxelor să folosească platforma
online de consultare pusă la
dispoziţie, accesând site-ul
www.primariadeva.ro, secţi-
unea consultădatoriionline,
precum şi platforma
www.ghiseul.ro.

Primăria Deva va achiz-
iţiona materialele necesare
pentru dezinfecţie, măşti şi
mănuşi de protecţie, agreate de
Ministerul Sănătăţii, atât pen-
tru cabinetele medicale şcolare,
cât şi pentru celelalte imobile în
care se desfăşoară activităţi.

Pentru persoanele declarate
cu risc şi izolate la domiciliu,
aprovizionarea cu alimente şi
alte necesităţi de trai se va face
în intervalul orar 8,00 - 19,00.

Măsuri similare au fost luate

şi în alte oraşe din judeţul
Hunedoara.

Acces restricţionat, 
audienţe anulate

Accesul publicului în clădi-
rea Consiliului Judeţean şi Pre-
fecturii Hunedoara va fi
restricţionat pe o perioadă
nedeterminată. Pentru sem-
nalarea problemelor legate de
activitatea Consiliului Judeţean
Hunedoara, înregistrarea
petiţiilor şi a cererilor sau pen-
tru depunerea unor docu-
mente, cetăţenii pot folosi
datele de contact ale CJ Hune-
doara şi Prefecturii, publicate
pe site-urile oficiale ale insti-
tuţiilor menţionate.

Potrivit unui ordin al prefec-
tului judeţului Hunedoara,
Vasilică Potecă, activitatea de
primire în audienţă a cetăţe-
nilor la Prefectura Hunedoara
se întrerupe până pe data de 31
martie, cu posibilitatea prelun-
girii, în funcţie de evoluţia situ-
aţiei la nivel naţional a
infecţiilor cu coronavirusul
COVID-19.

Primăria Deva a anunţat că
suspendă audienţele cu pub-
licul până la data de 31 martie.
„Decizia a fost luată ca o mă-
sură de prevenţie şi gestionare
a situaţiei de  urgenţă apărute
din cauza noului Coronavirus,
pentru ca cetăţenii municipiu-
lui Deva să fie în siguranţă. Or-
ganizaţia Mondială a Sănătăţii
a declarat stare de urgenţă pen-
tru sănătatea publică, iar una
dintre recomandări este
evitarea aglomeraţiilor”, se
arată într-un comunicat al
Primăriei Deva.

Cetăţenii care au probleme
urgente sau cei care doresc să
sesizeze anumite aspecte pot
face acest lucru online la
adresele de mail:
dasdeva@primariadeva.ro şi
primar@primariadeva.ro sau
la numerele de telefon ale
Primăriei Deva.

aCtUaLItate - 313 - 19 martIe 2020

Coronavirusul COVID-19: trei
victime în judeţ, anchete şi

programe modificate
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Simeria - Iluminatul pu -
blic al oraşului Simeria va fi
reabilitat, modernizat şi ex-
tins în baza unui proiect cu
fonduri europene în valoare
de peste 2 milioane de euro.
Proiectul a fost câştigat săp-
tămâna trecută de adminis-
traţia locală, iar contractul
de finanţare a fost semnat la
sediul Agenţiei de Dez-
voltare Regională (ADR)
Vest, din Timişoara.

„Vor fi amplasate 1.650 de
corpuri de iluminat noi,
bazate pe tehnologie LED, se
va extinde reţeaua de ilumi-
nat prin instalarea a 92 de
stâlpi de iluminat noi, iar
Simeria va trece la un sistem
inteligent de management al
iluminatului public, prin
telegestiune, şi un sistem in-
teligent de iluminat al trece -
rilor de pietoni, inclusiv cu

panouri fotovoltaice”, a pre-
cizat primarul localităţii,
Emil Rîşteiu.

Proiectul prevede şi extin-
derea sistemului de iluminat
public în localităţile aparţi -
nă toare Uroi, Cărpiniş, Său -
leşti, Sântandrei, Bârcea
Mare şi Simeria Veche. 

De asemenea, va fi mo -
dernizată clădirea din care
se va efectua activitatea de
control şi monitorizare a ilu-
minatului public prin sis-
temul de telegestiune. 

Valoarea totală a a proiec-
tului este de 9,98 milioane
lei, din care 7,46 milioane lei
reprezintă finanţarea neram-
bursabilă aprobată prin Pro-
gramul Operaţional Regional
Regio 2014-2020, iar difer-
enţa este cofinanţarea locală.

Durata de implementare a
proiectului este de 15 luni. 

aCtUaLItatE - 513 - 19 martIE 2020

T
inerele erau racolate
prin metoda „lover-
boy”.

Deva – Un agent de poliţie
din municipiul Deva a fost
arestat pentru 30 de zile, fiind
acuzat de proxenetism, fals în
declaraţii şi instigare la in-
fracţiunea de abuz în serviciu,
propunerea de arestare fiind
formulată de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Hunedoara. 

„Faţă de agentul de poliţie
se efectuează cercetări sub as-
pectul comiterii infracţiunilor
de  proxenetism (trei fapte),
fals în declaraţii şi instigare la
infracţiunea de  abuz în servi-

ciu. În sarcina poliţistului s-a
reţinut că, în perioada 2015-
2019,  a determinat şi înlesnit
practicarea prostituţiei de
către mai multe tinere majore,
obţinând foloase materiale în
contextul acestor activităţi. De
asemenea,  în declaraţia de
avere aferentă anului 2018
poliţistul nu a menţionat ven-
iturile obţinute din închiri-
erea a 4 imobile deţinute de
acesta”, se arată într-un comu-
nicat al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Hunedoara.

Totodată, agentul de poliţie
ar fi determinat un coleg de
serviciu, în contextul unui

control rutier, să nu şi în-
deplinească atribuţiile de ser-
viciu care presupuneau
sancţionarea contravenţion-
ală a unui conducător auto şi
reţinerea certificatului de în-
matriculare al acestuia. 

De asemenea, faţă de
poliţistul care nu a aplicat
sancţiune contravenţională în
contextul intervenţiei efectu-
ate de poliţistul arestat, se
efectuează cercetări sub as-
pectul comiterii infracţiunii
de abuz în serviciu, prevăzut
de art. 297 alin.1 Cod penal.

În acelaşi dosar se
efectuează cercetări sub as-
pectul comiterii infracţiunii
de proxenetism faţă de alte
două persoane, care nu au
calitate specială. 

Pe 10 martie, ofiţerii de
poliţie judiciară ai Direcţiei
Generale Anticorupţie - Ser-
viciile Judeţene Anticorupţie
(SJA) Hunedoara, Alba şi
Caraş Severin, sub coor-
donarea procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Hunedoara
au efectuat un număr de şapte
percheziţii domiciliare pentru
alcătuirea probatoriului în
dosarul penal în care sunt
vizaţi cei doi angajaţi ai IPJ
Hunedoara şi alte persoane
suspectate de săvârşirea unor
infracţiuni asimilate celor de
corupţie. 

