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aDministraţie

Desprins parcă
din azuriul ceru-
lui de primă-
vară, liliacul ne
încântă privirea
și ne farmecă
prin parfumul
lui irezistibil.
Prinse în
buchețele multi-
colore, florile de
liliac posedă
proprietăți vindecătoare incontestabile, 
fiind folosite atât în scopuri terapeutice, 
cât și pentru fabricarea diferitelor uleiuri 
și parfumuri./pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.2
Pandemia COVID-19 schimbă
în bine relaţia cetăţeni-
auto ritate. Primăriile sprijină
oamenii în rezolvarea pro ble -
melor pe care le au cu trimi -
terea documentelor online
către instituţii ale statului.
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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

Spitalele din judeţul Hune-
doara au fost dotate cu
echipamentele necesare
depistării rapide a infecţiei
cu noul coronavirus. Teste
Real Time PCR la Deva şi
determinări rapide la

/p.3

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

GRATUIT

un cunoscut
medic din Brad,

răpus de
coViD-19

LiLiacuL – fLoarea memoriei

ADEH sprijină producătorii
din judeţul Hunedoara pen-
tru valorificarea produselor
proprii în această perioadă
de criză. Înscrierile pe noua
platformă online „Produs în
Hunedoara” sunt gratuite. 

Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei vor intra
în procedura de măsurători topografice

pentru a se stabili regimul terenurilor pe
care sunt amplasate. /pag.16



2 - ACTUALITATE 30 APRILIE  - 7 MAI 2020

Bucureşci – Consiliul Lo -
cal al comunei Bucureşci a
aprobat noua valoare a coti-
zaţiei pe care administraţia
locală o va achita pentru
susţinerea paramedicilor
civili din judeţul Hunedoara.
Astfel, de la 1 aprilie, de la
bugetul local va fi plătită o co-
tizaţie de 10 lei, pe an, pentru
fiecare locuitor al comunei
către Asociaţia „Salvital”, care
gestionează activitatea mo -
dulelor SMURD civile din
judeţul Hunedoara. Calculul
se referă la numărul 
populaţiei transmis de către
Direcţia de Statistică în luna
iulie a anului anterior. 

„Fiind o comună mică,
bugetul nostru nu este unul
care să ne permită foarte
multe lucruri. Am considerat
însă că este necesar să spri-
jinim paramedicii civili din
judeţul Hunedoara pentru că
aceşti oameni sunt în prima
linie atunci când avem nevoie
de ajutor medical de urgenţă.
Putem fi oriunde în judeţ sau
în ţară şi să fim implicaţi într-
un accident sau într-o situaţie
în care trebuie să inter vină
SMURD-ul sau Am bu lanţa.

Cred că este un gest de ome-
nie să ajutăm funcţionarea în
bune condiţii a modulelor
SMURD din judeţul Hune-
doara”, a declarat primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Consilierii locali din co-
muna Bucureşci au mai sta-
bilit noua formă de asociere
cu Asociaţia Salvital şi man-
datul pe care reprezentanţii
autorităţii locale îl vor avea la

viitoarea adunare generală a
Salvital. 

Paramedicii civili din
judeţul Hunedoara au sem-
nalat, în mai multe rânduri,
că este nevoie de o supli-
mentare a cotizaţiilor pe care
le achită primăriile la bugetul
Salvital, operaţiune fără de
care salariile, dar şi achiziţia
de echipamente medicale şi
de protecţie ar fi în pericol de
blocaj.

C
etăţenii pot obţine
sprijin de la au-
torităţile locale în

transmiterea docu-
mentelor oficiale.

Râu de Mori – Autorităţile
locale din comuna Râu de
Mori se implică activ în
soluţionarea problemelor pe
care le au cetăţenii cu insti-
tuţiile statului. Este şi cazul
relaţiei cu APIA, agenţie care
primeşte documentele în for-
mat electronic, deoarece nu
poate lucra, din cauza pan-
demiei, în relaţie directă cu
cetăţenii.  „Deoarece APIA nu
poate lucra direct cu fermierii,
este necesar ca documentele
să fie transmise prin e-mail la
centrul judeţean sau la cele
locale. Am organizat acest
lucru la nivelul primăriei, ast-
fel că oamenii au fost progra-
maţi să vină, pe zile, pentru
a-şi rezolva problema. De re -
gulă, cererile nu au suferit
modificări importante faţă de
anii trecuţi”, a spus primarul
comunei Râu de Mori, Niculiţă
Mang.

El a menţionat că actele
vor trebui semnate în original
atunci când se vor ridica res -
tricţiile impuse de pandemia
de coronavirus, iar dacă va fi
nevoie de efectuarea unor
corecturi, atunci acestea vor fi
realizate atunci. 

Mai trebuie spus că pro-
ducătorii agricoli care depun
cereri pentru subvenţii tre-

buie să aibă un indicativ RO
de fermier pe care îl obţin de
la APIA şi apoi sunt înregis-
traţi în Registrul fermierilor.
Funcţionarii APIA le vor arăta
apoi paşii care trebuie par-
curşi.

Pe de altă parte, primarul
Niculiţă Mang a arătat că ad-
ministraţia locală nu poate
face încă întabularea tuturor
suprafeţelor de păşune, deoa -
rece legea prevede că această
operaţiune trebuie efectuată

printr-un program naţional
care...bate pasul pe loc. Până
când problema îşi va găsi o
soluţie, se va continua pe vari-
anta prelungirii actualelor
contracte, prin acte adiţio -
nale. 

Orăştie – Unul dintre
obiectivele operatorului re-
gional de apă Activitatea
Goscom Orăştie este ca toţi
consumatorii să aibă parte
de cele mai bune servicii în
ceea ce priveşte alimentarea
cu apă potabilă din sistemul
public.

O analiză a câtorva indi-
catori economici ai com-
paniei arată preocuparea
echipei de management pen-
tru investiţiile din surse pro-
prii, care se pot realiza cu
angajaţii de care dispune so-
cietatea.Un exemplu este
rele vant în ceea ce priveşte
acest capitol dacă este să
arătăm că valoarea investiţi-
ilor făcute în ultimul an de
Activitatea Goscom Orăştie
se ridică la 365.000 de euro,
fondurile alocate regăsindu-
se în echipamente utile pen-
tru buna funcţionare a
societăţii. 

„Investiţiile au permis ca,
în ultimii trei ani, pierderile
de apă ale companiei să se
reducă de la 68% la 42%, iar

viitoarele investiţii preco -
nizate pentru anul 2020 vor
determina o nouă scădere a
acestora”, spune directorul
Activitatea Goscom Orăştie,
Nicolae Timariu.

Una dintre realizările cu
mare impact la populaţie
este cea referitoare la ali-
mentarea cu apă a comunei
Rapoltu Mare. Din acest an
nu vor mai fi probleme pen-
tru că, graţie unei conducte
ce a fost săpată pe sub râul
Mureş, s-a reuşit o nouă
aducţiune de apă pentru
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. 

Operatorul regional de
apă Activitatea Goscom
Orăştie are în evidenţe peste
35.000 de abonaţi din
Orăştie, Turdaş, Orăştioara
de Sus, Rapoltu Mare şi
Mărtineşti.

Bucureşci: Grijă pentru sănătatea
oamenilor

Râu de Mori: Primăria facilitează
relaţia cetăţenilor cu APIA

Activitatea Goscom
Orăştie, cu un pas

înaintea secetei



M
edicul Marinela
Feier urma 
să iasă la pensie

pe 1 mai.
Brad – Nemilosul corona -

virus SARS-CoV-2 a mai făcut
o victimă printre cei care
luptă cu boala în primele rân-

duri. La 70 de ani, medicul
Marinela Feier, de la Spitalul
Municipal Brad, fost şef al
secţiei de Medicină Internă
până în urmă cu cinci ani, a
murit, zilele trecute, într-un
spital din Cluj – Napoca, după
ce s-a infectat cu noul coron-

avirus.  
„Doamna doctor Marinela

Feier a lucrat o viaţă întreagă
la spitalul din Brad. Era un
foarte bun profesionist, avea
doctoratul în medicină şi a
doua specializare ca gas-
troenterolog. Ar fi urmat să

iasă la pensie la 1 mai. Ea a
condus secţia Medicină In-
ternă la spitalul din Brad
până la vârsta de 65 de ani.
Pentru că avea doctoratul în
medicină, a putut să-şi con-
tinue activitatea până la 70
de ani. Este o mare pierdere

pentru comunitatea medi cală
şi pentru comunitatea locală”,
a declarat managerul Spitalu-
lui Municipal Brad, Ioan Co-
bori.

Potrivit acestuia, medicul
ar fi avut suspiciuni de infecţie
cu noul coronavirus din 8
aprilie. Ea s-a internat într-un
spital din Cluj-Napoca, unde a
decedat la secţia de ATI.

Ioan Cobori a precizat că
ancheta epidemiologică a
arătat că niciun cadru me -
dical sau pacient internat în
spitalul din Brad nu a con-
tractat virusul.

Anunţul că medicul Mari -
nela Feier nu mai este, a în-
durerat comunitatea locală.
„Din nefericire, doamna doc-
tor Marinela Feier, medic la
Spitalul Municipal Brad, după
o lungă suferinţă la secţia ATI
a unui spital clujean, a pier-
dut, în seara zilei de 27
aprilie, lupta cu necruţătorul
COVID-19. A fost un om de-
osebit şi un profesionist
desăvârşit, dar mai ales un
om care a iubit mult oamenii!
Bunul Dumnezeu să o ierte şi
să o odihnească în pace”, a
scris primarul municipiului
Brad, Florin Cazacu, pe pa -
gina sa de Facebook.
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Petroşani - Spitalul de Ur-
genţă Petroşani poate efectua
testarea rapidă a tuturor per-
soanelor care doresc să afle
dacă s-au infectat cu noul
coronavirus. Operaţiunea se
poate desfăşura şi contra-
cost, între orele 10,00-13,00,
într-un container special am-
plasat în afara unităţii me -
dicale. 

