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adMINIsTRaŢIE

Ne încântă cu aroma și parfumul ei îmbătător,
dar Lavanda este una din cele mai puternice
plante de leac din lume, susțin cercetătorii.
Proprietățile ei terapeutice ajută la resta-
bilirea echilibrului organismului, oferind
alinare fizică și psihică. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.3
Primăria comunei Luncoiu
de Jos face demersuri 
pentru introducerea gazului
metan. Proiectul este 
fezabil în perspectiva
atragerii de finanţări 
pentru investiţii. 

INTERvIuPag. 5

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

Ce mai ştim despre cărţile
funciare şi ultimele 
modificări legislative din
domeniu, într-un interviu
cu directorul executiv al
OCPI Hunedoara, 
Petru Lobonţ.

/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

Falsificatori de euro,
pe mâna procurorilor 
Falsificatori de euro,
pe mâna procurorilor 

Castelul Corvinilor aşa cum nu l-aţi mai
văzut! Se curăţă zidurile exterioare. /pag.16

LavaNda– PLaNTă cu PRoPRIETăŢI
NaTuRaLE dEosEbITE
LavaNda– PLaNTă cu PRoPRIETăŢI
NaTuRaLE dEosEbITE

MaRKETINgPag. 2
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! 
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- Am aflat că dovediți
mult entuziasm în activi-
tatea zilnică. Este adevărat?

- Atunci când faci ce îți
place, da, faci cu entuziazm.
Eu, alături de colegii mei sun-
tem implicați în derularea de
proiecte cu ajutorul cărora
ajutăm comunitatea să se
dezvolte. Proiectele se
derulează în aproape toată
România și municipiul Bu-
curești. Persoanelor care în
acest moment au dificultăți
în dezvoltarea profesională
pentru ocuparea unui loc de
muncă calificat sau pentru a
avansa pe un post mai bun li
se oferă gratuit mai multe
cursuri  de calificare/ recali-
ficare sau chiar evaluări de
competențe.

Furnizăm calificare pentru
toate categoriile socio profe-
sionale inclusiv pentru cadre
didactice și cadre medicale.

De asemenea, suntem au-
torizați pentru prelucrare și
arhivare documente - singura
arhivă din județ, în acest mo-
ment avem 1,7 km de spațiu
de depozitare. 

Am reușit să aducem digi-
talizarea și tehnologia Block -
chain. Colegii mei au fost
instruiți și acum pot spune că
sunt familiarizați cu această
nouă tehnologie care este vi-

itorul în tot ce înseamnă doc-
umente, indiferent de do  me -
niul de activitate.

- Cum stați cu politica? Pe
ce „pedală” mai accelerați?

- Am făcut politică la cel
mai înalt nivel, am cunoscut
oameni importanți ai vieții
politice și eu cred că în cei 4
ani în care am fost senator,
fiind chiar la conducerea
Sena tului României, am făcut
legi care au ajutat la creșterea
veniturilor pensionarilor mi -
nieri, a jurnaliștilor, a celor
din armată și chiar a
polițiștilor comunitari. 

Am inițiat statutul ceferiș -
tilor, am instituit pensia mini -
mă pentru agricultori, am
fost alături și de iubitorii de
animale în demersul lor de
protejare a necuvântătoa -
relor. 

În acest moment nu fac
parte din niciun partid
politic, dar sunt atent la tot ce
se întâmplă pe scena politică. 

Promit că voi susține din
afara politicii oameni care
îmi inspiră încredere, indifer-
ent de culoarea politică.

- Cum vă mai implicați în
viața comunității?

- Plătind salarii cosistente,
bonusuri și asigurând dez-

voltarea personală și profe-
sională la peste 100 de oa-
meni care constituie grupul
de colaboratori cel mai
apropiat. Acești oameni au
diverse activități și respons-
abilități. 

Plătim lunar la ANAF și
taxe locale, aproximativ
100.000 euro.

Am devenit prin munca
noastră unul dintre cel mai
mare contribuabil regional,
Euro Jobs a devenit o firmă
fanion pe piața forței de
muncă din România și un
jucător important în ab-
sorbția de fonduri Europene
pentru entități publice și pri-
vate.