Un poliţist din Deva, arestat
pentru proxenetism

Iluminatul public al oraşului

Simeria trece pe tehnologia LED

Bucureşci – Administraţia
locală din comuna Bucureşci a
iniţiat o serie de investiţii
necesare pentru moderni -
zarea mai multor clădiri de
utilitate publică. 

Potrivit primarului Mircea
Ghilean, lucrările vor fi execu-
tate din sume alocate de la

bugetul local. 
„Executăm lucrări inte-

rioare la sediul primăriei şi la
căminul cultural. În cazul
căminului cultural vom realiza
şi o bucătărie modernă pentru
că acest spaţiu este folosit de
oamenii din comună pentru
diverse activităţi la care este

neapărată nevoie de aşa ceva”,
a spus edilul şef local.

Mircea Ghilean a adăugat
că la finalizarea lucrărilor de la
sediul primăriei şi la căminul
cultural se va putea solicita şi
autorizaţia necesară de la ISU
Hunedoara.

În atenţia autorităţilor lo-

cale se mai află, în aceste zile,
şi organizarea licitaţiei pentru
executarea proiectului prin
care Primăria Bucureşti şi-a
propus să construiască un
teren de sport şi spaţiile afe -
rente. Proiectul a beneficiat de
o finanţare nerambursabilă
prin AFIR.

Bucureşci: Investiţii la căminul cultural şi la sediul primăriei
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Sala “Ioan Soter” din
Complexul Lia Mano-
liu din Capitală a găz-

duit recent întrecerile
etapei finale din cadrul
Campionatului Național
de atletism pentru ju-
niorii de categoria a II-a,
la care au participat
reprezentanții tuturor
secțiilor de atletism din
țară. A fost un concurs  
dificil,  dar rezultatele 
înregistrate nu sunt to-
tuși cele dorite de către
tehnicienii din județul
Hunedoara.

De remarcat că tânărul
atlet Raul Manuel Dan, legi -
timat la LPS Cetate Deva,
unde este pregătit de către

prof. Cornelia Juratoni a
reușit să urce pe podiumul
de premiere la ambele probe
la care a participat. 

Astfel, la 1500 m, el s-a
clasat pe locul secund,
cucerind medalia de argint și
titlul de vicecampion națio -
nal (sosit la mai puțin de 21
de sutimi de secundă în
urma   câștigătorului  acestei
probe).

În proba de 3000 m Raul
Manuel Dan a încheiat  tot pe
locul secund, clasându-se pe
podium după reprezentantul
liceuluide profil din Craiova.
Cu cele două medalii de
argint, atletul de la centrul
devean este  singurul care și-

a îndeplinit obiectivul la a
ceastă ediție  de campionat
național al cadeților. 

Alte rezultate: Eva Alzner
(LPS Cetate Deva) locul IV la
60 m și locul V la săritura în
lungime, Eliza Enache(LPS
Cetate Deva) locul IV la sări -
tura în înălțime, Petrina
Pivniceru (CSS Hunedoara )
locul V la 60 m, Paul Andrei
Salomia (CSS Hunedoara) loc
V la 800 m.

Următoarea competiție
națională de sală se va des-
fășura la Bacău  unde  se vor
întâlni juniorii U 16 pentru
etapa finala a  Campionatului
național.

Atletism: Deveanul Raul Manuel
Dan, dublu vicecampion naţional

CASA DE INSOLVENȚĂ HUNEDOARA SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

AUTO TRADING CORPORATION INC SRL –
în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNȚĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A:

1. Bunuri mobile, de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar (AUTOTRACTOR
DAF FT 85.430 – HD12ATC,AUTOTRACTOR DAF FT 85.430 – HD20ATC, STATIE DE-
DURIZARE APA, GENERATOR KIPOR,GARD - PLACI GARD 7 BUC, DULAP LEMN 2 USI,
DULAP LEMN 3 USI, GARD BETON – PLACI GARD 4 BUC.), in valoare  totala de23.513,00
lei .

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Hunedoara, Str.
George Enescu, nr. 16, bl. 16, parter, Jud. Hunedoara, în data de 27.03.2020, orele
12.00.

Persoanele interesate de achiziționarea bunurilor prezentate mai sus sunt obligate să
se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu 24 de ore înainte de data licitației pentru
achitarea garanției de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de pornire a
licitației, să achiziționeze caietul de sarcini și să depună documentele solicitate de lichida-
torul judiciar.

În caz de neadjudecare licitația se va relua în datele de 03.04.2020,10.04.2020
și 24.04.2020.

Contact: Tel: 0354.880378, 0767438089, e-mail: office.cih@yahoo.com

CONVOCATOR

SC APICOLA NATUR SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul în localitatea Vâlcele, nr.40,
județul Hunedoara,  convoacă adunarea generală a asociaților pentru data de 27 martie
2020, ora 08,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

•  Discutarea situației financiare a societății pe anul 2019.
• Diverse

România continuă să
fie reprezentată de
formațiile ACS West

Deva și AS Performer Con-
stanța în clasamentul mon-
dial al echipelor de club.
Cea de-a doua ediție a aces-
tei ierarhii a fost publicată
în 2 martie 2020.

Cu 239 de puncte, ACS
West Deva a rămas pe locul 66
la nivel mondial, într-o ierar -
hie  în care sunt înregistrate
167 de formații de club.
Câștigătoare a campionatului
național în anii 2017 și 2018,
formația hunedoreană este
singura echipă din România
care a trecut de un tur în Cupa
Campionilor Europeni, com-
petiție echivalentă cu Liga
Campionilor din fotbal. ACS
West Deva a terminat com-
petiția pe locul 10 în 2018,
atunci când la startul între-
cerii s-au aflat 34 de formații ,
după ce, în 2017, nu a reușit să
depășească prima fază în care
a jucat

Pe plan continental, ACS
West Deva se menține pe locul

38. La finalul anului 2018, în
prima ediție a clasamentului
european al echipelor de club,
hunedorenii ocupau poziția a
21-a, cu 302 puncte.

AS Performer Constanța
are 56 de puncte și a căzut
două poziții, iar acum împarte
locul 123 cu norvegienii de la
Oslo BSC. Dobrogenii au
reprezentat România în Cupa
Campionilor Europeni în
edițiile din 2015 și 2016.La fi-
nalul anului 2018, în prima
ediție a clasamentului euro-
pean al echipelor de club, do-
brogenii ocupau poziția a
60-a, cu 96 de puncte.

Să notăm că nu este nicio
modificare în ceea ce privește
ordinea pe podiumul acestei
ierarhii mondiale: portughezii
de la SC Braga (3026 de
puncte) sunt lideri, brazilienii
de la CR Vasco da Gama (2600
de puncte) au rămas cei mai
buni din America de Sud, iar
spaniolii de la Levante UD
(1651 de puncte) se află pe
locul 3.

Fotbal pe plajă:  West Deva
se menține în clasamentul

mondial
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Federația Română de
Atletism  informează
printr-un comunicat

că  sportiva Anamaria
Bolohan, legitimată la
Clubul Sportiv Școlar
Hunedoara, antrenată de
profesorul Florin Bucur,
va reprezenta România la
Campionatul Balcanic de
Marș, competiție ce va
avea loc peste doar câteva
zile, în localitatea Ivano-
Frankivsk, din Ucraina.

