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adMinistraŢie

Chiar dacă nu sunt atât de pretențioase, roși-
ile au nevoie de o îngrijire atentă după
plantare. De aceea, legumicultorii ne sfătuiesc
să ținem cont de anumite elemente, hotărâ-
toare pentru dezvoltarea lor viitoare. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

pag.5
Pandemia de Covid-19 a
impus măsuri suplimentare
de siguranţă sanitară. Admi -
nistrarea corectă a căminului
de bătrâni din comuna Pui 
s-a bucurat de succes în 
prevenirea îmbolnăvirilor. 
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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

Sindicaliştii din cadrul
Complexului Energetic
Hunedoara au anunţat că
vor da în judecată compa-
nia pentru plata tichetelor
de masă şi alte drepturi
restante. 

/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

autostrada deva-lugoj;
se ridică restricţiile
autostrada deva-lugoj;
se ridică restricţiile

Ce trebuie să faci pentru a
supravieţui în aceste mo-
mente grele din punct de
vedere economic? Pentru
început, fă-ţi cunoscută
oferta, ca alţii să apeleze 
la serviciile tale! 

Restaurarea Castelului Corvinilor scoate la
iveală noi elemente frumoase ale acestui

monument istoric medieval. /pag16

Îngrijirea roşiilor
după plantare
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Administratorul Unic, ILDATE MANAGEMENT S.R.L., al CHIMICA S.A., având
sediul în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Com-
erțului sub nr. J20/134/1991, identificată prin Cod Unic de Înregistrare RO2148292,
prin Reprezentantul său permanent, Fărcaș Alexandru, în temeiul art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 29.06.2020 ora
11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de
29.06.2020 ora 12:00, ce vor avea loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj,
pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 15.06.2020,
considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă
prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.
118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală a Acționar-
ilor pentru data de 30.06.2020 în acelaşi loc, la aceeași oră și având aceeași ordine
de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este urmă-
toarea:

1. Prezentarea Rapoartelor Anuale ale Administratorului Unic al CHIMICA S.A.
pentru anul financiar 2019, a Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bi-
lanțului Contabil aferent anului 2019 și aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de
Profit și Pierdere și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2019; 

2.   Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar
2019, după constituirea/întregirea rezervelor legale, după caz;

3.  Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul
financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Numirea auditorului financiar și stabilirea mandatului pentru auditarea situ-
ațiilor financiare ale anului 2020.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului financiar 2020.
6. Mandatarea Reprezentantului permanent al Administratorului Unic pentru

îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi publicării
hotărârilor AGA și pentru ducerea celor adoptate la îndeplinire.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este ur-
mătoarea:

1.   Aprobarea valorificării, prin vânzare, transfer, închiriere și/sau alte mijloace,
în perioada 2020-2021, a oricăror active mobile și/sau imobile ale Societății care
nu se vor mai folosi/utiliza și/sau nu mai prezintă / nu vor mai genera o valoare
economică care să aducă plus de valoare în activitatea și/sau în legătură cu activi-
tatea desfășurată de societate și/sau care vor deveni disponibile / dispensabile ca
urmare a reorganizării activității desfășurate în vederea eficientizării acesteia și/sau
ca urmare a scăderii randamentului dat de către active în raport cu activitatea so-
cietății și/sau care în acest mod, prin valorificare, asigură sau generează un plus de
valoare mai mare și/sau randamente mai mari decât dacă ar continua să fie ex-
ploatate în cadrul activității desfășurată de societate, către orice investitor interesat
și/sau companiile din grupul de companii Chimica, la un preț de piață determinat
printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, dar nu la
o valoare mai mică decât valoarea contabilă a activelor ce fac obiectul valorificării.

2.           Aprobarea ca modalitatea de valorificare a activelor prevăzută la punctul
anterior să o poată reprezenta inclusiv constituirea activelor, bunuri mobile și/sau
imobile, ca aport în natură în cazul majorării capitalului social al companiilor din
grupul de companii Chimica, unde societatea deține participații și/sau în cazul par-
ticipării la majorarea capitalului social al unor companii care nu fac parte din grupul
de companii Chimica, unde societatea nu deține participații și/sau în cazul par-
ticipării la capitalul social al unor companii noi.

3.           Împuternicirea reprezentantului permanent al administratorului unic
pentru ducerea la indeplinire a operatiunilor de valorificare, inclusiv prin deter-

minarea, in concret, a activelor care vor face obiectul valorificarii, stabilirea si ne-
gocierea termenilor si conditiilor de vanzare/transfer, procedura de valorificare si
pentru semnarea tututor documentelor necesare, în condițiile de la punctele ante-
rioare, și totodată mandatarea Administratorului unic sa adopte toate masurile
necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotarârii în conditiile legii prin parcurgerea
tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea operatiunilor de valorifi-
care, mandatul fiind acordat pe perioada anilor calendaristici 2020-2021, începând
cu data adoptării prezentei hotărâri, cu respectarea regulilor aplicabile mandatului
prevăzute de lege.

4.   Aprobarea delegării Administratorului unic pentru exercitarea următoarelor
atribuții ce revin adunării generale extraordinare a acționarilor, pentru o perioadă
de trei ani de la data adoptării prezentei hotărâri: mutarea sediului societăţii, schim-
barea obiectului de activitate al societăţii, majorarea capitalului social.

5.  Mandatarea Reprezentantului permanent al Administratorului Unic pentru
îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi publicării
hotărârii/lor AGA și pentru ducerea la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a in-
troduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, în termen
de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României,
cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct,
pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură spe-
cială sau împuternicire.

Procurile speciale / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Gen-
erale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societății în original cel târziu
pana la data de 27.06.2020 (data numarului de registratură în cazul documentelor
depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora
11:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, respectiv „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, din 29.06.2020 /
30.06.2020”. Procurile/împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care
unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezen-
tantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului
adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate după data
de 27.06.2020, ora 11:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi/sau formularele de procuri
speciale în limba română pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala
a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma pusă la
dispoziție de către societate și depuse anterior ședinței nu vor fi luate în calcul pen-
tru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea vo-
turilor în Adunarea Generala a Acționarilor.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au drep-
tul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
29/30.06.2020, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea
de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la
sediul social al Societăţii.

ADMINITRATOR UNIC,
ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin

Reprezentant permanent,
Fărcaș Alexandru

CONVOCATOR

Orăştie - Măsurile de sigu-
ranţă la intervenţii şi în relaţia
cu abonaţii au re pre zentat o
prioritate pentru manage-
mentul operatorului regional
de apă Activitatea Goscom
Orăştie. Practic, angajaţii
companiei de apă s-au aflat în
situaţia de a lucra, de multe
ori, în primele linii deoarece
intervenţiile pentru reme-
dierea avariilor sau relaţia cu
clienţii s-au desfăşurat prin
intercaţiune directă. 

„Nu poţi face reparaţii la
distanţă. Trebuie să intervii
rapid şi eficient pentru că oa-
menii nu pot fi lăsaţi fără apă,
nici măcar câteva ore. De
aceea, am încercat să le
spunem angajaţilor noştri cât
de importante sunt măsurile
de siguranţă pentru sănătatea
lor, dar şi pentru cea a benefi-
ciarilor serviciilor noastre.
Din fericire, nu am avut cazuri
de îmbolnăviri şi credem că
putem spune că am trecut cu

bine peste momentele mai
grele”, a apreciat directorul
executiv al companiei, Nicolae
Timariu.

El a menţionat că investiţi-
ile efectuate în utilaje şi alte
echipamente noi şi-au dove -
dit, din plin utilitatea, acum, în
vreme de pandemie. S-a lu-
crat eficient, s-a intervenit
prompt, fapt remarcat de
abonaţii companiei. Şi nu este
puţin lucru, dacă stăm să
analizăm faptul că Activitatea

Goscom Orăştie are peste
35.000 de abonaţi în Orăştie
şi comunele învecinate. 

Să mai spunem doar că
preţul apei furnizate abona -
ţilor de către operatorul re-
gional de apă Activitatea
Goscom Orăştie este cel mai
mic din ţară, adică 2,85
lei/mc, şi că anul trecut va -
loarea investiţiilor realizare
din surse proprii s-a ridicat la
365.000 de euro, bani care au
ajutat la dezvoltarea echipa-

mentelor de producţie şi la
dotări necesare pentru inter-
venţii rapide în sistemul de
ali mentare cu apă şi cana -
lizare. 

Activitatea Goscom: Măsuri de siguranţă în timpul pandemiei



Autorităţile au ridicat
restricţiile de pe
lotul 3 al autostrăzii.

Deva – Autorităţile au ridi-
cat joi restricţiile de tonaj de
pe lotul 3 al autostrăzii Deva-
Lugoj, astfel că pe cei 21 de
kilometri dintre Ilia şi Holdea
se poate circula normal din
punct de vedere al masei au-
tovehiculelor. Se menţin însă,
condiţiile impuse pentru vi -
teza maximă admisă pe anu -
mite sectoare, acestea fiind
semnalizate prin indicatoare
rutiere. 

Ministrul Transporturilor,
Lucian Bode, a anunţat în
şedinţa de Guvern şi stadiul
lucrărilor de pe alte loturi.
Mai mult, ministrul a catalo-
gat unele sectoare ca „muzee
în aer liber”, între acestea
fiind nominalizată şi celebra

zonă în care ar urma să fie
construite tunelurile pentru
urşi. 

„Astăzi, situaţia Autostrăzii
Lugoj - Deva, parte compo-
nentă a coridorului european
principal Constanţa - Bucu -
reşti - Piteşti - Sibiu - Nădlac,
cu cei 100 de km de au-
tostradă, se prezintă în felul
următor: avem 66 de km de
autostradă pe care se circulă
fără restricţii, avem 21 de km
în Lotul 3, unde se circulă cu
restricţii de viteză şi de tonaj,
avem 4 km din Lotul 2, muzeu
în aer liber - finalizaţi în pro-
porţie de 75%, dar nerecep -
ţionaţi - şi avem 9 km din
Lotul 2, celebra secţiune a ur -
şilor, secţiunea E, nerea lizaţi.
Obiecti vul nostru este să fina -
lizăm lucrările la această au-
tostradă, astfel încât circulaţia

să se desfăşoare în condiţii de
siguranţă şi fără restricţii”, a
spus ministrul Transpor-
turilor. 