De două ori pe an suntem
implicați în plantarea de
pomi fructiferi sau de brazi în
zona Petrila la Pro Pescar
unde peisajul face con-
curență cu Elveția. Acolo, noi
am făcut un obicei de a
planta pomi pentru a înfru-
museța zona, dar și de a ajuta
la stabilizarea solului de
steril depozitat de-a lungul
timpului.

Cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, oferim copiilor și per-
soanelor în vârstă pachete cu
mici bucurii. Chiar dacă nu
facem public aceste acțiuni,
ele sunt deja un obicei al

grupului nostru de colegi
care se mobilizează și duc
aceste pachete celor care au
mai multă nevoie de ele.

- Care vă sunt gândurile
de viitor?

- Vreau să ajungem în top
10 firme din România.

Vreau să mă bucur cât mai
mult de familia mea re-
strânsă, să mă bucur de fa-
milia extinsă - colegii mei și
să ne implicăm activ în comu-
nitatea unde ne desfășurăm
activitățile.

- Tot în Valea Jiului locuiți?
- Nu mai locuiesc de mult

doar în Valea Jiului, dar  nicio-
dată nu voi uita că mă trag din
acestă zonă frumoasă, din
județul Hunedoara, care, după
părerea mea, este leagănul
poporului român și le trans-
mit tuturor cititorilor dum-
neavoastră cele mai bune
gânduri și îndemnul să facă
din acestă perioadă intere-
santă, cea mai mare oportuni-
tate a vieții lor.

Au consemnat Ioan Vlad și
Georgeta-Ileana Cizmaș

Mereu în sprijinul comunităţii
Dialog cu ing. Haralambie VOCHIȚOIU, director general la SC Euro Jobs București - Petroșani, fost senator - 

lider de grup în Parlamentul României

C
ompania de Presă Ac-
cent Media vă oferă, în-
cepând cu data  1 iunie

2020, o șansă unică pe piața
de promovare a produselor
și serviciilor companiilor cu
capital privat, ofertă cu mari
beneficii, care poate să ducă
la reducerea costurilor de
promovare la  mai puțin de
50 la sută, precum și o ex-
punere 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 pro-
movare media, care vă scutește
timp și bani, dă o nouă dimensi-
une activității pe care o desfășu-
rați, făcând astfel posibilă
cunoașterea firmei de către un
număr infinit mai mare de
potențiali clienți.

De ce tocmai această idee
unică? 

În prezent, datorită unei con-
juncturi nefavorabile mediului
de afaceri, în principal generat
de așa zisa ,,pandemie,, majori-

tatea firmelor au probleme fi-
nanciare acute, reluarea acti vi -
tății făcându-se tot mai greu, iar
resursele financiare sunt tot
mai puține!

În  acest context, Accent
MEDIA vă propune: 

-  La orice comandă pe care o
lansați către tipografia Accent
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 Ac-
cent Media online, care vă asi -
gu ră, împreună cu ediția

ti pă rită, o vizualizare pe pe-
rioada 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 dumneavoas-
tră, vă dăm următorul exemplu:
vă tipărim 5.000 de flyere, pli-
ante etc. la un preț corect de
piață, în condiții de calitate și
promptitudine. În  ziarul tipărit
aveți  gratuit o casetă  de re -
clamă standard, iar pe ziarul on-
line, aveți reclamă gratuită 10
zile! Dacă ar fi să plătiți un pa-
chet 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 dum-
neavoastră,  pentru alte nece-
sități ! 

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

te dificilă pentru întreg me diul
de afaceri, motiv pentru care
dorim să dezvoltăm parteneri-
ate de lungă durată, care să
asigure dezvoltarea fiecărei
companii. Nu vrem să tăiem o
simplă factură și apoi… Dorim
să fim parte nerii Dumneavoas-
tră și să vă sprijinim în dez-
voltarea afa cerilor pe care le
aveți, indiferent de natura lor.