Atleta din Hunedoara face
parte din lotul anunțat de

Federația Română de Atle -
tism care va reprezenta
România la această com-
petiție și din care mai fac
parte alți 11 atleți români
care vor fi prezenți la această
întrecere. Atleta Ana Maria
Bolohan, de la Clubul Sportiv
Școlar (CSȘ) Hunedoara, va
evolua în proba de 5 km, la
categoria cadeți.

Ana Maria Bolohan a ob -
ținut calificarea la Cam pio -
 natul Balcanic din Ucraina
după ce recent a reușit o

bună performanță, fiind
medaliată cu argint luna tre-
cută, la Campionatul Națio -
nal de Marș pentru juniori și
seniori,.

Campionatul Balcanic de
Marș de la Ivano-Frankovsk
(Ucraina) se va desfăşura pe
14 martie, conform pro-
gramării iniţiale, după cum a
anunţat, astăzi, Asociaţia
Balcanică de Atletism, într-
un comunicat. ”Având în
vedere situaţia curentă cu
epidemia de coronavirus şi
măsurile globale luate pen-
tru a limita răspândirea
virusului, dorim să vă asigu -
răm că nu va exista o anulare
sau o amânare a Campio -
natelor Balcanice de marş”,
au anunţat oficialii, conform
Agerpres. ”Comitetul local de
organizare a avut o serie de
consultări cu autorităţile
ucrainene şi cu consiliul
local din Ivano-Frankovsk,
ajungând la concluzia că nu
sunt motive pentru măsuri
extraordinare. Toate mă-
surile de precauţie au fost
luate pentru a minimaliza
riscul de infecţie, astfel că
evenimentul va avea loc con-
form planificării, pe 14 mar-
tie”, s-a precizat în același
comunicat.

Atletism:  Anamaria Bolohan
participă la Campionatul

Balcanic de marş

La Reșița s-au desfășurat
întrecerile etapei finale din
cadrul Campionatului Na-
tional Școlar la lupte libere,
competiție la care au partici-
pat peste 300 de sportivi,
elevi reprezentând toate en-
titățile sportive de gen din
România.

De menționat că cei care la
finalul întrecerilor de la Reșița
au urcat pe podiumul de pre-
mire au primit din partea or-
ganizatorilor meda liile
râv nite iar unii dintre medali-
ații ediției  vor partici pa  la
competițiile sportive inter-
naționale.

Reprezentanții luptători de
la  LPS Cetate Deva au cucerit
și la această competiție
medalii pentru palmaresul
clubului din reședința județu-
lui Hunedoara după cum
urmează:Andreaa Vraci este
noua campioană națională la
categoria 53 kg, ea fiind de-
clarată  câștigătoare a acestei

categorii și a fost medaliată cu
aur iar colega ei Maria Ianu 
s-a clasat pe locul III și a câști-
gat o medalie de bronz, am-
bele sportive fiind pregătite
de Ioan Ailincăi.

Andreea Bocănici a cucerit
o medalie de bronz la catego-
ria 65 kg iar Roxana Scornea
s-a situate pe locul V la cate-
goria 49 kg ele fiind pregătite
de prof. Suraj Moravan  iar
Andrada Văcărașu a adus la
Deva o medalie de bronz
cucerită în întrecerile de la
categoria 49 kg spre bucuria
tatălui ei, (care îi este și an tre -
nor) prof. Gheorghe Văcărașu.

De la CSS Petroșani , grupă
pregătită de prof. Gheorghe
Răducu, Ioan Ienulescu a
cucerit o medalie de argint la
categoria 45 kg. Andrei Căl -
dăraș s-a situat pe locul III și a
cucerit o medalie de bronz la
categoria 48 kg iar Claudiu
Căldăraș s-a clasat pe locul V la
categoria 60 kg.

Întrecerile celei de a V-a
ediții a tradiționalei
competiții inter-

naționale de judo Cupa
MIADO'S pentru juniori și
copii s-au desfășurat la
Sibiu cu participarea 
unui număr record de  ju-
doka, la start fiind peste
600 de  practicanți
reprezentând 41 de
cluburi din România și Re-
publica Moldova.

Doi  dintre sportivii legiti-
mați la ACS Judo Club Deva,
unde sunt pregătiţi de Liviu
Cosmescu, au cucerit medalii
și au fost recompensați cu
premii de către organizatori.

Adrian Filip a cucerit o
medalie de argint la întrece -
rile din cadrul categoriei 46
kg iar Ema Herban s-a clasat
pe locul II și a cucerit o
medalie de bronz la categoria
40 kg.  Cei doi tineri sportivi

fac parte din  generația cu
care  ACS Judo Club Deva
atacă viitoarele competiții
naționale și chiar dacă sunt
foarte tineri, cei doi luptători
judoka  au mai participat și la
alte competiții de gen , cu

rezultate  remarcabile, astfel
că antre norul Liviu Cosmescu
are șansa de a aduce noi per-
formanțe pentru clubul de-
vean pe care îl reprezintă
tinerii sportivi mai sus am-
intiți. Felicitări!

Judo: Premii pentru tinerii sportivi 
de la ACS Judo Club Deva

Lupte libere:  Sportivii hunedoreni,
calificați la etapa finală

La  Oradea s-au des-
fășurat întrecerile
etapei  finale din

cadrul Campionatului
Național Individual la judo
pentru tineret  sub 23 de
ani, competiție organizată
de către Federaţia Română
de Judo.

Ca de fiecare dată, sportivii
de la secțiile din Deva  au
obținut rezultate  remarcabile
și au fost printre favoriții com-
petiției. Astfel la categoria + 78
kg podiumul a fost în în-
tregime ocupat de reprezen-
tantele legitimate la SCM
Deva, clasate în ordinea:
1.Bianca Prodan-noua cam-
pioană națională  2.Alina Jo -
rov lea. 3.Paula Noemia Paștiu
și Georgiana Miller.

În cadrul categoriei – 70 kg,
Cătălina Mihaela Topală (legit-
imată la SCM Deva) s-a clasat
pe locul III și a cucerit medalia
de bronz  ca și colega ei de
club, Cristina Sîrbulet care a
urcat pe podiumul de pre-

miere și a cucerit medalia de
bronz la categoria – 78 kg.

La categoria -48 kg Ane
Marie Brebinariu a încheiat
competiția pe locul  V  iar la
categoria -57 kg Paraschiva
Șincari s-a situate pe locul V,
Simona Maria Galfi loc VI și
Patricia  Nistor loc VII(toate
fiind legitimate la SCM Deva).
Este  meritul antrenorilor de
la Centrul Olimpic de pre gă -
tire, colectiv din care fac parte
Ramona Enache, Dumitrita
Rus, Mugurel Ciușcă

În întrecerea masculină de
la Oradea am consemnat și o
medalie pentru LPS Cetate
Deva, unde la categoria băieți
+100, tânărul sportiv   Alexan-
dru Vasile Ilie, legitimat la  LPS
Cetate Deva, unde este pre -
gătit de  prof. Daniel Victor
Gîrbovan a cucerit medalia de
argint ocupând locul II re ve -
nind astfel în circuitul naţional
cu o medalie foarte valoroasă. 