Testele rapide au fost achi -
ziţionate iniţial de spitalul din
Petroşani pentru a fi utilizate
gratuit în cazul pacienţilor
care sunt internaţi în spital
sau cadrelor medicale care
vin în contact cu posibili sus-
pecţi. Acum ele pot fi efectu-
ate şi contra unei taxe de 80
de lei de către orice persoană
care doreşte să ştie dacă este
infectată cu COVID-19.

Conducerea spitalului a
decis ca recoltarea probelor
pentru testul rapid să se facă
într-un container special din
afara spitalului, pentru

evitarea intersectării cu pa-
cienţii unităţii medicale, iar
rezultatul apare în câteva
minute. În cazul în care
acesta este pozitiv, testul se
repetă pe un aparat Real-
Time PCR.

„Testul rapid este o ches -
tiune preliminară. În momen-
tul în care găseşti un test
rapid pozitiv, eşti obligat să
faci automat testul PCR, care
oferă o confirmare clară.
Testarea rapidă relevă dacă ai
fost în contact cu acel virus.
Dacă îl ai sau nu, atunci sta-
bileşte PCR-ul”, a declarat

managerul unităţii medicale,
dr. Alin Vasilescu.

În urmă cu două săp-
tămâni, spitalul din Petroşani
a introdus testarea rapidă la
Unitatea de Primiri Urgenţe
pentru a preveni trans-
miterea noului coronavirus,
până acum fiind efectuate
circa 300 de asemenea teste. 

Ulterior s-a luat decizia
achiziţiei de teste rapide su-
plimentare pentru a fi uti-
lizate contra-cost şi de alte
persoane care doresc să afle
dacă sunt suspecte de infecţia
cu COVID-19. 

Un medic din Brad a decedat din
cauza infecţiei cu COVID-19

Teste rapide pentru infecţia cu COVID-19,
la Spitalul de Urgenţă Petroşani

Baia de Criş - Şase per-
soane, dintre cele 23 care au
fost infectate cu noul coro -
navirus la căminul de bătrâni
Baia de Criş, s-au vindecat în
urma tratamentului aplicat în
spitalele din Deva şi Hune-
doara, între acestea numă -
rându-se doi pacienţi şi patru
angajaţi.

Direcţia de Sănătate Pu -
blică (DSP) Hunedoara va
efectua o nouă testare a oa-
menilor care sunt cazaţi sau
lucrează în această unitate
medico-socială, a informat
Consiliul Judeţean Hune-
doara.

La Unitatea de Asistenţă
Medico-Socială (UAMS) Baia
de Criş sunt 28 de pacienţi
internaţi, iar 13 angajaţi, care
se ocupă de persoanele din
căminul de bătrâni, au intrat,
luni, în izolare la locul de
muncă pentru o perioadă de

14 zile pentru a preveni
răspândirea noului corona -
virus.

Poliţiştii au deschis un
dosar de cercetare penală în
cazul focarului de COVID-19
care a apărut, pe 16 aprilie, la
căminul de bătrâni din locali -
tatea Baia de Criş, ancheta
vizând infracţiunea de zădăr-
nicirea combaterii bolilor.

Poliţiştii susţin că perso -
nalul de specialitate şi
medicii care au emis certifi-
catele de deces pe numele
unor persoane care au murit
în cămin nu au informat Di-
recţia de Sănătate Publică
Hunedoara despre apariţia
bolii şi nu au fost dispuse mă-
surile pentru limitarea trans-
miterii virusului.

În continuare, cercetările
se efectuează sub suprave -
gherea Parchetului de pe
lângă Tribunalul Hunedoara.

Mai multe persoane de la
căminul de bătrâni 

Baia de Criş, vindecate 
de  COVID-19
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Au trecut câteva săp-
tămâni, dar românii tot nu
văd din partea guvernanților
măsuri concrete, care să
demonstreze că le pasă și mai
ales că știu ce au de făcut, în
starea de urgență actuală.
Din păcate, orgoliul i-a
împiedicat să recunoască
faptul că sunt depașiți de
situație și că starea de ur-
gență se va continua cu o
stare de criză pe foarte multe
paliere ale existenței noastre,
iar noi nu suntem pregătiți
pentru asta.

Numărul infectărilor e în
continuă creștere la nivel
național, iar la nivel local,
Hunedoara este pe locul pa -
tru din punct de vedere al
numărului de bolnavi. Așa
cum s-a întâmplat în majori-
tatea județelor, lipsa echipa-
mentelor corespunzătoare și
lipsa testelor au făcut ca
medicii aflați în prima linie să
treacă prin momente greu de
imaginat, știind că oricând se
pot infecta cu virusul ucigaș,
că oricând își pot pune famili-
ile în pericol.

Noi, cei de la PSD, am
atenționat încă de la început
că măsura pe care a propus-
o Președintele Klaus Iohan-
nis de a le da medicilor 500
de euro este o amăgire și că
medicii nu vor fi de acord cu
asta. Ca dovadă, aceștia au
reacționat, o parte din ei ex-
primându-și public nemulțu-
mirea.

În consecință, după dis-
cuții cu medici din toată țara,
PSD a inițiat o lege cerută in-
sistent de corpul medical,
care răspunde unei nevoi so-
ciale și umane acute. Astfel,
legea, care se aplică la întreg

personalul medical - medici,
asistente, infirmiere, îngriji-
toare, personal auxiliar care
participă la acţiuni medicale
împotriva Covid-19, în mod
individual sau colectiv,
prevede ca urmașii cadrelor
medicale, decedate în timpul
și din cauza serviciului ca ur-
mare a desfășurării activității
medicale în lupta cu Covid-
19, au dreptul la o pensie de
urmaș egală cu 75% din
salariul pe care respectivele
cadre medicale l-au avut la
data decesului, care se actu-
alizează potrivit legii. Iniția-
tiva PSD a fost votată de toate
partidele politice, chiar și
PNL recunoscând că o astfel
de lege este binevenită. 

Tot PSD a modificat în Par-
lament  OUG dată de Guver-
nul Orban privind unele
măsuri fiscale pentru com-
panii. Astfel, se extinde până
la 25 octombrie termenul de
plată pentru impozitul pe
profit şi se acordă o bonifi-
cație nediscriminatorie de
10% tuturor firmelor care

achită la scadențele normale
impozitul de profit. În vari-
anta guvernului se făcea o
discriminare – bonificația era
de 5% pentru contribuabilii
mari și de 10% pentru cei
mij  locii.

Continuând să corecteze
gafele sau reavoința Guver-
nului PNL, PSD a adus modi-
ficari OUG privind amânarea
ratelor bancare. Deși măsura
este așteptată de populație,
punând pe primul loc grija
pentru fiecare român dator
băncilor, PNL amenință cu
ata carea la CCR și a acesteia,
ceea ce demonstrează grija
guvernanților pentru bănci și
nu pentru români.

PSD promite că va rămâne
lângă oameni și va avea grijă
să corecteze derapajele pe
care le are PNL, mai ales în
această perioadă, în așa fel
încât viața românilor și așa
greu încercată, să fie cât mai
puțin afectată.

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației

Județene a PSD Hunedoara

Având în vedere situ-
ația generată pe
plan mondial de

virusul COVID-19, la
nivelul Asociației Pădure-
nilor - după cum ne
spunea interpretul de
muzică populară Bogdan
TOMA  (în foto), în cali-
tatea sa de președinte
al acesteia - s-a luat
hotărârea de a sprijini
acțiunea cadrelor med-
icale din Spitalul munici-
pal „Alexandru
Simionescu" Hunedoara. 

Sprijinul nostru - ne
spunea Bogdan TOMA - a
constat în achiziția unui
aparat de purificare și dezin-
fectare a aerului dintr-o
încăpere de 100 m2. Apa -
ratul Healthway Deluxe a fost
importat din Grecia, fiind
unul dintre cele folosite în
marile spitale ale lumii pen-
tru siguranța pacienților.
Acesta purifică aerul până la
0.007 microni, dimensiunea
coronavirusului fiind con-

form unor specialiști, de 0.05
microni.

Aparatul a costat aproxi-
mativ 9000 lei, iar costul
acestuia a fost suportat din
cotizațiile pe anul 2020 și din
donațiile membrilor din Aso-
ciația Pădurenilor, precum și
ale altor câțiva prieteni ai
zonei. 

Întrebându-l pe Bogdan
TOMA, președintele Asoci-
ației Pădurenilor, ce dorește
să transmită cititorilor noștri
în această etapă de carantină
și luptă împotriva coron-
avirusului, acesta ne-a de-
clarat: Să facă din sănătate un
scut împotriva bolilor! Să se
bucure când sunt sănătoși!
Să profite de fiecare clipă a
sănătății (stând acasă) căci
aceasta pierdută, nu se mai
întoarce niciodată! Să aibă
răbdare, calm, speranță și
credință în lumina vieții!

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

DONAȚIE SUB 
SEMNUL UNUI

ÎNALT SENTIMENT
CIVIC

COMUNICAT DE PRESA

Partidul Social Democrat
corectează derapajele 

Partidului Național Liberal

SC Reva Simeria, parte
a Grupului GRAMPET
este unul dintre cei

mai mari angajatori din
regiune, poziție care vine
cu o doză importantă de
responsabilitate socială și
economică.

În acest context dificil, cre-
dem că este datoria noastră să
ne implicăm activ în eforturile
de lupta împotriva răspândirii
intracomunitare a noului Coro-
navirus. În ultimele săptămâni,
colegii noștri din diviziile de
achiziții și resurse umane au
depus eforturi considerabile

pentru a finaliza achiziția mai
multor aparate de testare Coro-
navirus certificate de Ministerul
Sănătății din China, precum și
câteva mii de kituri de testare.
Am adus astfel, în țară, aparate
de ultimă generaţie, care au o
viteză de procesare a 86 de teste
pe oră și pot da rezultatele în 18
minute.