Unde ne găsiți ?  
La sediul Accent Media din

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

Putem fi contactați și pe mail: 
accentmediahd@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 înde -
mână, prin  ziarul Accent
Media, ediția online, un pro-
gram de mică publicitate prin
care vor putea publica, Gratuit,
diverse  anunțuri de interes
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!



E
ste vorba de o gru-
pare formată din in-
divizi care locuiau în

Valea Jiului, dar acţionau
în tot judeţul.

Deva - Procurorii Direcției
de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și
Terorism – Serviciul Teritor-
ial Timișoara, împreună cu
ofițeri de poliție judiciară din
cadrul BCCO Timișoara, au
efectuat joi un număr de 12
percheziții domiciliare pe
raza județului Hunedoara,
într-o cauză vizând destruc-
turarea unui grup infracțional
organizat specializat în
săvârșirea infracțiunilor de
punere în circulaţie de valori
falsificate străine în formă
continuată și înșelăciune în
formă continuată.

Bancnote false de 50
de euro

Potrivit procurorilor DI-
ICOT, în cursul anului trecut,
pe raza județului Hunedoara
s-a constituit şi a acţionat în
mod coordonat un grup in-
fracţional organizat special-
izat în plasarea pe piaţă de
bancnote false de câte 50
euro. Suspecţii iniţiau relaţii
comerciale care le permiteau

plata cash cu bancnotele în
litigiu, în special prin diferite
achiziţii de produse de la per-
soane fizice, care postează
anunţuri pe site-uri de profil.

Cercetările efectuate au
evidenţiat faptul că membrii
grupului infracțional organi-
zat erau din municipiul
Petroșani, însă aceștia au
acționat în alte zone decât cea
de domiciliu, respectiv în
orașe unde puterea de cum -
părare este superioară celei
din Valea Jiului și unde re-
cunoașterea lor de către per-
soanele vătămate să fie
îngreunată. 

Victime înşelate la
Deva, Hunedoara şi

alte 13 localităţi

Astfel, în cursul anilor
2019-2020, membrii grupu-
lui infracţional au derulat
multiple tranzacţii fraudu-
loase, prin plasarea pe piaţă
de bancnote false din cupiura
de 50 Euro, prin inducerea în
eroare a unor vânzători de
bună-credinţă de pe raza lo-
calităților Timișoara, Arad,
Oradea, Marghita, Oțelu Roșu,
Caransebeş, Deva, Hune-
doara, Alba Iulia, Cluj Napoca,

Hațeg, Sibiu, Sebeş, Râmnicu
Vâlcea şi Călărași.

Conexiuni cu Italia

Activitatea infracțională a
grupării era organizată pe
două paliere, în sistem pirami-
dal, sub coordonarea lide rului
care avea rolul pro curării şi
aprovizionării gru pării cu
bancnote contra făcute, prin
prisma conexiunilor avute cu
o grupare de falsificatori din
Italia.

Pe palierul de execuție îşi
desfăşurau activitatea trei
persoane cu rolul de a iniţia
contacte cu diferite persoane
de pe platforme de achiziții
on-line, cu anunţuri de vân-
zare a diferitor bunuri elec-
tronice, în special telefoane
mobile, şi de a plasa astfel pe
piaţă bancnotele falsificate.

La gruparea infracțională
organizată au aderat treptat
și alți membri care au primit
valută contrafăcută de la
membrii grupării şi au proce-
dat la plasarea acesteia pe
piață în aceeași modalitate.

ACTuALITATe - 312 - 18 IunIe 2020

Luncoiu de Jos – Auto -
rităţile locale din comuna
Luncoiu de Jos au dat startul
pentru realizarea unui stu -
diu de fezabilitate în vede rea
introducerii gazului metan în
locuinţele oamenilor. Proiec-
tul este unul posibil, dat fiind
faptul că prin zonă trece con-
ducta magistrală care leagă
Mintia de Brad. Din acest
motiv, reprezentanţii primă -
riei au solicitat un acord de
principiu din partea
Transgaz SA în ceea ce
priveşte alimentarea cu gaz
metan a comunei. Modulul
de racordare la conducta
principală ar putea fi am-
plasat la intrare în satul
Podele. 