Pe de altă parte, premierul
Ludovic Orban i-a cerut min-
istrului Transporturilor să
efectueze un control privind
"ilegalitățile" și "măgăriile" de
pe loturile 2 și 3 ale Auto -
străzii Lugoj-Deva, iar rezul-
tatul să fie trimis la Parchet.
Orban a acuzat repre zentanți
ai CNAIR de "aran jament" cu
constructorul spaniol al lotu-
lui 3, pentru "rezilierea fără
te mei" a contractului, iar
Bode a spus că este inadmisi-
bil că statul român a pierdut
la Paris procesul cu construc-
torul italian al lotului 2, pen-
tru că Compania de Drumuri
nu și-a apărat corect șansele. 

ACTuALiTATe - 329 mAi - 4 iunie 2020

Autostrada Deva-Lugoj revine
în atenţia autorităţilor; 

Parchetul, sesizat

Deva - Sindicatul "Mun -
tele" de la Complexul Ener-
getic Hunedoara (CEH) a
decis să declanşeze proce-
dura de chemare în judecată
a companiei pentru că anu-
mite drepturi ale angajaţilor
nu au mai fost plătite de
două luni de zile.

„Nu au fost acordate ti -
chetele de masă şi ajutoarele
de încălzire şi nici nu au fost
plătite deconturile de trans-
port ale angajaţilor. Pentru
cele două luni de zile suma
totală a acestor drepturi este
cuprinsă între 900 şi 1.100
de lei”, a declarat preşedin-
tele Sindicatului „Muntele”,
Darius Câmpean.

Potrivit acestuia, organi-
zaţia sindicală va strânge,
din 2 iunie, semnături din
partea membrilor săi pentru
a completa procedura de

chemare în judecată a ad-
ministraţiei CEH.

Liderul sindical a mai
spus că angajaţii au înţeles
situaţia dificilă cu care se
con fruntă CEH, dar a pre-
cizat că restanţele la drep-
turile băneşti se acumulează
şi administraţia ar trebui să
facă demersurile necesare
pentru achitarea acestora.

Administratorul special al
CEH, Cristian Roşu, a arătat
că nu există cerere pe piaţă
pentru energia electrică pro-
dusă în termocentralele
complexului, motiv pentru
care încasările sunt foarte
mici. El a precizat că în mo-
mentul în care preţul la ener -
gie va creşte şi compania va
avea suficienţi bani, vor fi
onorate şi celelalte drepturi
ale angajaţilor ce sunt tre-
cute în contractul de muncă.

Sindicatul "Muntele"
cheamă în judecată CEH 

SOCIETATE DE PAZĂ
SELECŢIONEAZĂ ÎN VEDEREA 

ANGAJARII 

AGENŢI  DE  SECURITATE 

PENTRU PUNCT LUCRU ÎN DEVA.
INFORMAŢII LA 

TEL. 0733.195.223.

Deva – Judeţul Hunedoara
dispune de suficiente firme
care pot lucra, cu rezultate
foarte bune, la modernizarea
tronsonului de cale ferată de
mare viteză Gurasada-Sime-
ria, sunt de părere au-
torităţile. 

„Încercaţi să ajutaţi econo-
mia locală. Firmele din zona
Hunedoara au resurse teh -
nice şi umane care, pe baza
unor contracte ferme, pot
avea o contribuţie importantă
la execuţia acestui proiect”, a
menţionat prefectul judeţului
Hunedoara, Vasilică Potecă, în

cadrul unei întâlniri pe care a
avut-o la sediul Prefecturii cu
reprezentanţii antrepreno-
rilor care execută reabilitarea
liniei de cale ferată Simeria -
Curtici.

La rândul său, reprezen-
tantul constructorului, Aso -
cierea "FCC Construction -
Astaldi - Convensa", Christoiu
Andreas, a precizat că în exe-
cuţia investiţiei, cu o va loare
de peste 700 milioane de
euro, se pune accent pe re-
spectarea cerinţelor de cali-
tate şi de protecţie a mediului
înconjurător.

Tronsonul de cale ferată
Gurasada-Simeria are o
lungime de 41 de kilometri şi
este modernizat în baza unui
proiect finanţat din fonduri
europene. Proiectul prevede
reabilitarea căii ferate Sime-
ria - Curtici - Frontieră, pe Cu-
loarul IV Pan European.

Lucrările au început în
anul 2018 şi ar trebui să se
încheie în 2023, la finalul
acestora trenurile de călători
având posibilitatea să circule
cu 160 de km/h, iar cele de
marfă cu 120 km/h. 

Firmele locale pot lucra la 
modernizarea căii ferate
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C
ompania de Presă
Accent Media vă
oferă, începând cu

data  1 iunie 2020, o
șansă unică pe piața de
promovare a produselor
și serviciilor compani-
ilor cu capital privat,
ofertă cu mari beneficii,
care poate să ducă la re-
ducerea costurilor de
promovare la  mai puțin
de 50 la sută, precum și
o expunere în mediul
public de 8-10 ori mai
mare.

Oferta pe care o supunem
atenției dumneavoastră este
una integrată și beneficiază
de un program complex de
promovare media, care vă
scutește timp și bani, dă o
nouă dimensiune activității
pe care o desfășurați, făcând
astfel posibilă cunoașterea
firmei de către un număr in-
finit mai mare de potențiali
clienți.

De ce tocmai această
idee unică? 

În prezent, datorită unei
conjuncturi nefavorabile
mediului de afaceri, în princi-
pal generat de așa zisa ,,pan-
demie,, majoritatea firmelor
au probleme financiare acute,
reluarea activității făcându-se
tot mai greu, iar resursele fi-

nanciare sunt tot mai puține!
În  acest context, Accent

MEDIA vă propune: 
-  La orice comandă pe care

o lansați către tipografia Ac-
cent Media – flyere, pliante,
mape, afișe, bannere, panouri
stradale, broșuri  sau orice alt
fel de tipărituri,  Beneficiați
GRATUIT de reclamă sub
formă de casete standard sau
anunțuri în ziarul tipărit, care
se difuzează în tot județul,
precum și în ziarul Accent
Media online, care vă asigură,
împreună cu ediția tipărită, o
vizualizare pe perioada de
promovare de 80.000 –
100.000 de persoane, un
număr deloc neglijabil pentru

cu noașterea ofertei firmei
Dumneavoastră!

Ca să înțelegeți mai bine
cum funcționează oferta pe
care o supunem atenției
dumneavoastră, vă dăm ur-
mătorul exemplu:  vă tipărim
5.000 de flyere, pliante etc. la
un preț corect de piață, în
condiții de calitate și promp-
titudine. În  ziarul tipărit
aveți  gratuit o casetă  de re -
clamă standard, iar pe ziarul
online, aveți reclamă gratuită
10 zile! Dacă ar fi să plătiți un
pachet de promovare care
constă în - tipar  flyere, pu -
blici tate ziare tipărite, pu -
blicitate ziare online totul ar
costa, să zicem, 2500 de lei!

Aplicând oferta noastră, cos-
turile de promovare nu de-
pășesc 800 - 900 lei, fapt ce va
conduce la o economie de
aproximativ 1700 de lei, bani
care rămân în buzunarul
dumneavoastră,  pentru alte
necesități ! 

De ce acest proiect ? 
Trăim într-o perioadă foar -

te dificilă pentru întreg me -
diul de afaceri, motiv pentru
care dorim să dezvoltăm
parteneriate de lungă durată,
care să asigure dezvoltarea
fiecărei companii. Nu vrem să
tăiem o simplă factură și
apoi… Dorim să fim parte -
nerii Dumneavoastră și să vă
sprijinim în dezvoltarea afa -

cerilor pe care le aveți, in-
diferent de natura lor.

Unde ne găsiți ?  
La sediul Accent Media din

Deva,  Bdul  22 Decembrie ,
Nr 37/A – Clădirea CE-
PROMIN !  Tel 0722.402.044,
între orele  9 – 17.

Putem fi contactați și pe
adresa de mail:
accentmedia@yahoo.com   sau
puteți vizualiza ziarul Accent
MEDIA, ediția online, la adresa:
www.accentmedia.ro

Nu uita!  În scurt timp, per-
soanele fizice vor avea la în-
demână, prin  ziarul Accent
Media, ediția online, un pro-
gram de mică publicitate prin
care vor putea publica, Gra-
tuit, diverse  anunțuri de in-
teres personal.

Aveți, de acum înainte, trei
servicii într-unul singur!
Economisești timp și  bani ! Îți
faci mai ușor și mai ieftin
cunoscută afacerea ! Benefi-
ciezi de consiliere de specia -
litate pentru orice proiect
media!

Acum vă mai desparte un
singur click de a fi cunoscuți
oriunde! Aveți vizibilitate fără
frontiere, la costuri la care nu
ați visat !

Cornel  POENAR,
Președinte Companie 

Accent Media

Ofertă unică pentru tipar şi 
publicitate în România!

Bucureşci – Pandemia de
coronavirus ne-a arătat, tu-
turor, cât de vulnerabili sun-
tem, dar, mai ales, a impus o
nouă ordine în ceea ce
priveşte priorităţile. În ad-
ministraţia locală lucrurile
nu sunt diferite de cele
dintr-o familie, însă atunci
când problemele vin la pa-
chet cu un buget mic soluţi-
ile par să se îndepărteze tot
mai mult. 

Amplasată în nordul jude -
ţului, comuna Bucureşci se
confruntă cu un buget foarte
mic, comparativ cu nevoile
reale ale aşezării. Autori -
tăţile centrale au transmis
primăriilor tot felul de activ-
ităţi, dar au uitat să dea şi

bani suficienţi pentru re-
zolvarea acestora. 

„Avem un buget foarte
mic. Ce poţi face cu 20.000
de lei pe care i-am primit de
la Consiliul Judeţean Hune-
doara? Doar lucruri mă run -
te. Or, şi aici trăiesc oameni
care au nevoie de o viaţă mai
bună! Din păcate, este foarte
greu de conturat un buget
local. Aşa că, din luna martie
avem restanţe la plata salari-
ilor asistenţilor persoanelor
cu handicap. Apoi sunt şi alte
cheltuieli care trebuie aco -
perite, de la cotizaţiile pen-
tru că suntem membri în
ADI-uri, până la cele referi-
toare la avizele pentru
proiecte. Este foarte greu”, a

declarat primarul comunei
Bucureşci. 