Unul din cele 10 aparate
achiziționate a fost donatDi-
recției de Sănătate Publică din
Deva, împreună cu 1.000 de
teste. Acest aparat este aseme-
nator cu cel donat săptămâna
trecută la spitalul de boli in-

fecțioase din Cluj. 
De asemenea, întrucât sigu-

ranță și sănătatea angajaților
noștri sunt prioritare pentru noi,
pe plan intern facem toate dili-
gențele pentru a demara o cam-

panie de testare în rândul anga-
jaților Grupului GRAMPET pen -
tru a limita cât mai mult
răspândirea bolii în comunitate.

Sperăm să aducem astfel o
contribuție importantă la efor-

turile de eradicare a acestei pan-
demii și trecerea cât mai rapidă
spre noua normalitate econom-
ică și socială.

În încheiere, ne exprimăm
admirația și recunoștință față de
cadrele medicale și personalul
din acest spital, pentru eforturile
pe care le depun în fiecare zi.

Nu în ultimul rând, mulțu-
mim autorităților pentru spri-
jinul acordat pentru facilitarea
procesului de donare. 

SC REVA Simeria face
parte din Grupul GRAMPET -
Grup Feroviar Român.

Aparat de diagnosticare RT-PCR donat de grupul de firme Grampet REVA
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– Ce reprezintă pentru
dvs. internetul?

– Competența digitală este
una dintre acele competențe,
pe care instituțiile de în-
vățământ le au incluse în pro-
gramele și planurile de
realizare a procesului educa-
tiv. Resursele digitale devin
un instrument de lucru, nece-
sar pentru a oferi un în-
vățământ calitativ, care să
corespundă noilor tendințe
pedagogice și intereselor
elevilor. Pentru mulți profe-
sori însă, a fi în situația de
căutare a metodelor noi cu
implicarea resurselor digi-
tale, care să corespundă
nevoilor și particularităților
grupului de elevi, este o ade-
vărată provocare. Totuși, tre-
buie să recunoaștem că
internetul ne oferă posibili-
tatea realizării lecțiilor altfel,
folosind învățarea online prin
intermediul platformelor ed-
ucaționale, manuale digitale,
diverse canale de comuni-
care, iar metodele educațio -
nale alternative completează
în mod firesc studiul la clasă
susținut de profesor și îi încu-
rajează pe elevi să aibă o ati-
tudine pozitivă față de
învățare.

– Dar pentru elevi?
– Elevii apreciază și simt

utilitatea lecțiilor în care
metodele tradiționale vechi
nu ocupă toate cele 45 de
minute, ele alternând cu cele
considerate moderne. Inter-
netul le dă acestora posibili-
tatea de a se documenta
asupra temelor discutate în
timpul orelor de la clasă -
care îi interesează și vor să
afle mai multe despre acestea
- și să ia parte la dezbateri în
cadrul colectivului de elevi al
clasei, dezbateri inițiate de ei

și coordonate de profesor.
Chiar dacă uneori elevii par
cu mult mai avansați decât
profesorii în cea ce numim
noi tehnologii informaționale
și de comunicare, Internet,
mediul online, pentru ei ex-
istă provocarea confruntării
cu un volum mare de infor-
mații virtuale, greu de selec-
tat.

– Există vreun control, o
cenzură asupra operațiilor
oferite de internet?

– Din păcate, nu există un
control deplin, o cenzură
asupra operațiilor oferite de
internet. Există unele pericole
la care se expun elevii care
folosesc internetul.  Dintre
aceste pericole aș dori să 
amintesc:

Dependența este un aspect
la care părinții ar trebui să fie
atenți. Dacă un elev petrece
multe ore online acest lucru
ar putea să-i afecteze perfor-
manța la școală sau să
genereze probleme de inte-
grare socială. 

Acțiunile ilegale pe care
copilul lăsat singur la calcula-
tor ar putea să le săvârșească
se referă la descărcarea de
fișiere protejate de legea
drepturilor de autor precum
filme sau muzică. 

Virușii informatici nu au
neapărat în vizor copiii, dar
pot infecta calculatorul în
timpul utilizării acestuia. 

Informațiile personale
dez văluite de copil îl pot pune
în pericol pe el sau chiar în-
treaga familie.

– Cum accesați infor-
mația, datele necesare
oricărui navigator?

– Pentru accesarea infor-
mației necesare îmbunătățirii
calității lecției, folosesc mo-

torul de căutare Google Crom
și îmi aleg site-urile care oferă
informații legate de temele
studiate la clasă, altele decât
cele aflate în manual. De
asemenea îmi sunt de folos
filmulețele prezentate de
canalul youtube, unde elevii
pot viziona experimente de
fizică/chimie care, din di-
verse motive (procedee in-
dustriale, securitate etc.) nu
se pot realiza în laboratorul
școlar. De curând, am des -
coperit utilitatea mai multor
aplicații online (zoom, dis-
cord), care permit întâlnirea
cu clasele de elevi în mediul
virtual.

– Care sunt implicațiile
educaționale ale internetu-
lui?

– În ceea ce privește impli-
cațiile educaționale ale inter-
netului, consider că oferă un
volum mare și variat de infor-
mații, interactivitate, este

rapid, accesibil. Totodată însă,
multe site-uri nu sunt vali-
date științific, dezinformează,
nu există certiudinea corecti-
tudinii informației, astfel in-
formația trebuie verificată
din mai multe surse. Totuși,
învățarea online a început să
fie deosebit de utilă în zilele
noastre. Platformele edu-
caționale completează cu suc-
ces învățarea clasică, dezvoltă
autonomia și curiozitatea,
permit elevilor să învețe în
ritm propriu și transformă
tehnologia într-un aliat pe
termen lung; prin manualul
digital se atinge un nivel su-
perior al procesului de
predare-învăţare-evaluare
prin atributul de imersiune
(virtual reality şi augmented
reality) pe care un eveniment
de învăţare continuu (manual
digital) îl conferă procesului
didactic, faţă de un eveniment
de tip discret (RLO, Reusable
Learning Objects) şi faţă de

experienţa acumulată de
elevi sau cadrele didactice în
utilizarea de software edu-
caţional (lecţii interactive)
prin laboratoarele virtuale
pentru fizică, chimie, biologie
etc.

– Punctați-ne câțiva ter-
meni uzuali din „dicționarul
internetului” care sunt
folosiți mai des.

– Internetul este o rețea
globală de calculatoare, iar
termenii uzuali „dicționarul
internetului” care sunt folo -
siți mai des, ar putea fi urmă-
toarele expresii:

browser web – aplicația cu
ajutorul căreia este posibilă
vizualizarea paginilor web,
într-un mod ușor de înțeles.
Exemple de browsere web:
Internet Explorer, Mozzila
Firefox, Google Chrome etc.;

pagina web – un document
scris într-un limbaj de pro-
gramare numit HTML (Hyper
Text Markup Language).
Practic, fiecare pagina pe care
o vedem, atunci când deschi-
dem un browser web, are la
bază un document sub
această formă;

website (site) – reprezintă
o colecție de mai multe pagini
grupate sub același nume de
domeniu;

www (world wide web) –
este o parte a internetului,
care leagă între ele toate
paginile web existente pe
toate calculatoarele din în-
treaga lume. Www-ul este cel
care permite să „ne plimbăm”
de la o pagina la alta;

URL (uniform resource lo-
cator) – este denumirea
„tehnică” a adresei unui site
web.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

ŞCOALA ŞI INTERNETUL
Dialog cu prof. Monika HOMPOT, director adjunct al Colegiului Național „Decebal” Deva
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Ionuț Stroe, ministrul
tineretului și sportului,
a declarat într-o con-

ferință de presă că s-ar
putea ca în luna iunie să
fie reluate competițiile
sportive, sub rezerva sta-
bilirii unei date, în funcție
de evolutia pandemiei.

“Momentul reluării com-
petiţiilor încă nu a sosit, iar
când se va întâmpla acest
lucru va fi foarte bine şi ex-
plicit descris de legi şi ordo-
nanţe. Acestea vor descrie
modul în care se vor des-
făşura. Luna iunie este un
moment în care, din punctul
meu de vedere, s-ar putea re-
aliza reluarea competiţiilor,
dar e prematur de spus.

Eu nu angajez niciun fel de
afirmaţie publică în sensul
stabilirii unei date sau a unei
luni exacte. Sunt în discuţii cu
Ministerul Sănătăţii de ceva
vreme pentru a analiza
această problemă. Lucrăm la

un plan concret privind mă-
surile pe care trebuie să le
luăm pentru relansarea
sportului. Dar trebuie să o
facem gradual şi foarte atent
”, a spus ministrul român.

În legatură cu posibilitatea
revenirii sportivilor pe bazele
de pregătire dupa 15 mai,
Stroe a precizat: “Depinde
foarte mult de situația fie -
carei discipline, există dife -

renţe între sporturile indivi -
duale şi sporturile de echipă.
Contează mult modul gradual
în care se va face această
revenire în bazele sportive,
dar sporturile de echipă vor

avea un regim mai strict de
respectat faţă de disciplinele
individuale”.

“ Într-o fază incipientă se
va lucra mai mult individual,
probabil că perioada va fi un-
deva la 10 zile. După aceea,
gradual, se va trece la antre-
namente cu mai mulţi parti -
cipanţi. Dar asta atunci când
va fi momentul”, a afirmat
Ionuț Stroe .

Ministrul a susţinut că
sportivii din loturile olimpice
se antrenează intens la domi-
ciliu în această perioadă: “Ţin
legătura permanent cu COSR,
sportivii din loturile olimpice
se pregătesc continuu acasă.
Sunt monitorizaţi de antre -
nori, dar şi de comisia tehnică
a COSR. Jocurile Olimpice s-
au amânat pentru la anul, aşa
că este suficient timp pentru
federaţii, pentru toată lumea,
să îşi pregătească sportivii şi
să îşi facă noi planuri de cali-
ficare”.

Competiţiile sportive, 
probabil reluate din luna iunie

Naționala feminină de
handbal a României
a fost calificată di-

rect la turneul final al
Campionatului European,
care se va desfășura în
luna decembrie, după ce
Federația Europeană de
specialitate a decis, vineri,
să anuleze toate partidele
rămase de jucat în fazele
preliminare.