„Cred că introducerea
gazului metan în comuna
Luncoiu de Jos este un
proiect de mare importanţă.
Sunt extrem de multe facili -
tăţi care decurg din acest
proiect, începând cu posibili -
tăţile de dezvoltare economi -
că, până la cele care ţin de
confortul oamenilor. Într-o
societate modernă, reţeaua
de apă, cea de canalizare şi
accesul la gazul metan ar tre-
bui să nu mai fie o problemă
şi să reprezinte o normali-
tate”, a declarat primarul co-
munei Luncoiu de Jos, Călin
Dud. 

În plus, spune edilul local,
asigurarea cu lemne de foc
este din ce în ce mai dificilă,
în condiţiile în care populaţia
este îmbătrânită şi trebuie să
apeleze la cei mai tineri să le
taie şi să le aducă acasă. 

Primarul Călin Dud a
apreciat că proiectul va fi
unul de valoare mare, motiv
pentru care, la finalizarea
studiului de fezabilitate, se
va încerca realizarea lui pe
fonduri nerambursabile, fie
europene, fie guvernamen-
tale. 

În ceea ce priveşte ter-
menul de realizare, acesta ar
putea să decurgă în urmă-
torii doi-trei ani, în funcţie de
variantele de finanţare găsite
şi de mersul actelor necesare
într-un asemenea demers. 

Luncoiu de Jos: Gazul
metan, o alternativă pentru

locuitorii comunei

Deva - Cele două puncte
de primiri urgenţe ale Spi-
talului Judeţean de Urgenţă
(SJU) Deva, ce au funcţionat
până în luna martie în locali -
tăţile Călan şi Ilia, vor fi re-
deschise de autorităţi. 

Problema a fost discutată
la sediul CJ Hunedoara în
prezenţa reprezentanţilor

autorităţilor locale din Călan,
Ilia, Dobra şi Gurasada, în
condițiile în care oraşul
Călan nu mai are spital, iar
celelalte trei comune sunt în-
vecinate autostrăzii Lugoj-
Deva. În situaţia în care va fi
ridicată starea de alertă, per-
sonalul medical de la punc -
tele de primiri urgenţe din

Ilia şi Călan va putea să-şi
continue activitatea în cele
două unităţi sanitare. 

Conducerea SJU Deva va
prezenta conducerii CJ
Hunedoara un plan pentru
redeschiderea celor două
puncte de lucru ale UPU
Deva.

Sănătate: Urgenţe la Ilia şi Călan

Infracţiuni: O grupare de
falsificatori de valută,
destructurată în judeţ

La sediul DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Timișoara
au fost audiate joi 10 per-
soane.
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Incredibil, dar din
păcate, adevărat:
Guvernul Orban a

reușit „performanța” de
a anula facilitățile fis-
cale ale persoanelor cu
dizabilități în perioada
stării de urgență.

Astfel, Guvernul PNL a
emis, în martie, o Ordonanță
de Urgență (30/2020) care
prevedea că indemnizația de
șomaj tehnic se plătește prin
derogare de la Codul Fiscal.
Acest lucru a făcut ca și per-
soanele cu dizabilități să
plătească impozit pe venit de
10%, deși Codul Fiscal le
scutea.Persoanele cu dizabi -
lități au ajuns „victime colat-
erale” și acuză statul că a luat
mai multe măsuri care le
afectează negativ direct și in-
direct, atât în timpul stării de
urgență, cât și înainte. Infor-
mația a fost confirmată de
Andreia Moraru, președinta
Federației Dizabnet, pentru
cotidianul Libertatea.

I-am mai întrebat o dată
pe liberali care sunt motivele
pentru care îi urăsc pe
români, dar această ultimă
știre m-a lăsat fără cuvinte.
Cam cât de cinic să fii să iei
din veniturile persoanelor cu
dizabilități, și așa afectate în
această perioadă de lipsa de
acces în spitale sau centre de
tratament?