Edilul local este însă opti-
mist şi spune că, şi în aceste
condiţii grele, autoritatea lo-
cală a reuşit să facă mai
multe lucruri bune pentru
comunitate, de la reparaţii
de drumuri până la investiţii
de larg interes. 

Cât despre pandemie,
Mircea Ghilean a apreciat că
populaţia a trecut, cu bine,
momentele grele. Autorita -
tea locală a ajutat cât a putut,
a oferit formularele necesare
pentru declaraţiile pe pro-
pria răspundere, a discutat
cu oamenii pentru a le ex-
plica ce este bine şi ce nu.
„Am încercat că ajutăm în

limita banilor de care am dis-
pus. Sper ca oamenii să fi fost
mulţumiţi. În continuare,
trebuie să fim atenţi şi să re-

spectăm regulile pentru că
pandemia nu a s-a încheiat
definitiv”, a arătat primarul
comunei Bucureşci. 

Bucureşci: Problemele grele ale unei comune cu buget mic
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P
e data de 1 iunie,
PNL va împlini 200
de zile de când a pre-

luat guvernarea.Dacă pe
plan intern, Guvernul
Orban s-a remarcat nega-
tiv în această perioadă cu
zecile de miliarde împru-
mutate, cu tunurile din
achizițiile publice, cu lipsa
măsurilor pentru
economie, cu cozile de
români de la graniță, cu
bâlbâielile legislative și
ordonanțele de urgență și
militare făcute pe ge-
nunchi, situația nu este
deloc diferită când vorbim
de poziția României pe
plan internațional. 

Statutul României este în
scădere, iar acest lucru se da-
torează actualului guvern.

1.De când a preluat PNL
guvernarea, unii ambasadori
străini se declară fără non -
șalanță în favoarea unui par-
tid sau altul și intervin în
treburile interne ale Româ -
niei. Acest lucru este neper-
mis în diplomație, dar la noi
se poate.

2. De când a preluat PNL
guvernarea, românii sunt ex-
portați pentru agricultura al -
tor state. Din perspectiva
liberalilor, România nu are
nevoie de ei. Nici nu a contat
că este pandemie sau că se -
ceta din regiune pune în peri-
col agricultura românească și
avem nevoie de lucrători agri-
coli și aici.

3. De când a preluat PNL
guvernarea, Ungaria a ajuns
să ne dea lecții în diplomație,
pentru că al nostru Preșe -
dinte este într-o frenezie anti-
PSD, iar vecinii și etnicii

maghiari se aflau în linia sa de
tragere. Consiliul Național
pentru Combaterea Discri -
minării l-a amendat pe Pre șe -
dinte pentru această retorică
discriminatoare, iar parte ne -
rii europeni l-au taxat politic.

4. De când a preluat PNL
guvernarea, conducătorii de
peste Prut, din Republica
Moldova, își permit în sfârșit
să acuze România în mod
des chis de corupție, după ce
țara noastră a donat sute de
mii de materiale sanitare în
contextul pandemiei.Înainte
să vină la putere, liberalii vor-
beau de reforme și de imag-
inea României în Europa și în
lume. Care reforme? Care
imagine? Suntem țara a cărui
Președinte acuză un stat ve -
cin, stat membru al Uniunii
Europene, de comploturi as-
cunse. 

În contextul internațional,
impresia generală a statelor
partenere este că România a
ajuns țara tuturor posibili -
tăților, țara de unde poți lua,

unde poți face și spune ce
vrei, pentru că Guvernul
Orban acceptă. Stimați libe -
rali, partidul vostru a împlinit
ieri 145 de ani. 

Degeaba, aparent, pentru
că nu ați învățat nimic din is-
torie. Cu așa politică externă,
faceți necinste liberalismului.
Dacă nu vă este rușine față de
cetățenii României, ar trebui
să vă fie față de Brătieni și
părinții voștri fondatori.

Da, PSD a votat Guvernul
Orban II. Am votat pentru că
am pus mai presus interesele
României, care se afla în mo-
mentul respectiv într-o situ-
ație de criză și avea nevoie de
un executiv cu puteri depline. 

Dacă Președintele Ioha -
nnis lăsa și el interesele po -
litice și numea un om mai
eficient în fruntea țării, nu
ajungeam aici. Nu eram ne vo -
ită să spun: Ajunge! Este mo-
mentul unei noi moțiuni de
cenzură!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

GUVERNUL ORBAN: 
REPETENT ÎN DIPLOMAŢIE

ŞI NU NUMAI

Pui – Pandemia de Covid-
19 a lăsat urmări peste tot, în
ţară. Economia s-a blocat,
programul oamenilor a
suferit schimbări, măsurile
de siguranţă au fost dintre
cele mai drastice. Acolo unde
măsurile de protecţie au fost
respectate, cu sfinţenie, lu-
crurile s-au derulat fără pro -
bleme.

Considerate posibile fo-
care de infecţie, căminele de
bătrâni au stat, mai mult ca
oricând, în atenţia autorită -
ţilor. Din fericire, la căminul
de bătrâni din comuna Pui nu
au existat cazuri de îmbol-
năviri, tocmai pentru că acolo
procedurile au fost aplicate
ca la carte.

„Avem în comună un că -
min de bătrâni, unde, din feri-
cire, nu au fost niciun fel de
probleme. Activitatea aces-
tuia a fost bine gestio nată.
Toţi oamenii care locuiesc în
acest cămin sunt trecuţi de
65-70 de ani, iar la această
vârstă pot apărea probleme
de sănătate. Dacă aceştia s-ar
fi îmbolnăvit ar fi fost bai! Dar
am reuşit să trecem cu bine

peste aceste momente”, a
spus primarul comunei Pui,
Victor Stoica.

El a atras atenţia că pan-
demia nu a trecut şi a reafir-
mat faptul că trebuie să avem
mare grijă, în continuare. 

Cât priveşte activitatea
Primăriei în perioada de pan-
demie, primarul comunei Pui
a menţionat că nu s-a stat
niciun moment deoarece au-
toritatea locală are foarte
multe proiecte de investiţii de
gestionat. 

„Avem 11 proiecte de in-
vestiţii, cele mai multe de
până acum, finanţate din fon-
duri ale AFIR, Ministerului
Dezvoltării sau prin PNDL.
Nu a fost timp de stat pentru
că lucrările trebuie executate,
sunt aşteptate de oameni. Din
păcate, birocraţia este stu-
foasă, însă, pe de altă parte,
am remarcat că onorarea
cererilor de plată s-a realizat
la 2-3 săptămâni, maxim o
lună. Este un lucru îmbucură-
tor, pentru că au fost ani în
care s-a aşteptat mai mult de
şase luni la plată”, a remarcat
Victor Stoica.

Pui: Oamenii au trecut 
cu bine momentele grele 

ale pandemiei
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P
reşedinta Federaţiei
Române de Nataţie
şi Pentatlon Mo -

dern, Camelia Potec a
avertizat în aceste zile
atât ministerul de resort
cât și pe cel am sănătății
despre posibile pierderi
pe care România le va în-
registra în domeniul
natației. ”Dacă nu se 
redeschid bazinele, 
pierdem şi generaţia de
sportivi pentru Jocurile
Olimpice din 2024”, a
avertizat Camelia Potec.

”E foarte greu să stai de-
parte de apă, e un mediu di -

fe rit, un mediu la care nu
suntem adaptaţi decât dacă
stăm acolo o lungă perioadă
de timp. Şi copiii chiar au
stat de la vârste foarte fra -
gede. Acum, fizicul, muscu-
latura, totul se transformă,
pentru că au făcut efort fizic
pe uscat, dar nu l-au adaptat
la mediul acvatic. Aşadar,
după cum spuneam, riscăm
să pierdem şi generaţia de
sportivi pentru Paris 2024” a
spus Camelia Potec.

Ea a adăugat că în acest
moment nu se mai poate
spune cu exactitate câţi

sportivi numără loturile
naţionale de tineret şi ju-
niori, pentru că nu ştie câţi
vor mai putea continua ac-
tivitatea sportivă de perfor-
manţă.

Ministrul Tineretului şi
Sportului, Ionuţ Stroe, a afir-
mat că va continua discuţiile
diriguitorii Federaţiei Româ -
ne de Nataţie, referitoare la
începerea activităţii sportive
în bazine; la discuții vor par-
ticipa şi reprezentanţi ai
Ministerului Sănă tăţii şi ai
Institutului Naţional de Să -
nă tate Publică.

Camelia Potec: ”Dacă nu se
redeschid bazinele, pierdem

şi generaţia de sportivi 
pentru JO din 2024” 

Anunț prealabil privind afișarea publică a

documentelor tehnice ale cadastrului

Județ: Hunedoara
UAT Sălașu de Sus
Sector cadastral: 37

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT Sălașu de Sus pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin
(2), litera k  din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

Data de început a afișării: 02.06.2020
Data de sfârșit a afișării:   31.07.2020

Adresa și locul afișării publice: Comuna Sălașu de
Sus, localitatea Sălașu de Sus, str. Principală nr.114 A
sediul Primăriei Comunei Șălașu de Sus 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei
Sălașu de Sus și Publicitate Imobiliară. 

Informații privind Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

HUNEDOARA

Serviciul cadastru/Biroul de Înregistrare sistematică 

N
ovak Djokovic
(33 de ani, 1 ATP)
intenționează să or-

ganizeze un turneu în pe-
rioada 13 iunie - 5 iulie,
perioadă în care toate
competițiile oficiale din
tenis sunt suspendate.  

Un alt turneu similar este
în intenția jucătorului Do-
minic Thiem un turneu cu
premii de 150.000 de euro în
Austria, iar Djokovic țintește o
idee similară.

Turneul de tenis  „Adria
Tour” pe care sârbul Novak
Djokovic  îl va organiza care ar
urma să se desfășoare în mai

multe țări din Balcani, la Bel-
grad (13-14 iunie), la Zadar
(Croația, 20-21 iunie), într-un
oraș din Muntenegru (27-28
iunie), la Banja Luka (Bosnia,
3-4 iulie) și, apoi, din nou în
Croația, la Zagreb.