Echipa țării noastre a
făcut parte din grupa a 7-a de
calificare, alături de Polonia,

Ucraina și Insulele Feroe.
Handbalistele tricolore, care
au înregistrat două victorii
(27-24 cu Ucraina și 25-20
cu Insulele Feroe), mai aveau
de disputat 4 meciuri. Din
grupă a mai fost calificată di-
rect Suedia.

Celelalte echipe care au
fost admise direct la turneul
final sunt Franţa, Rusia,
Olanda, Ungaria, Muntene-
gru, Germania, Serbia, Spa -
nia, Slovenia, Polonia, Cehia

și Croaţia. La acestea se
adaugă Norvegia și Dane-
marca, gazdele competiției.

În altă ordine, Campi-
onatele Mondialele de hand-
bal de tineret(jucătoare sub
20 de ani) programate să se
desfășoare la București în
perioada 1 -13 iulie au fost
reprogramate și se vor des-
fășura tot în România,în luna
decembrie,în urma deciziei
luate de Federatia Inter-
națională de Handbal(IHF).

Handbal feminin:   România, calificată 
direct la Europenele de handbal

Asociația Europeană
de Atletism 
(European Athletic

Association) entitatea 
europeană care coor-
donează atletismul în Eu-
ropa, a decis de comun
acord cu cei din comitetul
de organizare a com-
petiției, ca din cauza pan-
demiei de coronavirus,
ediția din acest an a Cam-
pionatului European de
atletism în aer liber de la
Paris să fie anulată. Între-
cerea era programată  să
se desfășoare în perioada
25-30 august 2020!

“Ne-am luptat până în ul-
tima clipă pentru a menține
această competiție, am ex-
plorat și cea mai mică opor-
tunitate, dar în cele din urmă
am decis să anulăm Campi-
onatele Europene”, a declarat
Jean Garcia, președintele
comitetului de organizare al
Campionatului European de
atletism în aer liber de la
Paris, în cotidianul L’Equipe.

Știrea a fost confirmată și
pe site-ul oficial al com-
petiției și a fost transmisă
către toate federațiile națio -
nale din Europa.

Atletism:  Campionatele 
Europene de atletism de la

Paris au fost anulate
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Prevăzut iniţial între
18 mai şi 7 iunie,
turneul parizian a

fost amânat într-o primă
fază pentru perioada 20
septembrie – 4 octombrie
de către responsabilii 
Federaţiei franceze de
tenis (FFT), din cauza pan-
demiei de coronavirus,
atrăgând numeroase 
critici din lumea tenisului,
care i-a acuzat pe francezi
că au luat unilateral
această decizie.

Hotărârea de amânare cu o
săptămână suplimentară s-a
luat de comun acord cu ATP şi
WTA, pentru a se permite in-
cluderea a două turnee între
US Open (31 august – 13 sep-
tembrie) şi Roland Garros (27
septembrie – 11 octombrie),
în calendarul care este pe
punctul de a fi stabilit de re-
sponsabilii celor două cir-
cuite.

Este vorba de două turnee

pe zgură, de categoria Mas-
ters 1.000, care urmează să
fie incluse între cele două
competiţii de Grand Slam, aşa
cum îşi doreşte Andrea Gau-
denzi, preşedintele Asociaţiei
Tenismenilor Profesionişti
(ATP).

Această săptămână supli-
mentară va permite, totodată,
disputarea calificărilor pentru
Roland Garros, care nu fus-
eseră prevăzute iniţial de orga-
nizatori, o decizie care a atras
critici din partea unor jucători
francezi care doreau să par-
ticipe.

Aceste noi date depind însă,
în primul rând, de evoluţia
pandemiei de coronavirus, în
condiţiile în care tot mai mulţi
actori ai acestui sport se tem
că tenisul s-ar putea confrunta
cu un sezon alb sau cu o
amânare a startului competiţi-
ilor până în septembrie.

În altă oridine de idei, ediția

din 2020 a US Open s-ar putea
desfășura în California (în loc
de New York), în complexul
care organizează de obicei In-
dian Wells.

Pandemia de coronavirus
este ținută sub control în Cali-
fornia, baza dispune de sufi-
ciente terenuri, iar tempe ratura
în acea perioadă a anului este
una ideală pentru tenis. Acestea
au fost argumentele Federației
Americane de Tenis.

De menționat că cel mai
mare complex de tenis din
America, „Billie Jean King Ten-
nis Center” de la New York a
devenit spital pentru bolnavii
de coronavirus din Queens și
împrejurimi și un bun refugiu
pentru sutele de oameni fără
adăpost, care beneficiază zilnic
de 25.000 de mese calde pe
arena „Louis Armstrong”, a
doua cea mai mare din com-
plex, cu o capacitate de 14.000
de locuri.

Handbal feminin:   
Final Four-ul Ligii Campionilor

mutat  la Budapesta

Tenis de câmp: Turneul de
tenis de la Roland Garros,

reprogramat

Comitetul Executiv al
Federației Europene
de Handbal (EHF),

întrunit vineri, 24 aprilie,
într-o videoconferință, a
propus ca „sferturile” să
aibă loc la Budapesta,
înaintea Turneului Final,
respectiv în 3 septembrie.

Sferturile de finală sunt:
SCM Râmnicu Vâlcea – Metz
Handball (Franța), CSM Bu-
curești – Györi Audi ETO
(Ungaria), Buducnost Pod-
gorica (Muntenegru) – Team
Esbjerg (Danemarca) și Ros-
tov-Don (Rusia) – Brest Bre-
tagne Handball (Franța).

Final Four-ul Ligii Campi-
onilor este programat în in-

tervalul 5-6 septembrie, la
„Papp László Sport Arena”
din capitala Ungariei, cu 
rezerva că întrecerea ar
putea fi reprogramată în oc-
tombrie, în funcție de evolu -
ția pandemiei.

În cazul în care „sferturile”
nu se vor putea juca înaintea
Turneului Final, atunci se va
renunța la disputarea lor, iar
pentru trofeu se vor bate
primele două echipe din gru-
pele principale, adică: Metz
Handball și Team Esbjerg, re-
spectiv Györi Audi ETO și
Brest Bretagne Handball.

Din păcate, amintita situ-
ație ar elimina la „masa
verde” formațiile românești.

Cupa Mondială de
rugby, rezervată
jucătorilor sub 20

de ani, urmează să aibă
loc în 2022 și constituie a
doua competiție ca im-
portanță din sportul cu
balonul oval după 
Mondialele de seniori. 

În cazul în care România

va primi dreptul de organi-
zare a Cupei Mondiale Under
20, jocurile ar urma să se des-
fășoare pe stadioanele din
București, care se construiesc
în prezent în vederea Campi-
onatului European de fotbal,
amânat pentru anul viitor.

În urmă cu doi ani, Româ-
nia a găzduit cu succes, în

premieră, “World Rugby
Under 20 Tropy”, a doua com-
petiție valorică din lume la
această categorie de vârstă.
Evenimentul a avut loc pe sta-
dionul Arcul de Triumf din
București și a reunit la între-
ceri România, Samoa, Fiji,
Namibia, Uruguay, Portugalia,
Hong Kong și Canada.

Rugby-Cupa Mondială de rugby Under 20
ediția 2022 în România? 

ANUNȚ
Primăria Comunei Vața de Jos, județul Hunedoara or-

ganizează concurs, în data de 25.05.2020,  ora 9,00 –
proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată, a unei funcții contractuale de execuție vacante, din
aparatul de specialitate al primarului:

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE DOMENIUL 
PUBLIC ȘI SPAȚII VERZI:

MUNCITOR CALIFICAT –I ȘOFER
Concursul va consta în rezolvarea unui test scris și in-

terviu, după următorul calendar:
• Proba scrisă va avea loc în data de 25.05.2020, ora

9,00, la sediul Primăriei Comunei Vața de Jos;
• Interviul se va susține în data de 28.05.2020, ora

9,00.
Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
Condiții generale: prevăzute de art.3 din H.G. nr.

286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
- Studii medii/profesionale;
- Carnet de conducere categoriile B,C,BE, CE;
- Vechime în funcția de șofer – minim 5 ani.
Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de

concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei

comunei Vața de Jos, str. Calea Crișului, nr.18, com. Vața
de Jos, secretariat.



Desprins parcă din
azuriul cerului de
primăvară, liliacul

ne încântă privirea și ne
farmecă prin parfumul lui
irezistibil. Prinse în
buchețele multicolore, flo-
rile de liliac posedă pro-
prietăți vindecătoare
incontestabile, fiind
folosite atât în scopuri 
terapeutice, cât și pentru
fabricarea diferitelor
uleiuri și parfumuri.

În Antichitate
Liliacul era supranumit

”floarea memoriei” întrucât
se spunea că mirosul florilor
sale trezește amintiri. Și, în
funcție de culoare, se puteau
transmite mesaje de dragoste
sau prietenie. Exista chiar
credința că în ramurile sale,
liliacul adăpostește spiritele
bune, care puteau călăuzi și
îndruma pe cel care le invoca.

În țara noastră
Există o pădure de liliac,

formată natural, singura de
acest fel din Europa, în
apropierea localității Ponoa -
re, la marginea orașului  Baia
de Aramă. 

În tradiția populară
românească

Culoarea florilor de liliac
are o semnificație aparte,
transmisă din  generație în
generație. Astfel că:

• Florile galbene, conside -
rate aducătoare de neliniște
și nesiguranță, cer neapărat
un răspuns clar, lămuritor.

• Florile roz sunt interpre-
tate ca aducătoare de re-
proșuri sau despărțiri.

• În schimb, florile mov-lila
sunt aducătoare de încredere,
fiind folosite ca o mărturisire
în cadrul ceremoniilor de lo-
godnă.

Simbol al atracției irezis -
tibile, despre liliac se mai
spune că trebuie purtat de
fetele tinere, care vor să se
căsătorească, pentru a-și găsi

mai repede alesul, scrie
cunoastelumea.ro.