Potrivit datelor Ministeru-
lui Muncii, în România nu -
mărul total de persoane cu
dizabilităţi este de 846.354
de persoane. Și tot atâtea
familii afectate de măsurile
acestui „GuvernVID”. Oa-
menii să judece dacă acești
„politicieni PNL” știu ce fac și
ce măsuri să ia, oamenii să

decidă dacă aceasta este
România normală.Mai mult
decât atât, „GuvernulVID” a
lăsat fără bani și serviciile
sociale. 

Astfel, de la 1 iunie, Con-
siliile Județene nu mai au
fondurile necesare pentru
salariile personalului din
centrele de asistență socială.
În acest sens, rectificarea
bugetară din aprilie nu a alo-
cat suficienți bani și pentru
serviciile sociale.Dar ce să ne
așteptăm de la un premier
care consideră alocațiile
copiilor „pomeni”? Același
„GuvernVID” care a amendat
neconstituțional românii pe
perioada stării de urgență -
pentru că știm cu toții că la
momentul în care Curtea
Constituțională a declarat
amenzile ca fiind neconsti-
tuționale, în România se
amendase deja de trei ori
mai mult decât testaseră.
Chiar nu vă este rușine?

Oare acest Guvern știe să
facă vreun lucru bun? Să re-
capitulăm: au pus persoa -
nele cu dizabilități să
plă tească impozite de la care
erau deja scutiți, nu au alocat
bani pentru susținerea ser-
viciilor sociale, nu vor să de-
conteze sumele cheltuite de
primării în perioada pan-
demiei cu COVID - 19 și au
aplicat cele mai mari amenzi
NECONSTITUȚIONALE din
istoria României și din Eu-
ropa în perioada strării de
urgență.

Oare nu vă este rușine să
mai ieșiți în fața oamenilor?
Văd că nu, din moment ce
premierul României bea
bere la terasă, în timp ce
România se prăbușește, șo-
majul crește, împrumuturile
curg.

Deputat Laurențiu 
Nistor,Președintele Orga-

nizației Județene PSD
Hunedoara

La solicitarea mai
multor hune-
doreni, din orașul

de pe Cerna, încercăm
să creionăm semnifica-
tive date despre soții
Viorica Brândușan
Lupo și Marian Lupo,
pentru care cântecul
popular este parcă
izvorât din suflet și se
adresează, prin glasul și
talentul lor, sufletelor
celor care iubesc 
muzica populară
românească.

Viorica Brândușan Lupo, o
femeie prețuită, respectată și
îndrăgită de iubitorii cân-
tecului popular, deși născută
și crescută pe plai sălăjan, a
devenit una dintre cunos-
cutele cântărețe de muzică
populară din orașul de pe
Cerna, susținând folclorul
autentic prin frumusețea
cântecelor pe care le inter-
pretează.

A activat ca solistă la Casa
de Cultură din Petroșani, a
fost mereu alături de orches-
tra Hațegana din Hunedoara,
iar acum reprezintă pe scenă,
prin cântecele sale, Ansam-
blul Folcloric al Primăriei
Hunedoara și colaborează cu
Asociația Sara Maria Vest.

Pe itinerarul activității
sale artistice a obținut pre-
miul de popularitate în
cadrul unui festival folcloric
desfășurat la Costești, are
mai multe înregistrări radio
și a participat la diferite
turnee alături de cântăreți
valoroși printre care Irina
Loghin, Tiberiu Ceia, Mari-
ana Drăghicescu.

Recent ne-a declarat:
„Dacă nu cânt, nu mă simt în
largul meu. Pun suflet la in-
terpretarea oricărui cântec,

iar mulțumirile pentru ce am
făcut până acum în viață, au
depins numai de mine. Nu
există satisfacție care poate
întrece în intensitate, decât
bucuria de a fi pe scenă în
fața unui auditoriu iubitor de
cântec, de folclor. După mine,
o trainică mulțumire este să-
ți duci viața în muncă și cân-
tec. Dorința mea de fiecare
dată este simplă: împreună
cu colegii pe scenă să oferim
spectacole de calitate”. 