JUDO: Sportivii deveni medaliați la
întrecerile naționale de la Oradea



Încărcat de simboluri,
Semnul Crucii are sem-
nificații spirituale de-

osebite, care se imprimă
puternic în sufletul nostru.
Semnul Crucii ne dă pu -
tere, speranță, încredere
și, nu în ultimul rând, ne
induce acea stare de liniște
și pioșenie, atât de nece-
sară unei rugăciuni. 

Cum se face corect 
Semnul Crucii?

Atât rugăciunea, cât și Sem-
nul Crucii ne apropie mai mult
de Dumnezeu. Atunci când
facem semnul crucii folosim
întotdeauna mâna dreaptă,
despre care, spun cercetătorii,
are o legătură directă cu zona
din creier responsabilă cu
partea spiri tu ală și credințele
omului. 

Cele trei degete – degetul
mare, arătătorul și mijlociul,
care simbolizează Sfânta
Treime le vom uni, iar cele-
lalte două le strângem în
palmă, pentru a le ocroti. Cele
două degete, aflate unul lângă
celălalt în podul palmei,
reprezintă natura duală a lui
Iisus Hristos – Om și, de-
opotrivă, Fiu a lui Dumnezeu.
Degetele unite le vom duce la
frunte și rostim: Slavă Tatălui,
apoi către inimă – Fiului, către
umărul drept, apoi cel stâng și
Sfântului Duh, cerând astfel
protecția celor trei entități di-
vine. Această rugăciune sim-
plă o putem rosti în orice
moment al zilei, mai ales
atunci când ne aflăm într-un
impas, dar și când suntem re-
cunoscători pentru ajutorul
divin. (doxologia.ro)

Semnul Crucii 
Este asociat cu Sfânta

Treime, adică Tatăl, Fiul și
Sfântul Duh.  Este un semn de
supunere, de evlavie, făcut la
începutul și la sfârșitul
oricărei rugăciuni sau înch-
inăciuni. Un semn de smere-
nie în fața icoanelor și a
sfinților reprezentați în bise -
rici. Acest semn sfânt ne am-
intește, de asemenea, de
sa crificiul Domnului și de
mântuirea pe care el a
promis-o celor care îl iubesc
pe Dumnezeu și îi urmează
Cuvântul. Acest semn sfânt ne
spune că suntem ocrotiți și că
îi putem cere sprijinul
oricând, puterea Lui mare
fiind asupra tuturor și asupra
fiecăruia dintre noi.

Semnul Crucii are
efecte benefice asupra

sănătății
Simbol care-l apropie pe

credincios de divinitate, sem-

nul crucii are efecte benefice
asupra sănătății, ne spun
cercetătorii. Aceștia au anali -
zat comportamentul oame-
nilor în biserică, colaborând
cu un anumit număr de vo -
luntari credincioși și atei. Ast-
fel, s-a ajuns la concluzia că
rugăciunea și semnul crucii îi
ajută pe toți, chiar și pe cei
mai puțin credincioși să intre
într-o stare de pace și echili-
bru, care le permitea să se
concentreze mai mult asupra
gândurilor bune. S-a observat
că, chiar dacă voluntarii au
fost la începutul testului agi-
tați, pe parcurs, tensiunea lor
arterială s-a echilibrat, iar rit-
mul cardiac a devenit mai lin-
iștit în numai câteva minute. 

Semnul Crucii purifică
apa și hrana

Susține cercetătoarea An-
gelina Malakhovskhaya, care

a studiat efectele pe care le
are semnul crucii făcut înainte
de masă asupra mâncării sau
apei. Aceasta susține că
numărul de bacterii care se
afla inițial în apa de băut și în
mâncare a scăzut de câteva
zeci de ori, potrivit liber-
tateapentrufemei.ro.

Sfânta Cruce - călăuză
spre mântuire

Simbol al suferințelor,
durerilor și încercărilor prin
care trecem, Sfânta Cruce ne
arată drumul spre mântuire.
De aceea, se crede că fiecare

om își poartă propria cruce. Și
cum Sfânta Cruce este o armă
de temut împotriva tuturor
relelor, se spune că este de
ajuns să ne amintim ziua săp-
tămânii în care a picat sărbă-
toarea  Ziua Crucii din anul
respectiv, ca să primim puteri
nebănuite în fața pericolelor
și să ne învingem teama.
Poate de aceea în trecut, feres -
trele se făceau cu cercevele în
formă de cruce. Acestea aveau
rolul de a sfinți casa și de a ține
pericolele la distanță.

Cornelia Holinschi
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"În numele Tatălui" însemnează cinstirea lui
Dumnezeu Tatăl, Stăpânul tuturor. Coborârea mâinii
la piept rostind cuvintele "și al Fiului" însemnează
coborârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ pentru
mântuirea noastră. Iar ducerea mâinii de la umărul
drept la cel stâng rostind cuvintele "și al Sfântului
Duh" însemnează împăcarea noastră cu Dumnezeu
și împăcarea cu El, prin harul Sfântului Duh adus
nouă de Dumnezeu Fiul”. (creștinortodox.ro)

Semnul Crucii – refugiul şi 
protecţia noastră

• 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



Peste tot în lume,
ceaiul este perceput
ca o băutură cu efecte

benefice asupra sănătății.
În urma studiilor efectuate
de-a lungul timpului s-a
ajuns la concluzia că pen-
tru fiecare grupă de sânge
există nu doar alimente și
băuturi specifice, ci și
ceaiuri din plante, care pot
fi de mare ajutor per-
soanelor cu o anumită
grupă sanguină. Iată câteva
exemple:

Persoanele cu grupa
de sânge zero

Fac parte dintre donatorii
universali. Se bucură, în gene -
ral, de o vitalitate îndelungată,
dacă duc o viață normală și au
grijă de sănătatea lor. Dar, o
astfel de grupă de sânge este
mai sensibilă la atacul bacteri-
ilor, iar posesorii acestei grupe
pot suferi de ulcer, reflux gas-
tric, având tendința de în-
grășare, spun cercetătorii.
Trebuie să consume moderat
grăsimi animale, lactate și pro-
duse de panificație. În schimb,
au nevoie de alimente care au
un conținut ridicat de proteine
precum ciupercile, ouăle, cio-
colata și nucile.

Ceaiurile recomandate
Pentru posesorii acestei

grupe, cele mai potrivite sunt
ceaiurile de gălbenele, ghim-
bir, mușețel, măceșe, păpădie
sau ginseng, ne spun nu-
triționiștii.

Grupa de sânge A 
Este specifică persoanelor

emotive și analitice, dar și
celor sensibile la stres. De
aceea, persoanele cu o astfel
de grupă sanguină vor con-
suma cât mai multe legume și
fructe și cât mai puțină carne.
Nici produsele lactate nu tre-
buie să fie consumate în canti-
tate mare. Pastele și legumele
sunt indicate în orice condiții,
iar dintre băuturi, pot con-

suma, cu măsură vin alb și li-
chior de fructe.