Până acum, și-ar fi anunțat
deja prezența Dominic Thiem
(26 de ani, 3 ATP), Grigor
Dimitrov (29 de ani, 19 ATP)
și Victor Troicki (34 de ani,
184 ATP)

Turneul „Adria Tour” din
Balcani e unul umanitar și își
propune să strângă fonduri
pentru ajutorarea persoa -
nelor defavorizate.

Tenis de câmp:  Turneu de
tenis în Balcani, în 4 țări

Canoe:  Lotul olimpic de canoe

a ieşit pe apă după două luni
Componenții loturilor naționale ale României de canoe

se află la Complexul Olimpic ” Sydney 2000”  din Izvorani,
unde și-au reluat pregatirea centralizata.După două luni
de antrenamente solitare acasă, în propriile apartamente,
componenții lotului olimpic de canoe au ieșit pe apă.

Antrenorul Florin Popescu s-a declarat mulțumit atât
de forma fizică în care sunt sportivii cât și de condițiile ac-
tuale de pregătire. “Totul este excelent la Izvorani. Suntem
complet izolați aici și ne simțim protejați. Nu intrăm în
contact cu absolut nimeni, de la hotel mergem direct la
apă, acolo facem antrenamentele specifice pe lac, după
care revenim la hotel. M-am bucurat că toți cei cinci com-
ponenți ai lotului sunt în formă fizică bună și au venit mai
slabi, dovadă că au urmat cu strictețe programul de
pregătire pe care l-am realizat pentru ei, special pentru
perioada de izolare”, a spus Florin Popescu.

F
orul fotbalistic conti-
nental UEFA a accep-
tat cererea Federației

Române de Fotbal și a pre-
lungit până la 1 iunie ter-
menul de comunicare
impus federațiilor
naționale privind comuni-
carea planului de reluare a
competițiilor. UEFA sta-
bilise, inițial, ca fiecare
federației să comunice
aceste planuri până în 25
mai.

Potrivit Federației Româ ne,
această prelungire va fi utilă și
pentru o analiză în ceea ce
privește implementarea actu-
alului protocol medical în ceea
ce privește antrenamentele.
Liga Profesionistă de Fotbal a

înaintat către Federația Româ -
nă un program pentru desfă -
șurarea tuturor etapelor
ră  mase din sezonul 2019-
2020 al Ligii I. Din faza play-off
au mai rămas de jucat 8 etape,

iar din play-out, 12.
LPF dorește ca Liga I, între-

ruptă la 12 martie din cauza
pandemiei de coronavirus, să
se reia în weekend-ul 13-14
iunie.

Fotbal: UEFA a prelungit termenul de comunicare

a planului de reluare a competițiilor
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Ciclism: Turul Sibiului, prima

competiție din calendarul 

internațional la ciclism

T
urul Ciclist al Sibiu-
lui, ajuns la cea 
de-a 10-a ediție, 

deschide noul calendar
internațional de șosea
anunțat de Uniunea 
Ciclistă Internațională
după izbucnirea pan-
demiei de coronavirus.

Competiția se va desfă -
șura în perioada 2-5 iulie și
va cuprinde un prolog prin
centrul istoric al Sibiului și
trei etape(Sibiu-Agnita și re -
tur, Sibiu-Bâlea Lac, Sibiu-
Cisnădie-Săliște-Cristian și
întoarcere la Sibiu, cu o pro -
bă de contratimp de 12 km

între Curmătura Stezii și Păl-
tiniș.

La ediția din acest vor
participa 21 de echipe, din-
tre care 3 pro-continentale,
17 continentale, printre care
două de la noi din țară,
Novak Team și Giotti Victoria
Automotive, precum și o
echi  pă națională, cea a Ro -
mâniei.

România va mai găzdui, în
acest an, o cursă de nivel in-
ternațional, Turul Ciclist al
Ținutului Secuiesc, în peri oa -
da 4-8 august. Turul Româ -
niei este programat între 8 și
13 septembrie.

Olimpice
Preşedintele Comisiei de coordonare a Comitetului In-

ternaţional Olimpic (CIO) pentru Jocurile Olimpice de la
Tokyo, John Coates anticipează că organizatorii japonezi
se vor confrunta cu probleme serioase dacă pandemia de
coronavirus nu va fi eradicată până anul viitor. John
Coates, care este si preşedintele Comitetului olimpic aus-
tralian a mai spus ca organizatorii nu trebuie să conteze
pe dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19.  ”Vom avea
probleme serioase pentru că avem sportivi ce vin din 206
ţări diferite. În Brazilia au fost recent 10.000 de cazuri noi.
Foarte puţine ţări sunt la fel de avansate pentru a face faţă
acestui lucru ca Australia. Premierul japonez Shinzo Abe
spune că Jocurile pot avea loc doar în 2021. Nu putem
amâna din nou şi trebuie să ne asumăm că nu va exista un
vaccin sau, dacă vom avea un vaccin, acesta nu va fi sufi-
cient pentru distribuirea lui în toată lumea până la debutul
Jocurilor Olimpice”.

L
otul național de ca -
notaj al României a
revenit în pregătire

centralizată la Complexul
Sportiv Național Snagov
(Baza Nouă), respectând
toate restricțiile impuse
de starea de alertă în care
se află România din cauza
pandemiei de COVID 19.

Cei 96 de canotori din lo-
turile repezentative (feminin
și masculin) au trecut cu brio
testul pentru coronavirus și
împreuna cu antrenorii lor
au semnat declaratiile pe
propria răspundere pentru a

putea reîncepe antrenamen -
tele specifice pe Lacul
Snagov.

Pe toata perioada canto -
namentului sportivii nu vor
părăsi deloc baza nautică de
la Snagov, unde se pregatesc
pentru Jocurile Olimpice de
anul viitor de la Tokyo, șansa
calificării la această com-
petiție dându-le puterea să
treacă mai ușor peste această
perioadă de pregătire dificilă.

Întreg personalul de la
CSN Snagov, testat de COVD
19, se va schimba o dată la 14
zile.

Canotaj:  Lotul naţional al

României, în pregătire la Snagov

CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., societate administrată în
sistem dualist, având sediul în Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara, având CUI
RO 30464576 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/651/2012, în temeiul art.117
din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, prin
Președinte, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru
data de 18.06.2020 ora 14:00, ce va avea loc în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj,
pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.06.2020, con-
siderată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea
nr.31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru
data de 19.06.2020 în acelaşi loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea Rapoartelor Anuale ale Directoratului și Consiliului de Supraveghere al
CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A. pentru anul financiar 2019, a Raportului de
Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2019 și aprobarea
Bilanțului Contabil, Contului de Profit și Pierdere și anexele aferente închiderii exercițiului
financiar 2019; 

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2019,
după constituirea/întregirea rezervelor legale, după caz;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2019,
pe baza rapoartelor prezentate.

4. Numirea auditorului financiar și stabilirea mandatului pentru auditarea situațiilor
financiare ale anului 2020.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului financiar 2020.
6. Alegerea unui nou membru în cadrul Consiliului de Supraveghere, datorită faptului

încetării mandatului unuia din membri.
7. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților

necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA și pentru ducerea la în-
deplinire.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5% din cap-
italul social al societății, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile
de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, cu condiția ca fiecare
punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare
de AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe baza
Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială sau îm-
puternicire.

Procurile speciale/împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societății în original cel târziu până la data
de 15.06.2020(data numarului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv
data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 13:00, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR” din 18.06.2020/19.06.2020”. Procurile/împuternicirile se întocmesc în
trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul
va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea
secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale/împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de
15.06.2020, ora 14:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Formularele de vot prin corespondenţă şi formularele de procuri speciale în limba
română pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala a Acționarilor se pot
obține de la sediul societății  cu 5 de zile înainte de AGA.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stip-
ulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generala a Acționarilor.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au drep-
tul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
18.06.2020/19.06.2020, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea
de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor cu cel puţin 5 zile înainte de Adunare şi se pot
obţine de la sediul social al Societăţii.

PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI

Gelu Stan



C
hiar dacă nu sunt
atât de pretențioase,
roșiile au nevoie de o

îngrijire atentă după
plantare. De aceea, legu-
micultorii ne sfătuiesc să
ținem cont de anumite ele-
mente, hotărâtoare pentru
dezvoltarea lor viitoare. 

Lucrările de

întreținere
Sunt foarte importante

pentru cultura de roșii, mai
ales că ele trebuie efectuate
corect și la timp. Iată câteva
dintre ele:

Mușuroitul
Constă în aducerea unui

mușuroi de pământ în jurul
plantei. Momentul prielnic
pentru mușuroire este atunci
când la baza plantei se ob-
servă escrescențe. Acoperirea
acestora va duce la dez-
voltarea rădăcinilor viitoare,
care sunt atât de necesare
plantelor mature, ne spun
legumicultorii.

Afânarea solului
Se face de câte ori este

cazul, manual sau mecanizat,
pentru a distruge plantele in-
vazive.

Legarea tulpinilor 
de araci  

Această lucrare este nece-
sară pentru  susținerea plan -
tei și a preveni ruperea ei, sub
greutatea fructelor. Lucrarea
se face pe măsură ce tufele se
încarcă cu rod si devin mai
grele.

Pot fi folosiți aracii din
lemn, de 1-1,2 m lungime,
care se înfig în pământ în
dreptul fiecărei plante, înspre
nord. (gradina.ro).

Copilitul
Înseamnă ruperea lăstar-

ilor laterali, cei care apar
acolo unde frunza pleacă din
tulpină. Se vor lăsa doar 1-2
lăstari sub tufă, dintre cei
care apar în preajma primu-
lui ciorchine. Dacă lăstarii
sunt lăsați să crească, aceștia
vor afecta fructificarea și vor
favoriza apariția bolilor. De
aceea trebuie înlăturați de la
rădăcină atunci când au
maxim 3-4 cm, scrie
casepractice.ro

După înflorire
Dacă trece un timp și nu

apar fructele, atunci este
nevoie ca planta să  fie miș-
cată puțin. În felul acesta se
face polenizarea florilor,
potrivit manancabio.ro 

Cârnitul
Prin această lucrare se

retează vârful plantei la 2-3
frunze deasupra ultimului
ciorchine de fructe. În acest
fel se grăbește coacerea
fructelor în cazul roșiilor tim-
purii, asigurându-se, toto-
dată, fructe mari și cărnoase.
La tomatele timpurii se lasă
4-5 ciorchini de fructe, iar la
cele târzii 6-8 ciorchini,
potrivit grădina-online.ro).