Cât despre Marian Lupo,
un saxofonist apreciat, se
poate spune că este o fire
jovială. Cu un zâmbet ca o
primăvară în câmpie își
amin tește de fiecare dată cu
plăcere că într-un turneu
artistic și-a sărbătorit pe
vapor, în largul Mării de Azov,
ziua de naștere și tot atunci
și-a cunoscut soția, pe Vio -
rica Brândușan Lupo.

Mânuitor al saxofonului,
în calitate de membru al
Ansamblului Hațegana apar -
ținând Primăriei Hunedoara,
îi place să își ducă misiunea
de instrumentist cu pasiune
și răbdare până la cotele exi-
genței. Este tăcut când vine
vorba despre faptele și suc-
cesele sale, sârguința și
dăruirea în tainele instru-
mentului pe care îl mânu ieș -
te cu multă dibăcie artistică.
Vorbind despre saxofonul
prin care s-a făcut cunoscut
în viața artistică, Marian
Lupo ne spunea că îl îngri-
jește cu drag pentru a-i
asigura prevenirea uzurii și
prelungirea „vieții”. Cântând
la saxofon - a continuat Ma -
rian Lupo - îi ascult vibrația
„inimii” și o înțeleg ca nimeni
altul.

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș

O trainică mulţumire: 
să-ţi duci viaţa prin

muncă şi cântec

COMUNICAT DE PRESĂ

Guvernul Orban a luat
banii persoanelor

cu dizabilități

Meniul 
zilei

18 lei
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Deva – Cărţile funciare şi
noutăţile legislative din acest
domeniu sunt tema interviu-
lui pe care l-am solicitat di-
rectorului Oficiului de
cadastru şi Publicitate Imo-
biliară (OCPI) Hunedoara,
Ioan Petru Lobonţ. În urmă-
toarele rânduri, veţi afla
noutăţi din domeniu, multe
dintre ele în premieră şi ex-
trem de utile celor care deţin
terenuri.

Accent Media: Dle direc-
tor, se vorbeşte în ultima pe-
rioadă despre notarea
posesiei în cartea funciară,
în special pentru zonele
necooperativizate. 

Ioan Petru Lobonţ: Aici
ne lovim de dezbateri succe-
sorale care nu au fost făcute
la timp, de tranzacții de-a lun-
gul anilor. Vorbesc din cele
mai vechi timpuri. Avem cărți
funciare în care nu s-a făcut
nicio înscriere începând cu
data la care această carte fun-
ciară a fost constituită, să
zicem 1900, 1890. Vă dați
seama că pentru acele
terenuri, ca să dezbați acum o
succesiune este aproape im-
posibil. Ce se făcea în cazul
ăsta până acum, sunt acele
procese de uzucapiuni care
erau și de durată și costurile
erau oarecum ridicate. Acum
venim cu această modificare
legislativă și este o serie de
acte minimale pentru demon-
strarea calității de posesor.
Acesta este asimilat propri-
etar după 3 ani de zile de la
notarea posesiei în cartea
funciară.

AM: Există avantaje pe
linia notificării posesiei?

Ioan Petru Lobonţ: Ce este
de menționat, această pos-
esie este translativă, se poate
vinde sau, chiar gira în bancă.
Poate ajuta și la obținerea

fondurilor europene pentru
că primul act acolo este extra-
sul de carte funciară, care, în
acest caz, deja îl putem
obține, iar posesorul poate
să-și demonstreze propri-
etatea pentru acest teren. Fi-
nalul notării posesiei este
obținerea extrasului de carte
funciară în care este notată
posesia. Ridicarea topogra -
fică este obligatorie și trebuie
plătită, dar costurile sunt sub
cele de uzucapiune.

AM: Cum se face înregis-
trarea posesiei?

Ioan Petru Lobonţ: În
prezent există două tipuri de
înregistrare (notare) a pos-
esiei: înregistrare sistematică
(art. 13 din Legea nr. 7/1996)
şi înregistrare sporadică (art.
41 alin. ( 3) lit. c, alin. (8) şi
alin. (9) din Legea nr.
7/1996). 