Ceaiurile recomandate
Sunt cele de sunătoare,

mentă, iasomie, coada șorice -
lului și cimbru, potrivit
caplimpede.ro

Grupa sanguină B 
Întrucât posesorii acestei

grupe de sânge au un metabo-
lism mai lent, sunt predispuși
la boli autoimune, au pro -
bleme cu greutatea și tulburări
de somn. Tocmai de aceea, ar
trebui să consume, cât mai
puțină pâine, produse de pan-
ificație sau alimente prăjite, în-
trucât acestea dezechilibrează
metabolismul, reduc energia și
dau senzația de oboseală. Vor
consuma, pe cât posibil, mai
multe vegetale, carne de pește,
lactate, ficat, ouă, ciuperci și
foarte multe fructe. Dintre
băuturi, cafeaua și berea vor fi
consumate în cantități mode -

rate, ne spun nutriționiștii.

Ceaiuri recomandate
Cei care au o astfel de grupă

sanguină ar fi bine să consume
ceai de crușin. De asemenea,
cafeaua de dimineață ar trebui
să o înlocuiască mai degrabă
cu o combinație de ceai verde
și salvie.

Pentru grupa de sânge
B III

Cercetările efectuate au dus
la concluzia că persoanele cu o
astfel de grupă sunt predispuse
la infecții cu diverse bacterii,
sistemul lor imunitar fiind mult
mai puțin puternic decât în
cazul altor grupe. Alimentele
recomandate: lactate le, carnea
albă, legume și fructe.

Ceaiuri recomandate
Cine are o astfel de grupă

de sânge ar fi bine că consume,
periodic, ceai de lămâie, ceai

de salvie sau de păpădie, ceai
din Frunze de mesteacăn sau
ceai de roiniță.

Grupa sanguină AB 
Persoanele cu o astfel de

grupă de sânge sunt cel mai
puțin predispuse la stres, fiind
foarte intuitive. Cu toate aces-
tea, ar fi bine să evite ali-
mentele grase și grele, care se
digeră greu și să consume cât
mai multe legume și lactate,
pește, cereale, ulei de măsline
și fructe galbene. Dintre bău-
turi, sunt recomandate cu
moderație vinul roșu, cafeaua
și băuturile digestive, potrivit-
caplimpede.ro.

Ceaiurile recomandate
Sunt cele de busuioc, urzici,

ovăz.

Grupa de sânge AB IV
Este o grupă mai puțin stu-

diată, având anumite particu-

larități. Persoanele cu o astfel
de grupă au probleme cu
memoria și sunt mai expuse
bolilor cardiovasculare. De
asemenea, oxigenarea creieru-
lui se face mai lent.  Ele ar tre-
buie să evite băuturile care au
în conținut cofeină. În schimb,
se pot bucura de un pahar de
vin. Nutriționiștii recomandă
acestor persoane să evite car -
nea afumată sau din conservă,
măslinele, ardeii, avocado,
portocalele, mango, bananele.
Pot consuma nuci și semințe,
dar în cantități mici.

Ceaiuri recomandate
Persoanelor cu o astfel de

grupă sanguină le sunt indi-
cate ceaiurile de busuioc,
verde, ginseng, păpădie, roz-
marin, ceaiul de tei, ceaiul de
urzici sau ceaiul din germeni
de ovăz, scrie libertateapentru
femei.ro).

Pagină realizată de
Cornelia Holinschi

SĂNĂTATE - 913 - 19 MARTIE 2020
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Mândrie și
prejudecată 

Povestea filmului este plasată în Anglia secolului al XIX-
lea. În acea perioadă, surorile Bennet, care au fost crescute
sub stricta supraveghere a mamei lor, se concentrează asupra
găsirii unor soți, care să le asigure o stabilitate din punct de
vedere financiar. Cu toate acestea, Elizabeth, o fată curajoasă
și inteligentă se străduiește să-și trăiască viața altfel, fiind în-
curajată de tatăl său bolnav. Atunci când Dl. Bingley, un celi-
batar bogat se stabilește într-un conac din apropiere, apar o
serie de evenimente interesante. Cea mai mare dintre surori,
Jane, pare să-i fi cucerit inima domnului Bingley. Lizzie face
cunoștință cu Dl. Darcy, un bărbat arătos dar snob, si astfel
începe o bătălie a sexelor. Evenimentele care se vor petrece
nu lasă pe nimeni indiferent, așa că toți își vor schimba con-
cepțiile despre viață.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Ar fi bine să acționați cu pru-
dență, când este vorba de bani,
mai ales că vă preocupă vi-
itorul familiei voastre. Când
plecați pe un drum, nu dați
înapoi. Doar  așa veți putea
reuși în viață. Astrele sunt de
partea voastră.

Lucrați la un proiect de anver-
gură, dar fără ajutorul cole gilor
nu veți reuși să-l predați la
timp. Căutați variantele cele
mai bune, dar nu lăsați pe ni-
meni să vă influențeze în nici un
fel. Relația sentimentală vă
nemulțumește. 

Veți faceți parte dintr-o echipă
unită, de la care veți putea în-
văța multe lucruri noi, utile în
munca voastră. Totul este ca
șefii să vă și stimuleze! S-ar
putea să faceți călătorii scurte,
în interes de serviciu, care vă
vor mări aria de activitate.

La serviciu munciți mult, cu
folos, dar sunt unele persoane
care nu privesc cu ochi buni
acest lucru. Tocmai de aceea,
trebuie să fiți atenți cu cine dis-
cutați și mai ales ce discutați în
legătură cu activitatea voas-
tră. Persoana iubită vă face o
surpriză plăcută.

Manifestați mai multă pru-
dență atunci când  vine vorba
despre planurile voastre de vi-
itor. În relațiile parteneriale
apar situații noi, care vă pot
influența pozitiv munca. Este
posibil să primiți o moștenire
sau o sumă importantă de
bani.

Vă gândiți serios la activitatea
voastră viitoare și încercați să
luați cea mai bună decizie. Dis-
cuțiile se vor axa pe activitățile
viitoare, pe timpul afectat fi-
nalizării unor proiecte și, nu în
ultimul rând, pe bani. În fami-
lie lucrurile s-au liniștit.

Aveţi mult de lucru la serviciu
și abia reușiți să mai faceți față
celorlalte activități legate de
familie. Cu banii nu stați foarte
bine, dar foarte curând o să vă
redresați financiar. O per-
soană din trecutul vostru în-
cepe să vă pună pe gânduri.

Apar surprize în plan profe-
sional, iar acest lucru vă dă în-
credere în voi. S-ar putea să
primiți o sumă mare de bani
sau să fiți avansați, dar și
obligațiile vor crește. În acest
sens, nu trebuie să vă faceți
probleme întrucât treceți cu
bine peste toate.

Propuneți proiecte noi la locul
de muncă și sunteți susținuți
de anumite persoane care au
rol de decizie. Este posibil să vi
se propună și un post de con-
ducere, dar în asemenea situ-
ație, gândiți-vă bine înainte de
a-l accepta. Familia vă sprijină
necondiționat.