Defolierea
Prin defoliere se înțelege

eliminarea frunzelor îm-
bătrânite, aflate sub etajul de
fructe, care au început să se
matureze.

Udarea roșiilor
Se va face în funcție de 

anotimp și gradul de uscare a
pământului. Udarea trebuie
făcută după ce solul a fost
curățat de plantele invazive.
Legumicultorii ne sfătuiesc să
folosim apă încălzită la soare
sau apă de ploaie. Ea va fi
pusă, din abundență, direct la

rădăcini și nu pe plantă.
Primăvara și la începutul
verii, roșiile se udă dimineața,
pentru ca pământul să se
încălzească în timpul zilei, iar
plantele să nu fie afectate de
răceala nopții. În schimb,
vara, udarea se face și seara și
dimineața, când solul s-a mai
răcorit. Udările superficiale,
frecvente, vor duce la for-
marea unor rădăcini anemice.

Fertilizarea
Este indicat să se facă o

dată la 10-15 zile de la
plantarea răsadurilor, apoi la
două săptămâni. Este bine  să
se facă cu îngrășăminte natu-
rale, cum ar fi:

Gunoiul de grajd 
Este o sursă excelentă de

fertilizare. Astfel că, o găleată
bălegar se subțiază cu cinci

găleți de apă, folosindu-se o
cantitate de 10-15 l la un mp.
Se poate folosi și mranița,
care se împrăștie printre
plante și se îngroapă apoi la
prășit. Dacă frunzele încep să
se îngălbenească sau să se
ofilească, este indicat să se
repete fertilizarea. Pentru ca
rădăcinile să se păstreze la o
temperatură optimă, iar solul
să aibă umezeală, la bază,
roșiile pot fi acoperite cu un

strat de materie organică, re-
alizată din rumeguș, frunze
sau din paie, ne sfătuiesc
legumicultorii. În acest fel vor
fi ocrotite și de dăunătorii de
la baza roșiilor. 

Făina de pește

Împreună cu două as-
pirine, care se pun la rădăcina
răsadului, stimulează sis-
temul imunitar al plantei. 
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•  Pe toată perioada de creștere, temperatura ideală pentru
dezvoltarea roșiilor este de 18-25 de grade ziua și 8-10 grade
noaptea. Și cum, de obicei, tufele de roșii tind să se înalțe, iar
frunzele ajung plantele vecine, se vor tăia 1-2 frunze de jos.
După ce  se face acest lucru, planta nu va mai creste în
înălțime timp de 7 zile.

• Lipsa creșterii în înălțime este compensată de întărirea
tulpinii, factor esențial pentru o recoltă bogată.

• Dacă este necesar, tăierea poate fi repetată, iar rezultatul
va fi și mai bun. 

•  După copilire, ruperea frunzelor sau tratare, planta tre-
buie lăsată aproximativ 24 de ore fără să fie udată sau hrănită,
pentru ca aceasta să-și revină. scrie ideipentrucasa.ro.



Făina de oase 
Este o sursă importantă de

fosfor organic, care ajută la
înflorire și la sporirea
numărului de fructe

Cojile de ou
Conțin o mare cantitate de

calciu și alte minerale va -
loroase. Zdrobite și puse la
rădăcina plantei, acestea sunt
absorbite urgent de sol și pot
furniza rapid substanțele nu-
tritive necesare plantei,
potrivit livebizmedia.com.

Soluții preparate 

în casă
Sunt foarte eficiente, ușor

de pregătit, cu ajutorul lor
plantele se dezvoltă armonios
și produc recolte bogate. De
asemenea, ele ajută și la înde-
părtarea unor boli și dăună-
tori. 

Soluția de urzici
Urzicile le găsim pe toată

perioada verii, ele putând fi
folosite atât pe post de în-
grășământ, cât și ca insecti-
cide sau fungicid. Pentru
prepararea soluției de urzici
este nevoie de o găleată de
zece litri în care se pun urzi-
cile, până la jumătatea ei, fără
flori și rădăcini. Peste ele se
toarnă apă călduță, apoi se
lasă la macerat, la soare, timp
de 7-10 zile. După acest inter-
val, soluția concentrată obți -
nută se diluează cu apă (un
litru la 10 litri de apă). Cu
soluția astfel pregătită, se
stropesc frunzele și tulpinile
de roșii. Pentru un efect
maxim, se adaugă și o mână
de cenușă. Soluția concen-
trată rămasă poate fi utilizată
și pentru stropiri ulterioare.

Un astfel de tratament este
util pentru prevenirea îmbol-
năvirii plantelor fiind, totodată,
și un îngrășământ na   tu  ral, care
favorizează creșterea plantelor,
potrivit infocs.ro/ 

Apa de cenușă
Se poate folosi atât la to-

mate, cât și la alte plante. Se
prepară din 500 grame de
cenușă care se pune într-o
găleată. Peste ea se toarnă
cinci litri de apă clocotită. Se
lasă așa o perioadă, până când
cenușă se așază pe fundul va-
sului, apoi apa limpezită se
trece într-un alt vas. Peste ea
se toarnă încă cinci litri de
apă, preferabil de ploaie sau
de izvor.

Maceratul de usturoi
Se folosește pentru com-

baterea unor boli și dăunători.
Pentru prepararea maceratu-
lui se folosește un recipient de
doi litri, în care se va pune200
g de usturoi necurățat, dat
prin mașina de tocat. Vasul se
acoperă și se va ține la cald,
timp de o săptămână, după
care, maceratul se strecoară.
Se păstrează în sticle închise
la culoare, la întuneric. Pentru
stropirea plantelor, se va
folosi 60 ml macerat la 10 litri
de apă (de ploaie sau apă stă-
tută). La compoziție se adaugă
3 linguri de săpun lichid, apoi
cu soluția obținută se stropesc
roșiile, dar și ardeii sau
vinetele, ne sfătuiesc legu-
micultorii.

Soluția de ceapă 
și usturoi

Foarte bogată în substanțe
minerale, o astfel de soluție
ajută plantele în procesul de
dezvoltare. Din ceapă și us-
turoi se poate  obține fie un
macerat, dar care necesită un
timp mai îndelungat, fie o
soluție mai simplă. Astfel că,
peste ceapa sau usturoiul ră-
mase de anul trecut, se toarnă
apă clocotită. După răcire, cu
soluția respectivă se stropesc
legumele.

Soluția preparată
cu lapte

Poate fi folosită atât pe post

de îngrășământ, cât și pentru
combaterea unor boli mico-
tice ale plantelor. Se prepară
dintr-un litru de lapte, care se
toarnă în 9 litri de apă. La
soluție respectivă se adaugă și
30 de picături de tinctură de
iod.  Cu soluția obținută se vor
stropi plantele, în întregime, o
dată la 7-10 zile. La pre -
pararea soluției se poate
folosi și laptele degresat sau
zer, potrivit cuvintul.md.

Soluția cu drojdie 
de bere

Ajută la creșterea și dez-
voltarea mai rapidă a
plantelor. Se obține din  trei
litri de apă în care se dizolvă o
jumătate de pahar de zahăr și
100 g drojdie de bere. Ingre-
dientele se pun într-un vas
încăpător care se acoperă și
lasă la dospit timp de o săp-
tămână. După acest interval,
din soluția concentrată obțin-
ută se va pune un pahar la 10
litri de apă, apoi se pot stropi
roșiile. Soluția se folosește la
fertilizarea frunzelor, dar se
poate pune și la rădăcina
plantei. Cu ea se pot stropi și
alte plante precum vinetele și
ardeii, potrivit fasingur.info.

Soluția de bicarbonat
Are multiple întrebuințări în

bucătărie, dar este utilă și în
grădina de legume, pentru
stropirea plantelor. Pentru
prepararea ei se folosește un
litru de apă călduță, în care se
vor pune 1-2 lingurițe de bicar-
bonat. După ce se topește, cu ea
se stropesc plantele, apoi frun-
zele se pudrează cu cenușă.

Maceratul de ardei iute
Este foarte util, întrucât ajută

la îndepărtarea melcilor fără
cochilii, larvelor, fluturilor sau
moliilor. Se prepară dintr-un
kilogram de ardei iute  proaspăt
sau o jumătate kg de ardei uscat
și mărunțit bine. Se acoperă cu
apă și se lasă la mace rat două
zile într-o găleată acoperită,
apoi se fierbe și se lasă mai lasă
încă două zile la macerat. După
ce se amestecă bine,  soluția se
filtrează.  La 250-500 ml soluție
concentrată se folosesc 10 litri
de apă, la care adăugăm 40 g
săpun diluat într-un litru de
apă. Soluția trebuie folosită
imediat. 

Cojile de banană
Nu se aruncă, ele fiind foarte

bogate în potasiu și magneziu,

ajută la dezvoltarea optimă a
plantelor. După ce se mărun -
țesc, vor fi încorporate în sol, în
jurul plantelor. Astfel că, ele vor
hrăni atât tomatele, cât și alte
plante din grădină. 

Zațul de cafea
Îmbunătățește structura

solului și oferă o sursă de nu-
trienți cu eliberare lentă. Poate
fi folosit ca fertilizator și chiar
ca mulci, scrie raduzlati.com. 

Plante care protejează
roșiile

Dacă în apropierea roșiilor
vor fi straturi de ceapă și us-
turoi, acestea protejează
plantele împotriva manei sau a
altor boli fungice. 

Crăițele și gălbenelele 
Protejează plantele de anu-

miți dăunători. Crăițele alungă
nematozii de la rădăcină iar
gălbenelele, prin mirosul lor
puternic, alungă anumite in-
secte. De asemenea, busuiocul
cultivat în preajma roșiilor,
poate influența, prin aroma lui
puternică, gustul fructului, ne
spun experții.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Ana și regele 
Inspirat dintr-o poveste reală, filmul o aduce în

prim plan pe Ana Leonowens, o profesoară de en-
gleză, care pleacă împreună cu fiul său în ținutul ex-
otic al Siamului pentru a-i instrui pe copiii regelui
Mongkut. Angajată pe post de guvernantă, ea ob-
servă că oamenii îl respectau pe acesta ca pe un zeu.
Și cum obiceiurile ei vestice intrau în contradicție
cu cele de acolo, ea îl considera pe rege chiar neciv-
ilizat. Cu toate acestea, cei doi trăiesc o frumoasă
poveste de dragoste.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Aveți multă energie și reușiți
să rezolvați toate problemele
restante din ultima vreme. Vi
se propune o colaborare in-
teresante și aveți șanse să vă
restabiliți situația financiară.
Dar se recomandă prudență,
mai ales atunci când semnați
acte importante.