Terapii cu flori și 
frunze de liliac

În scopuri terapeutice, de
la liliac sunt folosite florile,
frunzele și coaja, care conțin
substanțe cu proprietăți as-
tringent revulsive, tonice, cal-
mante, vasodilatatoare,
vermi fuge, decolorante, anti-
reumatice. Florile și frunzele
sunt folosite atât proaspete,
cât și uscate, sub formă de in-
fuzii, decocturi, tincturi, cata-
plasme, unguente.

Infuzia sau ceaiul din
flori de liliac 

Reduce febra, contribuie la
detoxifierea organismului,
are proprietăți hipoglicemi-
ante, de reducere a nivelului
de zahăr din sânge. Infuzia
este folosită de medicina 
populară în tratamentul
gripei, tuberculozei, răcelii,
tusei, diareei, pietrelor la

rinichi. Gargara cu infuzie din
flori de liliac ajută în vinde-
carea laringitei și a altor
afecțiuni ale gâtului, potrivit
realitatea.ro. 

Stimulează bila
În caz de balonări sau dis-

confort hepatic ceaiul din
flori uscate de liliac stim-
ulează bilă şi ţine bolile he-
patice la distanţă. Infuzia se
prepară dintr-o linguriță de
flori uscate de liliac și o cană
de apă fierbinte. Florile se
lasă la infuzat 10 minute, apoi
infuzia se poate consuma
scrie clicksanatate.ro.

Afecțiunile 
respiratorii

Pot fi tratate preparându-
se o infuzia simplă, obţinută
dintr-o linguriţă cu flori us-
cate de liliac la o cană cu apă
fierbinte. Aceasta ajută la
scăderea febrei, dar și la
tratarea bronșitei sau larin-
gitei.

Fluidizează sângele
Potrivit specialiștilor, in-

fuzia din flori de liliac poate fi
un adevărat tonic vascular,
ajutând, totodată, la flu-
idizarea sângelui.

În caz de glaucom
În astfel de situații, fitote -

rapeuții recomandă liliacul
alb. Infuzia se prepară dintr-
o lingură de flori de liliac alb,
la o cană cu apă. După in-
fuzare, se vor aplica comp-
rese pe ochi, timp de 15
minute.

Apa din flori de liliac
Este foarte simplu de

preparat. Florile de liliac se
pun într-o sticlă, umplută
doar pe jumătate. Peste ele se
toarnă alcool, până se umple
sticla. Sticla se păstrează într-
un loc întunecat, iar după 2-3
săptămâni compoziția se fil-
trează. Peste lichidul obținut
se toarnă apă distilată, în pro-
porție de 1 la 2. Se folosește

sub formă de comprese pen-
tru curăţarea tenului, potrivit
ea.md.

Durerile lombare
Se  pot ameliora sau chiar

trata cu ajutorul infuziei de
flori de liliac. Se va folosi o lin-
gură mare cu flori de liliac la
o cană de apă fierbinte. Cana
se va ține acoperită timp de o
oră, apoi se strecoară. Din
preparatul obținut, se con-
sumă câte o lingură, de patru
ori pe zi. 

Tinctura din flori de
liliac 

Pentru prepararea ei, sunt
utilizate atât florile de liliac,
cât și scoarța copacului, mă-
cinată foarte fin. Într-un bor-
can se pun 20 g de flori uscate
de liliac sau scoarță măcinată,
peste care se toarnă 100 ml
de alcool. Borcanul se închide
ermetic, iar florile se lasă la
macerat timp de 10 zile, timp
în care, borcanul se va agita
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Liliacul – floarea memorieiLiliacul – floarea memoriei

• 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



de 3-4 ori pe zi. După zece
zile, tinctura se strecoară și se
mai lasă încă șase zile la de-
cantat, în frigider. Se folosește
pentru masarea articulațiilor
inflamate, lăsându-se să
acțio neze câteva minute. Ope -
rațiunea se poate repeta după
15-20 de minute.

Unguentul din flori
de liliac

Ajută la reducerea dure -
rilor reumatismale. Pentru
obținerea lui se folosesc 40 de
grame de flori, care se pun la
macerat într-un litru de ulei,
ținându-se două săptămâni,
într-un loc întunecos și cald.
După acest interval prepara -
tul se poate utiliza, ungându-
se zonele dureroase cu acest
amestec, de câteva ori pe zi,
locul masându-se ușor, po tri -
vit sanatate.ro.

În cazul depresiei
Se folosește uleiul de liliac,

care se prepară din 10 g de
flori uscate și 100 ml de ulei
de floarea soarelui. Acestea se
pun la fiert pe baie de abur, în
flacoane de sticlă. Uleiul
obținut se lasă să stea două
zile, într-un loc uscat, apoi se
filtrează printr-un tifon. Cu
uleiul de liliac se fac apoi in-
halații, deoarece dă o stare de
relaxare, (clicksanatate.ro)

Frunzele de liliac 

În caz de arsuri
Infuzia din frunze de liliac

este un remediu eficient. În
astfel de situații, frunzele de
liliac se fierb până când apa
capătă o culoare închisă. In-
fuzia obținută se lasă la răcit,
iar când este doar călduţă se
fixează cu un pansament
steril pe locul afectat. Se ține
24 de ore, timp în care se
umezește mereu cu infuzia de
frunze. Dacă este lăsat să se
usuce, rana se poate agrava.
După 24 de ore, când pansa-

mentul se scoate, odată cu el
se va desprinde și primul
strat de impurități, scrie
(frunzăverde.ro).

Fiertura din frunze 
de liliac

Este folosită mai ales în
cazul durerilor de dinți. Pen-
tru prepararea ei se taie 10
frunze de liliac mărunt, iar
peste ele se toarnă o jumătate
de litru de apă caldă. Vasul se
lasă acoperit timp de o oră,
după care apa se strecoară. Cu
fiertura obținută se clătește
gura de câteva ori, până ce
durerea dispare, scrie flower-
time.ro.

Pentru revigorarea
tenului înroșit  de
soare sau pistruiat
Decoctul din frunze de lil-

iac poate fi o soluție. Pentru
obținerea lui, se folosesc frun-
zele de liliac fierte în lapte.

Coaja de liliac
Este recomandată de nu-

triționiști în caz de slăbiciune
fizică sau diaree. În astfel de
situații, se va fierbe, în 250 ml
apă, o linguriță de coajă de li -
liac, cel mult 10 minute. Un
astfel de ceai se prepară și se
consumă de două-trei ori pe
zi.

Rețete cu flori 
de liliac

Dulceață din flori 
de liliac

Se prepară din petalele de-
schise ale florilor, care nu tre-
buie să fie ofilite. Florile se

culeg din zonele curate, din
păduri. 

Ingrediente: 100 g de flori
de liliac, 0,5 kg zahăr sau 0,4
kg de miere, 0,5 l de apă.

Mod de preparare:
După ce au fost culese, flo-

rile se vor separa de ciorchine,
se spală cu apă rece și se lasă
la scurs, până se scurg bine.
Florile se pun într-un vas mic,
se toarnă apă peste ele, apoi
se pun la fiert, la foc mic. Se
lasă pe foc până ce volumul
scade iar preparatul devine
vâscos. Dulceața obținută se
consumă în cantități mici, în
cantitate mare poate dăuna
(gradinomania.net).

Vinul din flori de 
liliac

Se poate prepara din  3 kg
de flori de liliac, 2 linguri de

zahăr brun, 2 lămâi, o lingură
de drojdie inactivă, 3 l de apă.
Apa se pune la fiert, iar între
timp, florile de liliac se spală
foarte bine. Când apa începe
să clocotească, se introduce
florile de liliac, focul se opre -
ște, iar vasul se acoperă cu un
capac. După 48 de ore, infuzia
se strecoară, se adaugă za-
hărul, drojdia inactivă, sucul
de la lămâi și totul se
amestecă până la dizolvarea
completă ingredientelor.
Vinul se lasă timp de șapte
zile să fermenteze, după care,
se strecoară, se toarnă în sti-
cle ce se închid ermetic și se
mai păstrează încă 30 de zile.
Dacă este cazul, se strecoară
din nou.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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Sâmbătă, 2 mai, ora 20,10

Speranța regăsirii 
Comedia romantic ”Speranța regăsirii” spune

povestea un tânăr artist englez, Colin, care a fost
părăsit de logodnica lui, Vera. Ca să-și oblojească
rănile, acesta se refugiază într-un pitoresc orășel
american, unde este primit foarte bine de localnici.
Mai mult decât atât, aceștia încearcă să-i găsească o
nouă parteneră, în persoana frumoasei Mandy. Dar
când idila celor doi începe să prindă contur, în peisaj
reapare fosta logodnică, Vera, cu intenția de a-și re-
cuceri fostul iubit.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O
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O

S
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P

Încă de la începutul intervalu-
lui reuși să ieșiți în evidență
prin tot ce realizați. Veți avea
discuții cu unii dintre colabora-
torii apropiați pentru a căuta
soluții viabile legate de un
proiect de anvergură. La finalul
săptămânii, primiți informații
legate de munca voastră.

Ați traversat o perioadă mai
puțin plăcută, dar acum fi bine
să vă revizuiți activitățile și să
vă faceți alte planuri de viitor.
Dacă selectați cu atenție toate
informațiile primite, veți reuși
în tot ce vă propuneți. Meritele
voastre profesionale sunt re-
marcate de șefi. 

Neliniștea și perioada incertă a
trecut, iar acum este cazul să
priviți cu încredere spre viitor.
Încercați să eliminați gândurile
negative, pentru că vor veni zile
frumoase și pentru voi. Totul
este să aveți răbdare și să
chibzuiți cu atenție fiecare acți-
une.

Săptămâna debutează cu
neliniști pe teme financiare, dar
acestea vor trece repede. Vor
apare discuții legate de activi-
tatea profesională, unde, încer-
cați să vă impuneți puncte le de
vedere. Mare atenție în luarea
deciziilor! La finalul săptămânii
reușiți să vă relaxați.