Apar situații inedite sau vi se
propune o colaborare de nere-
fuzat.  Dacă acceptați, atunci
aveți nevoie de sprijinul unor pri-
eteni. Indiferent de situație, tre-
buie să știți că este nevoie de
promptitudine și corectitudine, în
primul rând. De aceea, urmăriți
cu atenție mersul lucrurilor.

Atunci când vine vorba de
munca voastră, nu țineți cont
de nimic. Canalizați-vă în-
treaga energie pe obiectivul
propus și nu dați înapoi, in-
diferent de situație. De aseme-
nea, nu dați crezare la toate
poveștile care vi se spun. Doar
așa veți reuși.

Veți reuși să realizați lucruri
interesante în munca voastră.
Energia de care dispuneți vă
ajută să faceți lucruri intere-
sante. Nu este exclus să urmați
un curs de perfecționare profe-
sională. Partenerul de cuplu
are nevoie de sprijinul vostru.

DIVA

• Discuție între soți
- Iubitule, nu-i așa că eu sunt cadoul lui

Dumnezeu pentru tine?!
- Da, draga mea… Numai că nu știu pentru

ce păcate!

• Cât costă o păpușă Barbie?
– Barbie divorțată costă 500 de euro. Cele-

lalte, 20 de euro.
– De ce este diferența atât de mare?
– Barbie divorțată are casă, mașină, mobilă,

calculator…

• Discuție între doi prieteni 
- Am auzit că te-ai însurat. Ce te-a apucat?
– Nu mai voiam să umblu cu alte femei…
– Și acum?
– Acum vreau…

•  Un polițist, într-un autobuz
Își taxează un bilet, după care, mai taxează

unul. Un cetățean curios îl vede și-l întreabă:
– De ce ați taxat două bilete?
Polițistul răspunde:
– Păi, dacă pierd unul, îl am pe al doilea!
– Și dacă le pierdeți pe amândouă?
– Am abonament!

• La doctor
Aveţi o nevroză endogenă, zise medicul.

Cum vă petreceţi timpul liber?
– Stau acasă mai tot timpul…
– De ce nu vă găsiţi o femeie să ieşiţi cu ea

în oraş, să vă distraţi? Nu v-ar plăcea?
– Ba da, mi-ar plăcea!
– Şi atunci de ce nu o faceţi? Sunteţi timid?
– Nu, dar nu mă lasă nevastă-mea!

Sâmbătă, 14 martie, PRO 2, ora 21,00

Între tine și rău 
Filmul spune povestea unui bărbat pe

nume  Kuzgun, care a avut o copilărie ne-
fericită. De la vârsta de 8 ani, acesta tre-
buie să se descurce singur întrucât, tatăl
său, un polițist respectat, este trădat de
colegi și aruncat într-un scandal cu
droguri, pentru care face închisoare. După
20 de ani, Kuzgun plănuieşte să se răzbune
pe cei care i-au făcut rău familiei sale. El în-
cepe cu Dila, o avocată, fiica celui mai mare
rival al său, Rifat. Astfel el devine garda ei
de corp, însă cu timpul ajunge să se îndră-
gostească de ea.

SERIALE NOI:



A
m impresia ca viața
oamenilor se des-
fășoară pe o baza

greșită. Există o gravă
neînțelegere în punctul
de pornire. Oamenii nu
recunosc minunea pe
care o constituie viața în-
săși, globul acesta
pământesc care se în-
vârtește în haos și îi
poartă în mersul lui prin
veacuri.

Ceea ce le lipsește oame-
nilor din vremea noastră e
Dimensiunea Cosmică, senti-
mentul acesta al aventurii
spiritului, dincolo de reali-
tatea aparentă.

Oamenii actuali nu au an-
tene pentru a pătrunde în re-
alitatea adevărată, în singura
realitate care contează. Se
lasă amăgiți de aparențe și se
opresc la ele. Nu merg mai
departe. Pentru că îi
împiedică această stupidă
nevoie de securitate, care
taie aripile aventurii și care
fereca spiritul în închisoarea
conformismului.

”În cele mai grele împre-
jurări ale vieții, ceea ce m-a
susținut a fost bucuria, am
știut s-o găsesc în drumul
meu. Mergeam cântând.
Știam că ceea ce trebuie să se
întâmple, se va întâmpla. Și
nimic nu mă oprea. Pe acest
sentiment al minunii pe care
o reprezintă viața, al bu-
curiei, e clădita toata opera

mea”( Constantin Brâncuși).                       
Ce spunea Brâncuși  la

vremea respectivă, se întâm-
plă și astăzi cu noi. Noi nu
știm și nu avem curajul să
spunem direct  cum vedem
noi comportamentul lor. În
câteva fraze o să le spun eu
cum vad prietenii de astăzi.

Nu, prieten drag…
politician condus de

bufoni

Acum nu scriu despre
tine, citește-mă cu atenție.
Tu ești perfect. Tu nu ai
greșit niciodată, tu nu ești
capabil să fii incorect. Tu ai
voie să spui orice, tu ai întot-
deauna dreptate, ție îți este
permis să mă jignești, să mă
judeci, să-mi reproșezi, să
revendici. Ai dreptul să mă
faci să mă simt adesea vino-
vată că nu am reușit să fiu la
înălțimea așteptărilor tale.
Pentru că așa fac prietenii
adevărați: îți văd doar mi-
nusurile iar atunci când nu le
ai, le inventează...

Prietenii adevărați, așa
cum ești tu și doar tu, nu
simt nevoia să-ți mulțu -
mească sau măcar să te re-
specte pentru ceea ce ai făcut
și ai însemnat bun în viața
lor. Fiindcă ei nu văd stră-
duințele tale și consideră că
totul li se cuvine. Ei simt
nevoia doar să lovească în
tine atunci când nu ai reușit

să-i mulțumești sau i-ai der-
anjat cu ceva, dar nu simt și
nevoia să-ți fie mângâiere,
pace și lumină.

Prietenii adevărați te fac
să te simți mic atunci când
nu ești așa cum pretind ei să
fii. Pentru că totul este doar
despre ei, nu și despre tine.
Doar tu trebuie să le fii pri-
eten, nu și ei ție. Doar tu le
datorezi timp, bunătate, răb-
dare, dragoste, solicitudine,
prietenie. Tu ești obligat să îi
placi și să-i accepți așa cum
sunt: cu exagerările lor, cu
egoismul lor, cu lipsa lor de
considerație și empatie față
de tine. Tu ești dator să le
tolerezi tot felul de ieșiri lip-
site de eleganță, să le ierți
orice gafă, să le treci cu ved-
erea egoismul, ipocrizia,
trădările. Și să uiți mereu și
de îndată orice gest cu care
te-au rănit. Așa o fi, în felul în
care văd ei prietenia...

Dar până când? Care
este limita? 

Pentru că totul are o lim-
ită. Cum și fiecare dintre noi
are o limită, o graniță care nu
ar trebui să fie forțată de ni-
meni, în niciun fel.