Înregistrarea sistematică a
posesiei în cartea funciară se
realizează în momentul în
care sunt finalizate lucrările
de cadastru în fiecare unitate
administrativ-teritorială.
Dacă, la momentul efectuării
măsurătorilor cadastrale din

oficiu, se constată de către
persoana autorizată că pose -
sorul imobilului ce urmează a
fi intabulat nu deţine acte de
proprietate, posesia de fapt
deţinută de acesta va fi notată
în cartea funciară în temeiul
unei fişe de date a imobilului
şi a unei adeverinţe eliberate
de autorităţile administraţiei
publice din care să reiasă, pe
de-o parte, faptul că pose -
sorul este cunoscut că deţine
imobilul sub nume de propri-
etar, iar, pe de altă parte, fap-
tul că imobilul nu face parte
din domeniul public sau pri-
vat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale. Tex-
tul de lege vizează orice fel de
imobil care face obiectul în-
registrării sistematice, aşadar
atât terenurile intravilane, cât
şi terenurile extravilane, atât
terenurile care au făcut obiec-
tul legilor fondului funciar, cât
şi terenurile care nu au fost
vizate de aceste legi.

Posesia notată în cartea

funciară poate fi transmisă
prin acte între vii, încheiate în
formă autentică, inclusiv în
cadrul executării silite, sau
prin acte pentru cauză de
moarte, care se notează în
cartea funciară. La împlinirea
unui termen de 3 ani de la
data notării posesiei în cartea
funciară, posesorul înscris în
cartea funciară la acea dată va
dobândi dreptul de propri-
etate, în mod automat, prin
efectul legii.

AM: Iar în cazul înre -
gistrării sporadice. Ce în -
seamnă această sintagmă?

Ioan Petru Lobonţ: Înre -
gistrarea sporadică a posesiei
în cartea funciară se reali -
zează la cererea oricărui pos-
esor interesat, care nu deţine
acte de proprietate asupra
imobilului. Înregistrarea spo-
radică poate privi întregul
imobil sau o parte din imobil.
Potrivit noii reglementări, în-
registrarea posesiei pentru
întregul imobil se face, în
principiu, în baza unei docu-
mentaţii cadastrale însoţite
de o adeverinţă eliberată de
primăria în a cărei rază teri-
torială se află imobilul, din
care să reiasă, pe de-o parte,
faptul că posesorul a plătit
taxele şi impozitele locale ca
un adevărat proprietar, iar, pe
de altă parte, faptul că imo-
bilul nu face parte din dome-
niul public sau privat al
statului sau al unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale, de o
declaraţie pe proprie răspun-
dere a posesorului şi de în-
scrisuri doveditoare ale
posesiei, în măsura în care
acestea există.

Notarea posesiei în Cartea funciară Nodul 

rutier

Dobra 

este

funcţional

Dobra - Circulaţia autove-
hiculelor pe nodul rutier
Dobra, din judeţul Hune-
doara, care face legătura
între DN 68 A şi lotul 3 al au-
tostrăzii Deva-Lugoj a fost
deschisă. Specialiștii Di-
recției Regionale de Drumuri
și Poduri (DRDP) Timișoara
și ai Poliției Rutiere Au-
tostrada A1 au efectuat re-
cepția integrală a lucrărilor
de montaj pentru semnali -
zările rutiere specifice au-
tostrăzilor. Potrivit DRDP
Timişoara, montarea semna -
li zărilor s-a realizat în regie
proprie, acestea fiind apro-
bate de comisia mixtă
CNAIR-IGPR. Lotul 3 al au-
tostrăzii Lugoj - Deva este
cuprins între localităţile Ilia
şi Holdea, având o lungime
de 21 de kilometri. Din pă-
cate, până la finalizarea lotu-
lui 2, şoferii vor fi nevoiţi să
coboare de pe autostradă la
Holdea şi să parcurgă o parte
din drumul spre Timişoara,
pe DN 68A, până la Margina.