Este posibil să primiți bani
dintr-o colaborare sau vi se
restituie un împrumut mai
vechi. Indiferent de situație, vă
vor prinde bine. Vi se propune
o colaborare, aparent avanta-
joasă, dar pentru siguranță,
consultați un specialist.

Ați reușit, într-o oarecare mă-
sură, să puneți la punct anu-
mite lucruri în familia voastră,
mai ales că cei dragi au avut
nevoie de sprijinul vostru. Rând
pe rând lucrurile se vor așeza și
veți reuși să vă liniștiți.
Sunt posibile unele modificări
la locul de muncă.

Este posibil să vă implicați în
tot felul de acțiuni și, la un mo-
ment dat, problemele vă
copleșesc. Dozați-vă eforturile
și aveți grijă de sănătatea voas-
tră. Cei singuri, vor avea posi-
bilitatea să întâlnească
persoana mult visată.

Apar noutăți în activitatea
voastră profesională și încer-
cați să vă încadrați în regulile
impuse. De asemenea, apar o
serie de oportunități și nu vă
puteți hotărî pe care să le
alegeți. În plan sentimental, s-
ar putea să reîntâlniți o per-
soană din trecutul vostru.

Sărbătorile v-au cam destabi-
lizat bugetul și acum sunteți
hotărâți să treceți pe economii.
Este posibil să aveți discuții în
familie legate de unele investiții
nefinalizate. Încercați să vă
păstrați calmul și să nu vorbiți
mai mult decât este necesar.

Chiar de la începutul interval-
ului vă stabiliți prioritățile,
sunteți preocupați de un
proiect nou și încercați să-l re-
alizați cât mai repede. Ca să
reușiți, dozați-vă eforturile
pentru că, în caz contrar, există
riscul să vă risipiți energia fără
să realizați prea multe.

Încercați să găsiți noi modal-
ități de a vă crește veniturile.
Sunt momente importante
pentru a lua decizii majore.
Consultați-vă și cu partenerul
de cuplu. La serviciu vor avea
loc schimbări și s-ar putea să
fiți nevoiți să faceți o alegere
între două oferte de muncă.

Sunteți hotărâți să renunțați la
unele proiecte în care ați fost
implicați alături de colegi. In-
tenționați să încheiați o etapă și
să mergeți pe cont propriu. En-
ergia de care dispuneți vă ajută
să vă realizați un vis mai vechi.
Sunt șanse de reușită!

TVR 2

• Anul 2022, interviu de angajare:
– Lipsește un an din CV, ce ai făcut în

2020?
– M-am spălat pe mâini…

• În carantină…
De când sunt în carantină, mai vorbesc și

singur, da’ nu-mi răspund!  Nu stau eu de
vorbă cu toți nebunii…

• Miros de alcool…
La un moment dat, un echipaj de poliție

oprește un șofer, iar unul dintre agenți îi
spune:

- Simt miros de alcool.
Șoferul:
- Pai dacă nu stai la 2 metri…

• Tatăl și fiul stau de vorbă
- Fiule, nu vreau să merg la azil.
- Nici eu n-am vrut să merg la grădiniță…

dar totuși, m-ai dus!

• Întrebare
- Iubitule, mă lași să mă uit la tine în tele-

fon?
– Desigur! Dar mai întâi vreau să-mi dai o

îmbrățișare.
– De ce?
– Pentru că-mi vei lipsi mult!

• Discuție între două blonde
Una dintre ele o întreabă pe cealaltă:
- Draga mea, tu când faci dragoste vorbeşti

cu soţul tău?
- Numai dacă mă sună…

Duminică, 3 mai,  TVR 2, ora 22,10

Arșiță și colb 
Filmul o aduce în prim plan pe tânără jurnalistă

de la BBC, pe nume Anne, care pleacă în India pen-
tru a reconstitui povestea mătușii sale, Olivia Rives.
Prin anii ’20, mătușa sa, Olivia, a fost în centrul
unui scandal sentimental răsunător. Ea a locuit îm-
preună cu soțul ei, Douglas, un înalt funcționar bri-
tanic, în Satipur. Acolo, plictisită de mediul
convențional al coloniștilor englezi, Olivia devine
amanta unui tânăr prinț indian.

TVR 2



,,Atâta timp cât nu-ți
cunoști statutul, nu poți

avea o identitate"
- Horia Ștefănescu.

Atâta timp cât nu-ți conști-
entizezi statutul confirmat,
practic, de  ”SLUGĂ  ÎN ȚARĂ
și în LUME ",  nu vei fi LIBER,
vei dispărea.

Atâta timp cât țara va fi
condusă de oameni care apară
interesele lor și a altora din
afară, nu ale propriului popor,
ai partide făcute la comandă,
doar pentru diverse combi-
nații politice, toate aprobate
de partenerii externi, UE, SUA,
ambasade străine, mari cor-
porații străine, nu este nicio o
speranță de bine.

Dacă nici acum nu rea -
lizăm de ce politicienii de
dreapta și partenerii occiden-
tali strigau la PSD să nu
mărească PENSIILE, SALARI-
ILE, că nu sunt bani, și alte loz-
inci anti PSD, este vai de noi,
popor român. S-a dorit aca-
pararea puterii numai de unii,
ca să poată face jocurile la
Bruxelles, nu pentru noi, ci
pentru cei străini. Se vorbește
că nu sunt bani! Păi cum să fie
bani, numai prost și analfabet
să fii, să nu pricepi. Pentru
pensii speciale sunt bani, pen-
tru atâta amar de bugetari
sunt bani, iar pentru alții, nu.
Cei care conduc au nevoie de
români săraci, care, pentru o
bucată de pâine, plini de boală
și sărăcie, se roagă pentru un
post de slugă la străini. Iobagii,
(țăranii) la 1907, au avut mai
multă minte, demnitate și s-au
răsculat, dar cei de la putere,
atunci,  au tras în ei fără milă!
Realizați că o cultură de
SPARANGHEL la NEMȚI este
mai importantă decât viața
românilor carantinați? Acum,
nu știe nimeni cine a aprobat
transportul, autocare, avioane.
Nimeni nu a întrebat de ei, au
mers ca prin brânză, până la
Otopeni, Sibiu, Cluj.

Agricultura românească 

Este sabotată prin sub-

venții de zece ori mai mici
decât în restul lumii, este sab-
otată prin legi strâmbe, ce fa-
vorizează străinii. Se dau
subvenții unora fără terenuri,
făcându-se diferite artificii. La
ovine, se dau în funcție de câți
crotali ai în buzunar. Este sab-
otată și prin gripa aviară, oaia
nebună, pesta porcina etc. Ai
impresia că sunt persoane, tot
din afară, care  conduc, orga-
nizează comandouri ce
omoară găina, porcul, oaia din
curtea țăranului, ca să-l oblige
să cumpere mâncare de la
străini, de la multinaționale,
unde au gust de bicarbonat,
chimicale etc. Unde în lume se
mai întâmplă așa ceva?

Un ministru al agriculturii,
Petre Daea, care a început să
pună agricultura pe picioare, a
fost înlăturat și toate pro -
iectele lui distruse. De ce? Este
clar, trebuia să recoltăm
sparanghelul nemților, să
muncim în agricultura străină,
unde nemții au interesul lor,
de a face profit, iar noi stăm și
o lălăim pe la televiziuni, ne
văietăm ascultând premierul
cum spune că trimite buge-
tarii în șomaj tehnic, prin ro-
tație. Dar surpriză! Ministrul
Muncii întrebat câți bugetari
avem, a spus că nu știe nimeni
câți sunt ca număr. Toată
lumea știa că în jur de
1.200.000, dar surpriză, ei
sunt în jur de 2.500.000. Deci,
4.500.000 salariați muncesc
să țină 2.500.000 de bugetari,
copii, pensionarii. Mai aflăm,
public, că polițiștii sunt oblig-
ați și chiar se fac presiuni, ca
fiecare să aibă în luna respec-
tivă o anumită cotă de amenzi.
A fost cotă, nu a fost, dar
amenzi s-au dat pe bandă ru-
lantă, deși nu le plătește ni-
meni, că nu au cu ce. Oamenii
ăștia de la putere ori nu
cunosc realitățile din țară, ori
nu știu ce vor. Iată câteva min-
ciuni spuse de anumiți demni-
tari:

Ludovic Orban a uitat că
există acord între guvernele
român și german. A uitat că a

promis că pe bugetari o sa-i
trimită în șomaj tehnic! A uitat
să taie pensiile speciale! A
uitat să reducă din personalul
bugetar! Astea sunt doar
câteva din promisiunile dom-
nului Orban. 

Domnul Câțu trăiește un alt
film: IMM Invest nu a
funcționat datorită PSD-ului.
Totul este bine, dar străinii ne
atrag atenția că ”ne-am dus în
cap”! El privește lucrurile ca și
cum noi suntem numărul unu
în Europa în ceea ce privesc fi-
nanțele. Cât o să plătim noi
după urma acestui om, gener-
ații întregi! Am văzut discur-
sul Ministrului Mediului, un
băiat simpatic, unii vorbesc că
ar fi prieten cu un domn Flu-
ture (!), care spune că toate
tăierile de lemne sunt legale.
Domnule Alexe, nu poți pleca
la Iași, că poate acolo ai și ceva
treabă, că aici nu ai făcut
nimic! Ca și ministrul ,,
GRINDĂ" de la Focșani. Statul
ne-a demonstrat că primul
care încalcă ordinele militare
este chiar statul. Ne dă ”stări
de urgență”, ordonanțe mili -
tare, amenzi etc. iar statul în-
calcă aceste legi, scoțând din
casă zeci de mii de persoane
ca să le trimită în Germania,
Italia etc.