Toate aceste comporta-
mente au în comun nevoia
inconștientă de pedeapsă.
Sigur că această exigență psi-
hică nu se află la suprafață,
nu este văzută și nici conști-
entizată. Ea se impune mai
degrabă prin existența unui
comportament autopunitiv,
care are un caracter impul-
siv, automat, de descărcare.
Îmi fac rău, mă autosabotez
ca și cum o forță nevăzută
din exterior mi-ar impune-o,
nu ca și când eu singur sunt
propriul făuritor al propriei
suferințe psihice. Acesta este
mecanismul prin care cele
mai multe persoane care se
pedepsesc pe ele însele justi-
fică un astfel de comporta-
ment.

Autosabotarea este cu
atât mai dificil de înțeles, cu
cât ea trasează destine indi-
viduale extrem de nefericite.
Cu toții se întâmplă să
simțim uneori nevoia in-
conștientă de pedeapsă, fără
ca aceasta să devină em-
blema unui masochism mor-
tifer. Există însă și cazuri în
care vieți întregi sunt sacrifi-

cate pe altarul unei jertfiri
continue de sine, cu scopul
de a îmblânzi o divinitate fe-
roce adânc înșurubată în in-
conștient. 

Pentru aceste persoane
autosabotarea are un efect
mai degrabă de descărcare
temporară a unor senti-
mente greu de tolerat. Ea nu
reușește să calmeze pe ter-
men lung vinovăția inconș-
tientă, iar nevoia de
pedeapsă se reînnoiește iar
și iar. Așa se face că unele
persoane nu ajung decât
foarte rar să se bucure cu
adevărat sau să simtă că trăi-
esc o viață împlinită....

Autosabotarea 
merge mână în mână

cu autocritica

Și, generează, adesea, de-
presie, anxietate și stimă de
sine foarte scăzută. Ea face
parte dintr-un cerc vicios au-
todistructiv în care cel în
cauză încearcă să găsească o
penitență adecvată pentru
păcatele pe care își re-
proșează că le-a comis.
Reamintesc, în acest punct,
că mecanismul tocmai de-
scris este unul inconștient,
care acționează dinlăuntru
în afară și asupra căruia efor-
tul conștient al persoanei de
a stopa autosabotarea se fi-
nalizează, de cele mai multe
ori, cu un eșec. Uneori
durează mult timp, poate
chiar ani de zile, până ce au-
tosabotorul să conștien-
tizeze faptul că pedepsele pe
care le atrage după sine își
găsesc originea în propriile
dinamici psihice și nu în ex-
terior. E mai ușor de acceptat
existența unui zeu neîndură-
tor și răzbunător în afara
noastră decât înlăuntrul nos-
tru, nu? Apoi, după multă
vreme, omul poate ajunge să
afle sursa vinovăției sale in-
conștiente care l-a ros pe
dinăuntru atâta timp. Dar
vindecarea nu se oprește
aici, ci aici abia începe. 

Acest tipar de relaționare
cu sine și cu lumea în care
sentimente firești, umane,
precum furia, invidia, agre-
sivitatea, dorința sexuală
sunt negate și apoi refulate,
va genera sentimente puter-
nice de vinovăție și de au-
todezgust, care își vor găsi

descărcarea într-o perpetuă
automutilare sufletească.
Comportamentul autodis-
tructiv va continua până
când persoana va ajunge să
conștientizeze cauzele vi-
novăției sale inconștiente.

”Autosabotarea își găsește
rădăcinile într-un conflict
psihic inconștient între o
dorință și o interdicție.
Aceasta este explicația pen-
tru care, de multe ori, au-
tosabotajul implică o
transgresiune” spune Mirela
Boldan. Cu acesti indivizi
avem de a face zi  de zi iar
viata noastra depinde de
acesti indivizi. Ca şi viaţa
care grăbeşte.

Unde te duci, viață,
așa grăbită? 

Libertatea mea îmi este
rugăciune. Vorbele sigilate
de teama ta ucid. Nu știai,
viață, că un bărbat ca mine
zboară și atunci când aripile
îi sunt frânte? Ai aflat acum.

Fă o nebunie inteligentă,
viață! Zâmbește curajoasă și
nu mai stinge lumina
simțurilor. Mușcă buza mea,
nu pe a ta. E mai plăcut așa.

Ce faci acum, viață?
Dormi? Nu spune că nu su-
port. Suntem o prescurtare,
litere înșirate pe băț?
Zâmbesc, viață! Da, cu tine
zâmbesc mereu. Vrei să fim
același zâmbet? Viață, când
scriu acest articol, stau inco-
mod pe patul unui spital iar
când ajungem aici, ne
gândim doar la viață. Viață,
ești tare frumoasă privindu-
te de aici. Când plec de aici,
văd acei prieteni și bufoni. Ei
ne-au făcut viața amară. Dar
voi reveni la viața de zi cu zi.

Al dumneavoastră același 
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1113 - 19 martie 2020

Viaţă grea, făcută de alţii



12 - ReŢeTe De POST 13 - 19 MARTie 2020

Mod de preparare:

Prunele se spală bine în
două-trei ape, se opăresc în
apă clocotită, apoi se pun la
scurs. Ceapa se curăță, se taie
peștișori și se călește în ulei.
Când devine sticloasă, se
adaugă morcovul și ardeiul
tocate mărunt, orezul, trei

căni de apă, sare și piper
după gust, alte condimente
preferate. Totul se amestecă
foarte bine, iar când orezul s-

a umflat, se adaugă prunele.
Compoziția se amestecă, apoi
se dă la cuptorul încins, pen-
tru 10-15 minute.

INGREDIENTE

300 g prune uscate, 3 cepe, un morcov, un ardei

roșu, 3 linguri de ulei, o cană de orez (200 g), o lingură

de ierburi cu mărar, sare, piper.

Foarte gustos și bogat în fibre, acid folic, proteine şi
minerale, năutul, spre deosebire de alte leguminoase, nu-
şi pierde proprietăţile prin conservare. Fierul din boa-
bele de năut produce energie, iar magneziul sporeşte
cantitatea de enzime, care produc antioxidanţi. De
asemenea, năutul împiedică acumularea de zahăr în
sânge, fiind un aliment foarte util persoanelor care suferă
de diabet sau hipoglicemie. Cu toate acestea, persoanele
care au probleme cu rinichii sau suferă de gută, trebuie
să evite consumul de năut. Potrivit nutriționiștilor, o sin-
gură cană de  năut asigură 26% din necesarul zilnic de
fier.  Totodată, proteinele din năut ajuta la întreținerea
funcțiilor sistemului nervos.

Năut cu sos de roșii
Ingrediente: 300 g năut, o conservă mică de roșii

în bulion, o ceapă, o lingură de ulei, 12 căței de us-

turoi, sare.