La serviciu aveți foarte mult
de lucru și încercați să faceți
față tuturor sarcinilor primite.
Nu este momentul să vă
gândiți la investiții, pentru că
situația voastră financiară
este incertă. Așteptați mai
bine să se limpezească lu-
crurile peste tot.

Întrucât în această perioadă
beneficiați de mai mult timp
liber, axați-vă pe problemele
casnice și finalizați toate lu-
crările începute. Acest lucru
vă relaxează și vă aduce bună
dispoziție. În plan sentimen-
tal nu sunt schimbări deo -
sebite.  

În ultima vreme depuneți efor-
turi susținute la locul de
muncă, iar propunerile și
ideile voastre sunt apreciate.
Este posibil să fiți avansați sau
să primiți un bonus consistent.
Ar fi de dorit să nu vorbiți
foarte mult despre intențiile
voastre viitoare.

Pe tot parcursul intervalului va
fi multă agitație în jurul vostru.
Este posibil să primiți infor-
mații interesante legate de
chestiuni profesionale. Urmăriți
îndeaproape proiectele în care
sunteți implicați și încercați să
finalizați totul la timp. N-ar
strica să vă mai și odihniți. 

La serviciu vor avea loc unele
schimbări, care să se adapteze
la situația actuală. Acest lucru
nu vă afectează în mod direct,
întrucât munca voastră nu de-
pinde cu nimic de alte per-
soane. Totuși, ar fi bine să
manifestați prudență, întrucât
unii au interese ascunse.

Veți reuși, în cel mai scurt timp,
să vă consolidați statutul pro-
fesional și să vă bucurați de
aprecierea șefilor. Purtați dis-
cuții cu unii dintre partenerii
voștri, care vă propun o cola -
borare pe termen lung. Bazați-
vă doar pe forțele voastre și nu
apelați la împrumuturi.

Chiar dacă aveți foarte mult de
lucru la serviciu selectați-vă
prioritățile și concentrați-vă
doar pe ceea ce vă interesează
în mod deosebit. În plan finan-
ciar se deschide o nouă per-
spectivă. Este posibil să primiți
bani dintr-o moștenire sau o
colaborare mai veche.

Evenimentele din ultima vre -
me v-au afectat în mod de-
osebit, iar acum încercați să
vă reveniți. Nu vă agitați, luați
lucrurile așa cum sunt, pentru
că totul este în favoarea voas-
tră. Poate fi vorba de un bonus
sau o sumă mai mare de bani. 

Finalizați un proiect important
și, în același timp, vă implicați
în tot felul de acțiuni, care vă
ocupă o mare parte din timpul
vostru liber. Selectați-vă prio -
ritățile și axați-vă doar pe ceea
ce vă este de folos. Apar schim-
bări în plan sentimental, care
nu vă avantajează.

În plan profesional se anunță
oportunități nebănuite. Totul
este să fiți pe fază și să nu
lăsați pe nimeni să vă influ-
ențeze. Veți fi solicitați mai
mult de către colegi, care vă
vor cere sprijin într-o acțiune
importantă. În plan sentimen-
tal, nu sunt schimbări.

Situația voastră financiară se
îmbunătățește în mod simți-
tor, iar acest lucru vă deter-
mină să faceți cheltuieli în
plus. Vă veți întâlni cu unele
persoane din anturajul apro -
piat, care vă vor da informații
legate de activitatea voastră
viitoare. 

ANTENA 1

• Replica unor tineri
O doamnă se apropie de un grup de tineri

care povesteau la o țigară.
- Hei, tinerilor, aveți o țigaretă în plus pen-

tru o doamnă frumoasă și foarte atrăgătoare?
- Avem, dar de ce v-a trimis pe dumnea -

voastră și nu a venit ea să ne ceara?! 

• Unde-i Leana?
- Măi Gheorghe, unde-i Leana ta, că n-am

mai văzut-o ieșind din casă?
-  O doare spatele!
- Dar ce a ridicat ?
- Glasul!

• Într-un cabinet medical…
Un bărbat stă de vorbă cu doctorul care-l

consulta.
- Omule, știi că alcoolul și fumatul îți fac

numai rau?
- Stiu, domnule doctor, dar îi iert!

• Doi prieteni stau de vorbă:
- Frate, da ce-ai mai slăbit!
- Daaaa… 17 Kg într-o lună.
- Nahh, ești nebun? Cum ai reușit?
- Mi-am luat niște adidași la 380 de euro.
- Și, cât alergi pe zi?
- Alerg pe dracu! Nu mai am bani de mân-

care…

• Discuție între iubiți
- De ce plângi, draga mea?
- Nu mă lasă tata să mă mărit cu tine!
- Gata, nu mai fii așa supărată, găsesc eu pe

altcineva...

S-au oprit filmările

Se pare că, din cauza pandemiei, sezonul 2 al se-
rialul ”Mă numesc Zuleyha” s-a opri în Turcia, la
episodul 63. Potrivit informațiilor unei jurnaliste
media, serialul ar urma să fie reluat abia în toamnă.

A depășit frica

Adrian Nartea, protagonistul serialului ”Vlad”,
difuzat de  PRO TV, a depășit frica provocată de
pandemie, iar acum se bucură să petreacă cât mai
mult timp cu familia. Cu toate acestea, actorul de-
clară că îi lipsește tot ceea ce este legat de filmare
și abia  așteaptă să-și revadă colegii din serial.

A născut un băiețel

Oana Cârmaciu, actrița din serialul ”Sacrificiul”
(Antena 1) a adus pe lume un băiețel.  Chiar dacă
în această perioadă i-au lipsit întâlnirile cu pri-
etenii, excursiile, acum se bucură împreună cu
partenerul de băiețelul lor, spune actriţa.

SE SPUNE CĂ:



Din păcate, s-au în-
mulțit ,,lichelele "și
în timpul acestei

nenorociri. DNA a anunțat
că are 33 de dosare penale
în lucru, faptele fiind
săvârșite în timpul pan-
demiei. Și eu, în naivitatea
mea, mă așteptam ca
mulți să revină cu pi-
cioarele pe pământ. Dar,
vorba lui Octavian Paler
,,Licheaua tot lichea
rămâne".

Unii dintre ,,specialiștii"
noștri au trimis generații în-
tregi la culcare sau în mor-
mânt. Toți spun vot nevoit, că
au murit de Covid dar, ma-
joritatea, au murit, săracii, de
alte boli. Și, aici miroase a ex-
crocherie mondială a unei
Organizații Mondiale a
Sănătății, pentru a justifica
ceva. Vom vedea ce, pentru că
totul  va ieși la iveala cât de
curând. Parca presimt că unii
dintre ,,specialiști" vor face
coadă la DNA, că au umblat la
,,borcanul cu miere. Deci, tot
lichele!!! Bineînțeles că nu
vor lipsi nici politicienii, căci
fără ei mai greu ajungi la
comision. Ei sunt peste tot.

Da, trist! Numărul lichele -
lor este cu mult peste al oa-
menilor onești, în politică.
Elitele au fost ucise de
regimul comunist și de leha -
mite, luând calea străinătății.
Nu mai suntem demult o
țară, nu mai suntem demult
un popor. Suntem o adună-
tură de ființe chinuite, pe un
teritoriu sfârtecat de interese
și de infractorii din interior,
care s-au ajuns șmecherind
acest popor, să le fie lor bine
și ne-au vândut bucată cu bu-
cată.

Ghinionul meu a fost că
am crescut într-o lume sim-
plă, creștină și cu moralitate,
mai bine spus am crescut
într-o altă linie a orizontului.
Linia iubirii de comunitate și
a iubirii de locuri și țară. Și,
colac peste pupăză, am mai
avut și niște părinți și bunici.
Dar pe bunici, nu i-am prins
prea mult în viață Și parcă re-
lieful diversificat al țarii mele
m-a învățat să iubesc și mai
mult, din nefericire. 

Dar, linia s-a pierdut!

Vă veți întreba despre ce
linie vorbesc eu aici. Este
linia orizontului în care eu
îmi văd țara în care m-am
născut şi oamenii care i-au
decis destinul.

Problema nu este că am
văzut în Ion Iliescu atunci, în
’90, un salvator al României.
Sau unul de ticăloșie la
Adrian Năstase. Un abis de
minciună la Ponta sau unul
de prostie la Dăncilă, cum rar
mi-a fost dat să vad.  Undeva,
cărțile au fost făcute pentru
altcineva. Un Everest de dem-
agogie la Tăriceanu sau un
Everest de lăcomie și lipsă de
scrupule la Ion Țiriac. Un
abis de promiscuitate la
Dorneanu sau unul de vulga -
ritate la un  anume demnitar
PNL din Tg Jiu. Problema
adevărată nu sunt ei. Pro -
blema adevărată este linia
orizontului. Care este întune -
cată nu de mărimea ticălo -
șiei, ci de număr. Sunt atât de
mulți! Atât de incredibil de
mulți!

A existat un mănunchi de
oameni minunați care li s-au
opus. Timp de câțiva ani, au
reușit să-i oprească. Apoi au
fost copleșiți. De număr
aceste rânduri scrise de mine
sunt rândurile unui om dis-
perat, care în decurs de
câteva luni a văzut ce se în-
tâmplă cu această guvernare,
în care am sperat să fie mai
bună. Dar, după expunerea
din Parlament, m-am hotărât
să scriu câteva rânduri și să
nu mai am încredere în acești
oameni pe care i-am dorit la
putere, ca să schimbe ceva.
N-au schimbat nimic, mai rău
am ajuns. 

Vremea demagogiei 
a trecut

În afară de ” Jos PSD” nu
mai știu nimic. Dar cum vreți
să fie morali, când ei au fost
puși tot de PSD? Ce să facem?
Cineva din Parlament spunea
că am schimbat un șofer cu
un șomer!! Ce să mai
spunem, când vezi cum se
vaietă că nu are țara bani, iar
ei fură pe toate părțile! Acum

cer voturi. Peste câteva luni
urmează circul politicienilor,
care pe care, bălăcăreli  la TV,
dat în gât, unii pe ceilalți,
dosare peste dosare, ca la noi
la nimeni!