CORONAVIRUSUL 

A ajuns, pe lângă suferință,
și o afacere pentru unii, chiar
o afacere mondială, O RĂ-
FUIALĂ între mai marii lumii,
o diminuare a populației îm-
bătrânite, (cum sunt eu, mult
peste 50 de ani) și nu
afectează pe cei care conduc.
Pentru ei este o mană
cerească de îmbogățire, de jaf.
Băncile înfloresc, anumite
firme care vând echipamente
sanitare, la fel. 

Aici, să analizăm doar
câteva cazuri concrete :

- austriecii, în perioada de
URGENȚĂ, au tăiat PĂDURE
dublu, iar guvernul mințea că
doar Iliescu și Năstase sunt de
vina etc.

- nemții trimit cumpărători

de sclavi și slugi, ce se plimba
ca ”VODĂ PRIN LOBODĂ” în
România, țară închisă de
carantină. Guvernul prins,
spune că totul este cu apro-
barea lui și promite să
cerceteze. Ce?!  PRAFURI în
ochii proștilor.

- Dl Iohannis apare zilnic și
spune să stăm la distanță, dar
nemții vin și ne adună cu
miile, ca sardelele, și ne ex-
portă în GERMANIA. Asta da
distanțare și respect față de
Ordonanțele Militare,  la care
domnul Vela (cred că este de
buna credință) caută scuze
penibile. Preocuparea domnu-
lui Iohannis este mare! Acum
văd că doar Președintele,
domnii Tătaru și Arafat se
ocupă serios de acest necaz
care bântuie pe toată lumea.
Restul spun povești, de la o zi
la alta.

Uitam să amintesc de sacri-
ficiul făcut de anumite insti-
tuții ale statului în perioada
”Stării de necesitate", în a păzi
să nu vorbească personalul
medical, lipsa materialelor,
măști, mănuși etc. să fie de-
clarată falsă. Dacă cineva în-
drăznește să spună
ADEVARUL, URGENT DOSAR
PENAL!

Da, se guvernează prost!
Unele partide ce guver -

nează transpira zilnic, mințind
și iar mințind, cu toate ocazi-
ile, că în ROMÂNIA totul "
ESTE BINE ". 

Președintele  este zilnic
mulțumit de cum este GUVER-
NATĂ ROMÂ NIA. Cazul cu
SPARAN GHE LUL este minor și
fals. Co mentează cineva?
”MUCLES”!

POPOR ROMÂN!

Acum realizezi că ”dias-
porezii”, împovărați de foame,
sarăcie, boli etc. și pe viitor o
să se vândă unor partide, mai
ales acum, la alegeri, pentru
niște promisiuni uitate a doua
zi, când se termina numără-
toarea voturilor? O să creadă
tot ce spun străinii și anumiți
politicieni, care sunt acum la

putere. Ei nu mai au timp sa
judece. O națiune fără cultură,
rațiune, ce nu-și cunoaște IS-
TORIA, este supusă pierzaniei!

La final, pun o întrebare
simplă: de ce un fermier din
România nu poate să
plătească un muncitor cu
salariul dat de Germania unui
culegător de sparanghel? Este
simplu, cel  român este sabo-
tat, persecutat, nesub-
venționat, îngrădit cu legi
strâmbe, ca să nu poată con-
cura loial, cu străinul! Agricul-
tura românească trebuie
distrusă, ordin extern, și a fost
distrusă și vândută.

Totuși, cu toată experiența
mea de om trecut de 50 de ani,
accept cu greu că INVIDIA,
PSHIOPATIA, TRĂDAREA,
darul de a pupa pantofii
străinilor, MANIPULAREA
PSHIOTRONICĂ etc.  trans-
formă poporul roman, din
care fac si eu parte, în CARNE
DE TUN, ÎN COBAI MONDIAL,
într-un popor dezbinat și plin
de ură. Chiar nu ne trezim ?!
Nu putem judeca, cu mintea
noastră românească, să nu
mai înghițim toate masca-
radele străine? De ce mai cre-
dem în anumite persoane care
au devenit dușmanii de
moarte ai României?

Cititorule ale acestor rân-
duri, păstrează pentru mai
târziu totul, pentru că este
ADEVĂRUL ADEVARAT . 

În 1989 am schimbat
”DRACUL CU MAMA DRA -
CILOR”! Istoria trăită, nu
scrisă, este purul adevăr! 

Tineretule, cel până la 60
de ani, află că ești DEZRĂDĂ-
CINAT de trecutul tău de
ROMÂN și istorie ADEVĂRTĂ!
Tu îți negi părinții și trecutul,
fără să realizezi!

Al dumneavoastră, același
dezamăgit de ce vede,

Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1130 aPRilie - 7 mai 2020

Noi unde mergem? Cine mai
suntem? Care mai este statutul

nostru, Popor Român!
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Mod de preparare:

Cartofii se fierb în coajă,
doar pe jumătate. Pieptul de
pui se spală, se taie cubuleţe,
iar prazul sau ceapa verde se
spală şi se taie mărunt. Într-
o tigaie se încinge uleiul şi se
căleşte carnea, întorcând-o
pe toate părţile să se
pătrundă bine. Se scoate
într-un vas şi se condi-
mentează cu sare şi piper.
Cartofii se curăţă de coajă, se
taie cubuleţe şi se prăjesc în
tigaie, în acelaşi ulei în care

s-a prăjit pieptul de pui.
După ce s-au rumenit,
cartofii se sărează, se
piperează, apoi se amestecă
cu pieptul de pui şi porum-
bul din conservă. Porumbul
se clăteşte înainte cu apă
rece, apoi se strecoară. În
uleiul rămas de la cartofi, se
căleşte uşor prazul (ceapa) şi

se toarnă peste amestecul de
cartofi, pui şi porumb. Se mai
adaugă condimente, după
gust, apoi se pune smântâna,
mărarul şi pătrunjelul. Com-
poziţia se toarnă într-o tavă
termorezistentă, se acoperă
cu folie şi se dă 15-20 de
minute la cuptor, la foc
potrivit 

INGREDIENTE

300 g piept de pui, 7 cartofi, o conservă de porumb

boabe, 1-2 fire de praz sau ceapă verde, 4 linguri de

ulei, 2 linguri de smântână, pătrunjel verde, mărar,

sare şi piper.

Are foarte multe calităţi, fiind folosit atât ca plantă
medicament, cât și în bucătărie, pentru pregătirea unor
preparate culinare. Frunzele măcrişului conţin fier, vita-
mine şi foarte mult acid oxalic, ceea ce îi conferă un gust
acru, astringent. Rădăcina de măcriş se foloseşte în
curele de detoxifiere şi în tratamentul afecţiunilor ficat-
ului, în dischinezia biliară. Ea se consumă ca atare sau
sub formă de decoct, obţinut prin fierberea, timp de trei
minute, a unei linguriţe de praf, într-o cană cu apă. Cura
durează o lună, este benefică şi în tratarea bolilor de
piele, dar se interzice persoanelor cu afecţiuni renale sau
reumatism. 

Sos de măcriş
Ingrediente: 1/4 kg frunze de măcriș, o ceapă rasă,

3-4 linguri ulei, 100 ml smântână, 30 g făină, pătrun-

jel, tarhon, zahăr, sare.

Mod de preparare:

Frunzele de măcriş, curăţate şi spălate, se adună în
mănunchiuri şi se taie în felii late. Ceapa se căleşte puţin,
se adaugă măcrişul si se amestecă până îi scade volumul;
totul se stinge cu 1/4 l apă şi se lasă să fiarbă până se în-
moaie frunzele. Faina se dizolvă cu 2 linguri de apă, se
adaugă peste măcriş şi se mai dau câteva clocote, până
ce sosul se leagă. Se ia de pe foc, se sărează şi se amestecă
cu smântâna. Pentru aromă se adaugă pătrunjel şi
tarhon, iar o linguriţă de zahăr îi va reduce din acreală. 

MăcrişulMăcrişulPiept de pui cu porumb şi cartofi Piept de pui cu porumb şi cartofi 

Mod de preparare:

Drojdia se amestecă bine
cu zahărul şi puţin lapte căl-
duţ, peste care se presară
făină şi se lasă la crescut.
Separat, într-un castron se
cerne făina şi, după câteva
minute, se amestecă cu droj-
dia care a crescut. Aluatul se
frământă apoi cu lapte călduţ
şi se adaugă, pe rând, cinci
linguri de ulei. Frământatul
este gata atunci când aluatul

devine elastic şi se desprinde
uşor de pe vas. Se lasă să
crească într-un loc călduţ. 

Umplutura: loboda se
curăţă şi se spală sub jet de
apă. Separat, se pune apă la
fiert, iar când clocoteşte, lo-
boda se opăreşte, timp de 5-
10 minute, după care se
scoate, se scurge, se lasă la
răcit, apoi se toacă mărunt.
Ceapa, tăiată rondele, se
căleşte puţin, iar când devine

sticloasă, se adaugă loboda
tocată şi se mai lasă  2-3
minute la foc mic. Se ia apoi
cratița de pe foc, se adaugă
condimente, după gust,
brânza rasă şi mărarul tocat.
Aluatul dospit se împarte în
mai multe bucăţi. Fiecare bu-
cată se întinde cu sucitorul,
la mijloc se pune umplutura
şi aluatul se strânge după
forma dorită (în triunghi, pă-
trat  etc.). 

Plăcintele astfel pregătite
se pun într-o tavă unsă cu
ulei, se unge deasupra cu ou
bătut şi se mai lasă puţin la
dospit. Se dau apoi la cup-
torul încins pentru 25-30 de
minute.

Plăcintă cu lobodePlăcintă cu lobode

INGREDIENTE

pentru aluat: 1 kg făină, un cub drojdie, o lingură

de zahăr, lapte cald, 5 linguri de  ulei călduţ, puţină

sare. 