Mod de preparare

Înainte de pregătire, năutul ales se pune la înmuiat, în
apă călduță și se lasă de seara până dimineața. A doua zi
se trece printr-un jet de apă și se lasă la scurs. Se
pregătește o cratiță în care se călește ceapa tăiată
mărunt. După câteva minute se adaugă usturoiul feliat,
apoi năutul. Ingredientele se acoperă cu apă și se lasă la
fiert aproximativ 30 de minute. După acest interval, se
adaugă roșiile tăiate mărunt, se potrivește de sare și se
mai lasă 10 minute la fiert. Se poate consuma atât cald,
cât și la temperatura camerei. (Rețete de la cititoare)

Mod de preparare:

Margarina se taie în
cubuleţe şi se pune deasupra
unui vas cu apă fierbinte,
timp de un minut. Se
amestecă apoi cu zahărul,
vanilia, praful de copt, stins
într-o lingură de oţet, sarea
şi apa. Treptat, se adaugă
făina şi se frământă până se
obţine un aluat omogen, care
se lasă 30 de minute la rece.
Între timp, se curăţă merele,
se rad şi se pun într-o cratiţă.
Peste ele se toarnă apa, za-
hărul, apoi cratiţa se pune la

foc. Se amestecă continuu,
iar după cinci minute, se
adaugă grisul şi scorţişoara.
Când a scăzut apa, cratiţa se
ia de pe foc, iar merele se
lasă la răcit. Aluatul se îm-
parte în două foi, prima se
aşează într-o tavă tapetată

cu făină, iar peste ea se
întinde umplutura. Deasupra
se aşează cea de a doua foaie,
care se înţeapă cu furculiţa.
Tava se dă la cuptor, timp de
25-30 de minute. Prăjitura
se lasă să se răcească şi se
decorează cu zahăr pudră.

NăutulNăutul

INGREDIENTE

Pentru aluat: 250 g margarină, 80 gr zahăr, 250 ml

apă minerală, esenţă de vanilie sau zahăr vanilat, sare,

un plic de praf de copt, făină cât cuprinde.

Umplutura: un kilogram de mere, 80 g zahăr,

scorţişoară, 30 ml apă, 50 g gris, zahăr pudră pentru

decor.

Prăjitură cu mere 

Orez cu
prune uscate 
Orez cu
prune uscate 
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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 apartament 3 camere,

lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,
CT, termopan, izolat exterior. Preț:
64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

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

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 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 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. 
Biscaria, 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.

DIVERSE

l Ofer pregătire pentru cântăreți
bisericești în formare la un Paraclis
din Deva sau pentru un mic grup coral
mixt. Tel. 0749.073.775.

l Vând 3 butoaie de stejar cu dud,
300 l fiecare, în stare bună. Eventual
schimb cu cereale sau ţuică. Brad,
0752.455.955.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x20 cm. Preț: 480 lei, negociabil,
telefon: 0725.483.189.

l Vând televizor LCD Westwood,
diagonala 50 cm. Preț: 300 lei, telefon:
0743.137.888.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Deva, telefon:
0254.213.819, 0724.576.218.

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 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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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Deva - Telecabina care
urcă pe Cetatea Deva şi Com-
plexul Aqualand din Deva îşi
vor suspenda activitatea până
pe 22 martie, în cadrul mă-
surilor de prevenire a
răspândirii infecţiilor cu
coronavirusul COVID-19. De-
cizia a fost luată de Comitetul
Local pentru Situaţii de Ur-
genţă al Municipiului Deva.

În cazul persoanelor care
au programate căsătorii
civile, regulile ţin cont de mă-
surile adoptate la nivel
naţional. Astfel, accesul la
ghişeele Direcţiei de Evidenţa
Persoanelor şi Starea Civilă
va fi limitat la trei persoane,
în acelaşi timp. Programările
de orice fel se vor face on-line.

Căsătoriile se vor desfăşu -
ra în prezenţa a maximum 10
persoane, cu obligaţia ca
acestea să folosească sub-
stanţele dezinfectante puse la
dispoziţie anterior intrării în
sala de oficieri”, precizează
Primăria Deva.

De asemenea, până pe 31
martie vor fi anulate specta-
colele şi alte evenimente cul-
turale programate la Centrul
Cultural "Drăgan Muntean"
Deva, cu posibilitatea prelun-
girii acestei perioade. Toţi cei
care au cumpărat bilete la
spectacole vor primi banii
înapoi. 

Persoanele care au achiz-
iționat bilete la spectacole își
pot recupera banii începând

cu data de 1 aprilie 2020, de
la Centrul Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva. 

Potrivit reprezentanților
Centrului Cultural, specta-
colul ”Take, Ianke și Cadîr”,
programat să se desfășoare în
data de 15 martie 2020, a fost
anulat. În același timp, alte
trei evenimente programate
luna aceasta au fost amânate,
ca urmare a restricțiilor sta-
bilite la nivel național. Astfel,
concertul ”Folk de Colecție” a
fost reprogramat pentru data
de 12 mai 2020, iar reprezen-
tația piesei ”Dineu cu proști”
și spectacolul caritabil ”Îm-
preună pentru Andrei” au fost
amânate pentru o dată care
va fi comunicată ulterior.

Telecabina, Aqualand Deva
se închid, spectacolele 

se anulează
Anunțul de participare pentru acordarea de fi-

nanțări nerambursabile în baza legii 350/2005

privind regimul finanțărilor nerambursabile

din fonduri publice alocate pentru activități

non profit de interes local pe anul 2020.

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Instituţia Primăria comunei Crișcior invită persoanele fiz-
ice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi
fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţi-
ile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în
scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă,
pentru domeniile: cultură/social, sport, culte

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de fi-
nanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cul-
tură/social, sport, culte pe anul 2020, sesiunea I, este
prevăzuta de art.20, alin. 2 din Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alo-
cate pentru activităţi nonprofit de interes general . Motivăm
reducerea termenului de depunere a propunerilor de proiect
prin faptul că se dorește demararea lucrărilor precum și pen-
tru faptul că activitățile sportive încep din luna martie.

Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local,
90.000 lei, defalcat pe domeniul sport – 40.000 lei, domeniul
culte – 30.000 lei, domeniul cultură/social – 20.000 lei.

Durata proiectelor: până cel târziu la data de 15 decem-
brie 2020.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:
27.03.2020, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la
secretariatul Primăriei comunei Crișcior, comuna Crișcior,
str. Plopilor nr.6, județul Hunedoara.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii fi-
nanţării nerambursabile se va face de către comisia de eval-
uare, în perioada 30-31.03.2020.

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA CRISCIOR
CONSILIUL LOCAL 
Str. Plopilor, nr. 6, Tel 0254-616367,
fax 0254-616366, 
e-mail : prim.criscior@yahoo.com

Hunedoara - Castelul
Corvinilor din Hunedoara s-a
închis pentru public, decizia
fiind luată de Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă al
Municipiului Hunedoara pen-
tru a limita răspândirea

virusului COVID-19.
În paralel, se vor închide şi

alte unităţi aflate în adminis-
trarea municipalităţii din
Hunedoara, cum ar grădina
zoologică, biblioteca munici-
pală, sediul vechi al Primăriei.

„Luăm aceste măsuri pen-
tru siguranţa vizitatorilor, a
angajaţilor şi pentru a pre-
veni răspândirea virusului. Vă
mulţumim pentru înţelegere”,
a declarat primarul mu ni -
cipiu lui Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

În ceea ce priveşte lu-
crările de reabilitare de la
Castelul Corvinilor, acestea
vor continua, au precizat au-
torităţile locale.

Castelul Corvinilor din
Hunedoara a fost vizitat anul
trecut de peste 404.000 de
turişti, relevă datele Primă -
riei municipiului Hunedoara.

Castelul Corvinilor se închide pentru public