Orban  vorbește acum în
Parlament despre modelul
lor de a conduce o țară, de-
spre modelul lor economic. Și
am înțeles că e ceva cam ca
modul de lucru al unui câr -
ciu mar. Numai el înțelege ce
dorește să facă, pentru că,
ceilalți nu înțeleg nimic.
Aprovizionează bucătăria și
barul cu cât mai puțin, ca să
nu rămână cu marfa pe stoc.
Așază mesele, așteaptă
clienții (care, câți or veni,
pentru că nu știe câți vor fi)
să intre și să comande, la doi
metri de ospătar. Pe cei ”mai
de soi”, de la "controale", îi
servește prioritar, corect și cu
ce are mai bun, iar ospătarul
le scuipă în ciorbă. La cei ai
casei, le aduce ce a rămas de
ieri, le ”îndoaie” băuturile și
subțiază meniurile. Iar dacă
mai apar și necunoscuți, își
scot pârleala cu vârf și înde-
sat, cu resturile din bar și
bucătărie adică. La închidere
număra banii încasați și se
asigură că ies banii lui și, ce
mai rămâne, se fiscalizează. 

Cam așa și cu aprovi -
zionarea cu măști și altele,
unde nu se mai gândește ni-
meni la nimic, decât la
veșnicul comision, dacă s-ar
putea și 80% . Totul foarte
"planificat" ! Cam așa se face
comerț la noi. Sa fie câți mai
mulți bani. Patronii pe o
parte, Statul pe alta parte.
Fiecare cu jecmăneala lui.
Mai grav este ca nimeni nu
știe nimic. 

Cu asemenea oameni în
Guvern, să tot trăiești! 

Cei mai simpatici sunt
Câțu, Alexandru, „Grindă”.
Acest „Grindă” are 26 de rude
angajate în Vrancea, în di-
verse funcții. Domnul Tătaru
a început să meargă prin
șanț, și-a angajat verișoara la
Vaslui, vine și fratele  Nicolae
Tătaru la ISU Vaslui și, ime-
diat, ISU București. Ce să
facem, avem îmbuibații

noștri! Mulții dintre ei au pa-
tronul în Oculta Mondială
(Soroș) și directorul la Brux-
elles. Cum primesc ordine,
trec la  executarea amărâților
de români. Toți străinii își bat
joc de noi, pentru că au găsit
executanții aici, la noi în țară.
Să ții 83 milioane de oameni
în casă și să chemi 100.00 de
români la sparanghel -
înseamnă că ești mare și pa-
triotă, doamnă Merkel. Ori să
vii la televizor și să strigi în
gura mare că nu se pot mări
pensiile,  că nu sunt bani,
când tu, ,,Dragă Stolo", ai
prostit o țară întreagă cu
boala ta închipuită, iar acum
ai hoteluri, pârtii de schi și
pensie 20.000 lei. 

Altul și mai și: Domnul
Câțu a dat-o de gard cu
schema lui cu IMM –uri, din
96.000 care s-au înscris, au
trecut  12! Toate acestea și
multe altele sunt realizările
Guvernului, să spun urmă-
toarea zicală: ”Faptul că
meduzele au supraviețuit
650 milioane de ani fără
creier, le dă speranță multor
oameni". 

Voi încheia cu un sfat: nu
aruncați declarațiile pe pro-
pria răspundere, pe 31 mai,
este o tombolă cu marele
premiu: ,,O excursie la
Wuhan"!! Deci sunt unii mai
penibili decât Dăncilă, Dan
Vâlcov, Dragnea și alții de la
PSD. Ei cresc în sondaje fără
să facă nimic. PNL și acoliții
lor aduc PSD la peste 35% la
alegeri. Parcă nu doresc să
cred că datorită acestui virus
s-au făcut afaceri necurate, să
se îmbogățească toată ca-
marila politica a partidului. 

Oare Suceava nu are
presă?

Aud că vin la conducerea
unor instituții diverși ospă-
tai, patroni de pompe fune-
bre etc. Iar ce este la Suceava
a întrecut orice imaginație.
Acolo este stat în stat, condus
de un Flutur în fața căruia ni-
meni nu mârâie. Chiar pe toți
îi are la mână cu ceva?! 

Ca să bați drumul de la Bu-
curești să plantezi pomi la
Suceava și să premiezi un

,,neica nimeni" de manager la
Spitalul Județean, spune prea
mult. Au ajuns ziarele de la
Cluj să scrie de matrapaz -
lâcurile de la Suceava, con-
duse de o persoană căreia
nimeni nu-i poate face nimic
în acel județ. La Suceava nu
este presă? Văd zilnic în
media, și nu numai, ce s-a în-
tâmplat cu achizițiile în tim-
purile acelea grele. Acest
lucru mă face să cred că dacă
este așa cum se aude, unii
dintre noi sunt cei mai
nenorociți oameni. Toți banii
aceia despre care se discută
și care sunt aruncați în
buzunarele unor hoți, sunt
banii poporului roman. Nu-
mi rămâne decât să ,,plâng și
să râd după ,,nimeni"! 

Încotro vom merge? 

Păi, exact acolo unde îmi
doresc și, sincer, nu acolo
unde vrea Oculta cu acoliții
lor, oricât vor încerca să
oprească acest popor. Orice
piedici voi avea, oricâte fur-
tuni voi întâlni în calea mea,
eu îmi voi urma visul, scopul,
ambiția, spre drumul fericirii.
Orice vis, cu multă tărie, îl
poți face să devina realitate.
Trebuie doar să vrei, să-ți
dorești și, mai ales, să lupți.
Nimic, niciodată nu-ți va veni
la picioare dacă nu încerci.
Lupta dintre Ocultă și Su-
veraniști va fi o luptă ca între
oamenii diavolului, zis Sa-
tana, și cei ai lui Dumnezeu.
Simțim și noi orice se întâm-
plă în lumea asta, dar aștep-
tăm neputincioși în fața unor
îmbuibați, care vor să fie
numai ei, iar restul sclavi.

Al dumneavoastră același   
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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S-au înmulţit ,,LICHELELE"!
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Mod de preparare:

Legumele se spală, se
curăţă, se taie în bucăţi mai
mari şi se pun la fiert în apă
cu sare. După ce s-au fiert,
legumele se scot pe un pla-
tou, iar în supa rămase se
pune peştele la fiert. Se lasă

să fiarbă aproximativ 15 mi -
nute, apoi peştele se scoate
pe un platou, supa se stre-
coară şi se adaugă orezul. 

În timp ce fierbe orezul,
într-un bol mai mare, se bate
bine oul şi se adaugă zeamă
de lămâie. Peste compoziţie
se toarnă şi o ceşcuţă de apă
rece, apoi, se ia câte puţin
din supa fierbinte şi se
amestecă bine, până ce com-
poziţia de ou şi lămâie
ajunge la temperatura supei
din oală. 

După ce orezul a fiert, se

stinge focul, iar supa se lasă
să se răcorească. Se adaugă
apoi oul şi lămâia, ameste -
cându-se continuu, ca să nu
se taie. 

Peştele fiert se curăţă de
oase, se porționează în
bucăţi, care se pun în supă.
Se presă apoi verdeaţa dea-
supra, iar supa se lasă sub
capac câteva minute, ca
aromele să se pătrundă.

Important! În oala în
care fierbe peşte, se pun co-
jile de la lămâie, care estom-
pează mirosul de pește.

INGREDIENTE

700 gr. pește, trei

cartofi, doi morcovi,

două legături de frunze

de ţelină, o ceapă, un ou,

o lămâie, sare, orez.

Sunt așteptate cu nerăbdare în fiecare sezon, fiind
primele fructe ale verii. Cu un conţinut ridicat de vita-
mine, minerale şi o cantitate semnificativă de antioxi-
danţi, cireşele au rolul de a scădea colesterolul şi de a
îmbunătăţi circulaţia sângelui. De asemenea, fibrele
conţinute de cireșe sunt eficiente mai ales în prevenirea
apariţiei cancerului gastric sau al celui de colon. Cea mai
mare cantitate de vitamine este conţinută de cireșele
coapte foarte bine, ajunse la maturitate. Cercetătorii au
inclus cireșele printre alimentele recomandate în cazul
cancerului, acestea întârziind apariţia şi dezvoltarea tu-
morilor maligne. Cireşele pot fi consumate atât
proaspete, congelate sau uscate, dar și sub formă de suc
sau sirop. 

Siropul de cireșe amare  
Se obţine din sucul extras prin zdrobire, urmată de fil-

trare sau prin centrifugare. Sucul rezultat se lasă într-un
vas transparent, vreme de o oră, pentru a se putea separa
partea limpede de cea cu sedimente. Numai sucul
limpede va fi apoi tras cu un furtun si se va pune într-un
alt vas, unde se va amestecă cu miere până când se omog-
enizează. La un litru de suc limpede de cireşe amare se
adaugă două kilograme de miere de albine, iar amestecul
rezultat se pune în sticle închise ermetic. Se păstrează în
locuri întunecoase şi cât mai reci. Se consumă zilnic o
sută de grame din acest sirop amestecat cu apă, ca sub-
stitut de suc proaspăt, pentru tratarea bolilor inflama-
torii şi a celor degenerative.

CireşeleCireşeleSupă grecească de pește

Mod de preparare: 

Cartofii se spală şi se pun
la fiert, în coajă. După ce s-au
fiert, se lasă să se răcorească,
apoi se curăţă de coajă şi se
taie în jumătăţi. Cu ajutorul
unei linguriţe se scoate
miezul din fiecare cartof, ast-
fel încât jumătățile să
rămână ca o bărcuță. 

Umplutura:

Pieptul de pui şi ceapa se
taie mărunt, iar peste ele se
toarnă oul bătut. Se adaugă
apoi miezul de la cartofi,

brânza rasă smântâna, con -
di mentele, după gust, şi ver -
deaţa. Compoziţia se
omo genizează, după care, se
pune în jumătăţile de cartofi.