Pentru umplutură: 500 g lobodă, 2 legături de

ceapă verde, o legătură de mărar, 100 g brânză.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

SER - M - C - BF - INALTA - ABSENT - R -ANECSI - BI - TC - TARII - DU - TO - RZ - LITRI - AS - UNA - DEMNI - ICNI - ATA - BC - INAMIC - Z - D - A - A - OT - CLAN - TEN-

TACULE - PLINUT - OPERA - NETED - ACEL - ARMA - IOD - IX - NE - TEMPO - SP - PRELAT - O - RIAD - MACAZ - ELANI - URA - NATAL - RAZIE - DP - ARSA - ANINA -

RS - ORA - STIR - DC - BOSS - ACRU - OS - GE - EI - CERGI - PI - CI - SURSA - OHM - URSON - AMARAT - CREIONA - PO - ALIFII - OLIV - VACA - V - ACEEASI - IADA - IOLA



TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU perSOaNe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă + anexe+grădină,

apă potabilă, în centrul comunei

Toplița, la coada barajului Cinciș.

Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând apartament 2 camere,

piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2

focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:

39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând sau schimb casă cu grăd-

ină și dependințe în comuna Băița, cu

apartament în Deva, etaj 1. Telefon:

0732.783.829.

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 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, 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 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 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 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 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, 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 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 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 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 satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

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 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 închiriat aparta-
ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,
balcon, termopan, mobilat, utilat com-
plet. Preț: 200 euro plus garanție, tele-
fon: 0745.292.448..

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.

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 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.

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

l Vând 495 mp teren intravilan în
comuna Gurasada, situat ultracentral,
facilități, curent electric, apă la rețea,
pomi fructiferi, inclusiv fosta cabană.
Preț negociabil, telefon: 0787.682.280.

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 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

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 Ghergheș, 10 km

de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,

apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6

euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Ford Escort 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 ZX 1992, CP

C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:

550, telefon: 0754.391.915.

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 autoutilitară N, Mercedes

Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,

până în anul 2020. Preț: 5500 euro,

negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional,
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370.

l Vând Nissan Micra, AF 2000

benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2

uși, stare foarte bună. Preț negociabil,

telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

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 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 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 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 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. Tel.0720.366.434

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

DIVERSE

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 telefon Samsung J7, 
în stare perfectă de funcţionare.
Tel.0721.474.843.

l Familie, caută întreținător.
Cedez casă și loc, (fără urmași sau în-
treținători) unei persoane sau familie
care ne întreține în momentele dificile.
Sat Boiu, nr.56, com. Rapoltu Mare,
jud. Hunedoara ( la 12 km de Simeria).
Telefon: 0725.986.428.

l Ofer spre folosință gratuită 40
ari grădină cu teren arabil și pomi
fructiferi în comuna Gurasada, nr, 83.
Telefon: 0752.027.049.

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 zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem Dadamblat, verticale,
rame fără faguri (ceară), zece alimen-
tatoare din plastic și pâsle în-
văluitoare de iarnă. Preț:100 lei/buc.,
telefon: 0760.193.089, 0254.730209.

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

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 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 cărucior adus din 
Germania, are în față coșuleț pentru
cumpărături, este foarte comod și util
pentru persoanele care se deplasează
greu. Preț: 200 lei, telefon:
0720.419.942, 0770.234.260.

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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16 - ActuAlitAte

Încep măsurătorile în
zona cetăţilor dacice
din Munții Orăștiei,

pentru clarificarea statu-
tului juridic al terenurilor

Deva – Consiliul Județean
Hunedoara a dat undă verde
pentru începerea lucrărilor
topografice în teren în cazul
cetăţilor dacice din Munţii
Orăştiei. Operaţiunea este
necesară deoarece în prezent,
cele cinci cetăţi dacice nu
sunt încă înregistrate în pat-
rimoniul statului român. 

„ Măsurătorile realizate de
colectivul de topografi se des-
fășoară sub supravegherea
reprezentanților Direcției
Județene de Cultură Hune-
doara. La măsurători și de-
limitări în teren vor luat parte
și reprezentanți ai Institutu-
lui Național al Patrimoniului
și Muzeului Național de Isto-
rie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca, imediat ce se vor
ridica restricțiile impuse în
cadrul măsurilor privind pre-
venirea răspândirii infecției

cu coronavirus. Prima cetate
în care se desfășoară măsură-
torile topo este cea de la
Costești – Cetățuie”, se arată
într-un comunicat al CJ Hune-
doara. 

Cetățile dacice Costești -
Cetățuie, Costești - Blidaru,
Luncani – Piatra Roșie și
Bănița, aflate pe teritoriul
județului Hunedoara, respec-
tiv cetatea Căpâlna, situată în
județul Alba, fac obiectul Legii
nr. 23/2020 adoptată recent
de Parlamentul României.
Legea prevede clarificarea
regimului juridic al cetăţilor,
preluarea în administrare de
către forurile județene în ved-
erea protejării și valorificării
potenţialului turistic al celor
cinci situri înscrise, alături de
Sarmizegetusa Regia, în lista
patrimoniului mondial 
UNESCO. „În prezent, cele
cinci cetăți dacice sunt neîn-
registrare în patrimoniul
public al statului român”, pre-
cizează CJ Hunedoara. 

Conform noii legi, au-
toritățile județene au obliga -
ția să clarifice regimul juridic
al cetăților prin inventarierea
și înscrierea acestora în patri-
moniul public al județului

Agenția de Dez-
voltare Economico-
Socială a județului

Hunedoara, instituție
aflată în subordinea Con-
siliului Județean Hune-
doara, a demarat un
amplu proiect de spri-
jinire a producătorilor au-
tohtoni în vederea
valorificării produselor
realizate de aceștia.

Deva - ADEH Hunedoara
lucrează la înființarea site-
ului „Produs în Hunedoara”,
structurat pe patru secțiuni
orientative dedicate celor
șase zone ale județului Hune-

doara: Țara Zarandului, Valea
Mureșului, Ținutul Pădure-
nilor, Ținutul Orăștiei, Țara
Hațegului și Valea Jiului.
Secțiunile cuprind: produse
agricole (legume, fructe,
uleiuri și panificație, lactate,
produse din carne, produse
apicole, siropuri și conserve),
grădinărit (diverși arbuști,
flori, răsaduri), meșteri 
populari (ceramică, lemn,
textile), artiști handmade (în-
grijire personală, decorați-
uni).  

Site-ul se adresează atât
consumatorilor individuali,
cât și magazinelor de profil și

celor din categoria HoReCa.
Clienții vor avea ocazia să
achiziționeze direct produse
autohtone, inclusiv produse
tradiționale atestate sau în-
registrate ca produs montan. 

Utilizatorii care accesează
site-ul au la dispoziție o hartă
activă, structurată pe cele
șase zone ale județului Hune-
doara, pentru o mai bună
vizualizare și localizare a în-
treprinzătorilor locali, pre-
cum și filtre de căutare după
categoria sau subcategoria de
produse. 

„Până acum avem circa 30
de producători înscriși în

baza de date. Cu o parte din-
tre ei avem deja o colabo-
rarea mai îndelungată, au
participat în ultimii ani la târ-
gurile organizate de Agenție.
Ideea este să aducem la un
loc tot ceea ce înseamnă pro-
ducător local din județul
Hunedoara. Celor care vin
spre noi, le oferim gratuit
promovare pe site, astfel
încât să câștige noi clienți și
să-și poată dezvolta mica
afacere”, spune directorul
ADEH, Camelia Bedea.

Reprezentanții ADEH au
cerut și sprijinul primarilor
din județul Hunedoara pen-

tru transmiterea datelor de
contact ale producătorilor lo-
cali, care își desfășoara acti -
vitatea în comuna sau orașul
lor. 

La această dată, în scopul
înlesnirii vânzării de pro-
duse, dar și pentru pro-
movarea producătorilor și
meșteșugarilor, există pagina
de Facebook ”Produs în
Hunedoara” și grupul creat
sub aceeași denumire, pre-
cum și o secțiune în cadrul
aplicației mobile ”Discover
Hunedoara”, care are ca scop
promovarea turistică  a jude -
țului Hunedoara 

Platforma online „Produs în Hunedoara” – 
producători promovaţi gratuit de ADEH

Ale cui sunt
terenurile pe care se
află cetăţile dacice

Soția Florica și fiul Mihai mulțumesc
tuturor celor care le-au fost alături în

greaua pierdere suferită prin trecerea în
neființă a celui care a fost

judecător NICOLAE STĂNCULESCU,
fost președinte al Judecătoriei Deva, judecător la

Tribunalul Hunedoara și Curtea de Apel Alba Iulia,
doctor în Drept și avocat.

Îi vom păstra veșnică amintire.

DECESE

Suntem alături de familia îndoliată la greaua
pierdere suferită prin trecerea în neființă a celui

care a fost un om minunat, 

judecător NICOLAE STĂNCULESCU
Sincere condoleanțe!
Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace!

Cornel Poenar, Ioan Groza, 
Octavian Mireşteanu, Ion Iliescu, 

Cosmin Roncioiu - Deva, Costel Lupu - Brad

Hunedoara, respectiv al
județului Alba. 

Prin realizarea măsurăto-
rilor topografice se au în
vedere determinarea supra fe -
țelor aferente zonei 1 și zonei
2, identificarea proprietăților
prin suprapunerea cu schițele
de carte funciară veche, dis-
cuții cu proprietarii sau ur-
mașii acestora în vederea
cedării dreptului de proprie -
tate în favoarea Consiliului
Județean Hunedoara. În cazul
proprietarilor cu care nu se
ajunge la o înțelegere con-
cretă, vor fi demarate proce-
duri de expropiere pentru
cauză de utilitate publică.

În paralel, în termen de un

an de la intrarea în vigoare a
legii, reprezentanții Minis-
terului Culturii și ai Consiliu-
lui Județean Hunedoara vor
elabora planul de protecție și
gestiune a cetăților dacice,
prin care se vor stabili mă-
surile de protecție și modali-
tatea efectivă de punere în
valoare a celor patru situri
aflate pe teritoriul județului
Hunedoara, care împreună cu
situl Sarmizegetusa Regia,
administrat de mai mulți ani
de CJ Hunedoara, și cetatea
Căpâlna, din județul Alba,
formează ansamblul dacic in-
clus în lista patrimoniului
mondial UNESCO.