Într-un vas termorezis-
tent, care se unge cu ulei, se
aşază cartofii umpluţi, dea-
supra se rade caşcaval şi se

decorează cu măsline. Se
adaugă apoi o ceaşcă de apă,
iar vasul se dă la cuptor pen-
tru 30 de minute. Când
cartofii s-au rumenit, se scot
din cuptor, iar peste ei se
presară pătrunjel verde şi
puţin mărar. Se servesc cu
smântână.

Cartofi noi, umpluţi 
cu piept de pui 

INGREDIENTE

1/2 kg cartofi noi, două fire de ceapă verde, un ou,

50 g brânză de vaci, 50 g piept de pui, o lingură de

smântână, 10 măsline, pătrunjel verde, mărar tocat,

frunze de busuioc, sare şi piper după gust.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

D - ALA - CUIE - IAD - MURG - IO - CI - ARTAR - NATIE - M - SIRAG - RI - CA - ORAR - BA - TRENE - SLOI - IA - EFEMER - MIE - A - A - P - P - IN - PAIA - AEROPLANE

- INTRA - MIA - FII - USER - TOALE - CEATA - MATCI - BI - CARPI - NINS - ATA - LD - MARITIM - AHTIA - NOIT - ODA - INTAI - RR - REA - PROCREA - IUNIE - AR -

ISLAM - OM - AA - IAZ - OPACI - NELIPSIT - VU - AMU - RAPUS - TA - LETAL - ACRU - ALTAR - MOCAIT - AN - ATRIU - RALIA - UDA - ILIAC - ITI  - MIEUNAT



TALOn De AnunŢ GRATuIT PenTRu PeRSOAne FIZICe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă în satul Cozia, co-

muna Cârjiți, cu două camere,

bucătărie, baie, magazie, șopru,

pivniță, fântână, curte, grădină și 30

ari teren arabil. Preț: 25.000 euro,

telefon: 0720.528.350.

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 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 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 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, 

telefon: 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 închiriat garson-

ieră Deva, piață, CT, termopan, mobi-
lată și utilată, chirie 130 euro/lună
plus garanție, pentru o persoană cu
venituri stabile. Telefon:
0722.564.004.

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
complet. Preț: 200 euro plus
garanție, telefon: 0745.292.448.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața
Deva, et.1, CT, termopan, mobilat
și utilat modern, pentru o familie
serioasă, 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
apartament în Deva-zona Gojdu,
pe perioadă îndelungată.
Rugăm seriozitate, oferim seri-
ozitate. Mulţumim!
Tel.0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane în-
cadrată în muncă. Rog seriozi-
tate. 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 livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Vând  teren intravilan în sat
Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST
0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m.
Preț 6 euro/mp, negociabil. Tel.
0769.213.866, 0766.514.949.

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 Skoda Fabia 1,4 TDI
Diesel, adusă din Franța, în stare
foarte bună de funcționare, ITP vala-
bil până în aprilie 2021, asigurare
până anul viitor. Preț: 2200 euro, alte
detalii la telefon: 0734.191.128.

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 telefon celular Samsung
J6, în stare bună de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând  masă de bucătărie, pal-
melaminat, culoare cireş, picioare 
aluminiu+ 3 scaune. Stare foarte bună.
Preţ 300 lei. Tel. 0725.330.022, după
ora 17.

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 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.
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INFORMARE 

Aceasta informare este efectuată de:
MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA, strada Independenţei nr.

2, județul Hunedoara, telefon fix/fax: 0254/612665, ce in-
tenţionează să solicite de la AN APELE ROMÂNE – ADMIN-
ISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, Oradea

aviz de gospodărire a apelor,
pentru realizarea sistemului de distribuție a gaze

naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Aceasta investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape

uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ul-
terioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii
şi recomandări se pot adresa solicitantului: MUNICIPIUL
BRAD - PRIMĂRIA, strada Independenţei nr. 2, județul Hune-
doara, telefon fix/fax: 0254/612665, după data de
08.06.2020 (data estimată la care se va transmite soli-
citarea de aviz).

Meniul 
zilei

18 lei

Nu știu de ce îi deran-
jează atât de tare pe
miniștrii PNL să dea

socoteală în Parlament?
Dacă nu au nimic de ascuns,
nu au de ce să se teamă. 

Moțiunile simple îndreptate
împotriva unor miniștri pun re-
flectorul pe problemele grave
și-i obligă să răspundă între-
bărilor și acuzelor formulate.
Până la urmă e normal să se în-
tâmple așa, aceasta fiind misi-
unea politică pe care  PSD o are,
ca principal partid de opoziție
din România.Două luni în pan-
demie, nu se compară cu două
luni obișnuite. În toată această
perioadă s-a văzut exact cât de
puțină importanță dau guver-
nanții PNL românilor, dar cât de
protejate sunt băncile și multi-
naționalele. Realitatea este că
1.000.000 de oameni  nu au de
lucru: sunt în șomaj tehnic
634.709, iar cei care și-au pier-
dut definitiv  locul de muncă
sunt 362.520; 30 de miliarde de
euro pierderi din cifra de afa -
ceri a companiilor (se pierd
500 de milioane de euro/zi);
sute de mii de companii au fost
închise ori au activitatea re-
strânsă drastic; 900.000 de
elevi nu au avut acces la 
cursurile online, așa spune In-
stitutul Român pentru Evaluare
și Strategie, nu cum a mințit Mi -
nistrul Învățământului când a
anunțat că e vorba doar de
250.000 de copii; fermierii și
agricultura sunt lăsate de izbe-
liște, în condițiile în care ne con-
fruntăm cu seceta, iar criza
alimentară bate la ușă; mă-
surile luate de guvernarea PNL,
în pandemie, abia dacă
echivalează cu 3% din PIB, de

10 ori mai puțin decât sprjinul
acordat econo miei de altă țări
europene. Din păcate, lista con-
tinuă și știm toți ce conține. Iată
însă și o altă realitate despre
care PNL și gașca lui și-ar dori
ca noi să nu știm:

1) O bucătăreasă din Giurgiu
a câștigat un contract de 12 mi -
l ioane de euro pentru măști de
protecție!

2) Sunt șapte tranzacții ale
Romjenslav cu instituții pu -
blice, în valoare totală de
580.000 de lei, toate având în
comun apartenența directă sau
formală a șefilor autorităților
contractante la PNL.

3) BSG Business Select a im-
portat măști și combinezoane,
în baza unor contracte cu statul,
în valoare de 2.071.598 euro.

4) Programul IMM INVEST
permite INF-urilor să ia credite
cu dobândă zero apoi să-i îm-
prumute pe oameni la dobânzi
uriașe. Beneficiar este secre-
tarul general al PNL, Robert
Sigartău.

5) UNIFARM distribuie,
obligatoriu, contra cost, în spi-
talele din toată țara, 1,2 mil-
ioane de măști neconforme,
importate din China în valoare
de 2,5 milioane de lei. Practic
guvernul ne îmbolnăvește
medicii și ne îmbolnăvește și pe
noi, pe banii noștri.

6) Ministrul Sănătății orga-
nizează licitații trunchiate și
achiziții preferențiale, de la
firmele prietenilor liberali, iar
premierul Orban face tot ce
poate să acopere ilegalitățile.
Ultimul tun pe timp de pan-
demie a fost organizat de Nelu
Tătaru în favoarea EMAG, în
valoare de peste 13 milioane lei.

7) O firmă din Serbia, cu
doar 3 angajați, are un contract
cu statul român de peste
700.000 de euro, pentru li vra -
rea de combinezoane de pro-
tecție. Este vorba despre VIRID
DOO.

8) Adrian Ionel, directorul
Unifarm, a afirmat că statul a
cumpărat măștile de la Med
Healthcare cu 0,285 USD (cu
transport) pe bucată și le-a vân-
dut către spitale cu 0,59 USD,
adică statul român a plătit
1.000.000 de euro, mai mult
decât dublu față de prețul plătit
chinezilor de compania soției
unui fost cadru SRI.

9) Rosmed Iași, firma Alinei
Roșca, apropiata lui Ludovic
Orban, s-a activat brusc odată
cu apariția pandemiei și a livrat
puternic pe piață măști de pro-
tecție în valoare de 100.000 de
euro. 

Sigur, și această listă con-
tinuă. Cred că acum  e clar și
numai cine nu vrea nu vede sau
se face că nu înțelege motivația
pentru care PSD cere socoteală
miniștrilor PNL.

Deputat Laurențiu
Nistor, Președintele 

Organizației Județene PSD
Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ

Cât au costat tunurile PNL 
în perioada pandemiei 

(care nu s-a încheiat încă)

Hunedoara – Lucrările de
restaurare începute la
Castelul Corvinilor din Hune-
doara, aduc în atenţie din ce în
ce mai multe aspecte intere-
sante legate de acest monu-
ment medieval. Turnul Alb
începe să revină la culoarea sa
iniţială, după ce alte elemente
au fost relevate în săptă -
mânile trecute. 

„În urma operaţiunilor de
hidrogomaj, Turnul Alb în-
cepe să revină la culoarea in-
iţială. Acest turn, realizat în
secolul al XVI-lea, în timpul lui
Gabriel Bethlen, a fost numit
aşa deoarece, fiind doar ten-
cuit cu mortar pe bază de var,
contrasta cu restul suprafeţei
castelului, care era pictată
încă din secolul al XV-lea cu
motive geometrice ce creau
un efect tridimensional”, au
arătat specialiştii Muzeului
Castelul Corvinilor.

Totodată, la Castelul Corvi -
nilor se lucrează la curăţirea
galeriei suspendate ce leagă
Turnul Neboisa de castel, dar
şi în interior, la toate etajele
Turnului Vechi de poartă şi ale
Turnului Alb.

Castelul Corvinilor s-a re-
deschis pentru public din data
de 15 mai, conducerea insti-
tuţiei muzeale asigurând toa -
te condiţiile pentru ca turiştii
care vizitează monumentul is-
toric să fie în siguranţă. Edifi-
ciul medieval din Hunedoara
se află într-un proces de
restaurare realizat în baza
unui contract de finanţare cu
fonduri europene neram-
bursabile în valoare de 5 mili -
oane de euro.

În urma lucrărilor de res ta -
urare de la castel s-au mai des -
coperit, până acum, o frescă
din secolul al XV-lea, păstrată
în condiţii "excepţionale" şi un
etaj de apărare situat la baza
Turnului Alb.

Turnul Alb de la Castelul Corvinilor
revine la strălucirea iniţială
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