Cadastrarea gratuită
Săptămâna viitoare vom continua aceste informaţii cu

elemente noi despre cadastrarea gratuită a terenurilor. 
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C
omitetul Executiv al
Uniunii Europene de
Gimnastică a decis,

să reprogrameze Campi-
onatele Europene de gim-
nastică artistică din acest
an, în luna decembrie, a
anunţat forul, joi, 
pe site-ul său oficial.

Astfel, Europenele mascu-
line de gimnastică artistică,
programate iniţial la Baku, în
perioada 27-31 mai, vor avea
loc tot în capitala Azerbaidjan-
ului, între 9 şi 13 decembrie.
Întrecereile europenele femi-
nine, care trebuiau să se desfă -
şoare la Paris, între 30 aprilie
şi 3 mai, vor avea loc tot la
Baku, dar în perioada 17-20

decembrie.
Campionatele Europene de

gimnastică ritmică, prevă zute
la Kiev, între 21 şi 24 mai, vor fi
găzduite de capitala Ucrainei în
perioada 26-29 noiembrie.
Formatul competiţiilor rămâne
neschim bat, inclusiv locurile
de calificare la JO de la Tokyo.

''Aceste decizii au fost luate
având în vedere informaţiile
disponibile din partea fede -
raţiilor naţionale şi situaţia ex-
istentă în Europa în acest
moment. Acum credem că
este posibilă organizarea
aces tor evenimente în toam -
nă. Totuşi, European Gymnas-
tics va continua să evalueze
situaţia în lunile următoare,

iar dacă siguranţa va fi în peri-
col vom acţiona în consecinţă.
Sănătatea gimnaştilor, a antre -
no rilor şi spectatorilor ră mâ -
ne principala noastră
preo cupare'', a declarat preşe -
dintele European Gymnastics,
Farid Gaibov.

În aceste condiții, Feder-
ația Română de Gimnastică ,
cu acordul MTS a decis să
aprobe relocarea  componen-
telor  lotului național de gim-
nastică, aflate în pregătire la
Izvorani și revenirea lor în
Centrul de pregătire de la
Deva, aici unde sunt cele mai
bune condiții de antrena-
ment.

Gimnastică: Campionatele
Europene de gimnastică
artistică, reprogramate 

B
ugetele federaţiilor
sportive pentru
2020 vor fi corec-

tate în funcţie de im-
pactul pandemiei de
coronavirus asupra 
activităţii fiecăreia, a de-
clarat ministrul Tineretu-
lui şi Sportului, Ionuţ
Stroe.

"Cu siguranţă vom reaşeza
bugetele federaţiilor. Există şi
o obligaţie din partea noastră
de a reaşeza aceste bugete,
pentru că foarte multe dintre
competiţiile, evenimentele,
activităţile bugetate din
această perioadă de trei luni
trebuie corectate. Nu s-au
suspendat, trebuie corectat
toate activităţile, banii de
acolo îi vom reporta spre ac-
tivităţile care se amână sau se
reprogramează, spre campi-
onate care se refac în

toamnă", a declarat Stroe.
El a precizat că vor exista

şi cazuri în care unele bugete
alocate de stat să fie supli-
mentate, dacă reprezentanţii
federaţiilor o vor cere: "Deci,
în mod obligatoriu vom
reface bugetul fiecărei fede -
raţii şi sunt sigur că putem să
suplimentăm bugetele dacă
există dificultăţi de natură fi-
nanciară şi dacă ne vor so-
licita acest lucru. Avem până
în momentul de faţă discuţii
cu mai multe federaţii care
ne-au solicitat întâlniri pen-
tru a reaşeza bugetul şi pro -
babil că o vom face la
rec ti ficare într-o lună, maxi-
mum două. Cu siguranţă.
Modelul va fi la fel, o voi face
public, va fi transparenţă şi în
ceea ce priveşte sumele şi
alocările către fiecare sport
în parte".

MTS va mări bugetele

federațiilor

Fotbal
Conform deciziei FR Fotbal și a Ligii Profesioniste se reiau

întrecerile Campionatului Ligii I de fotbal, cu respectarea Or-
dinelor MTS si a Ministerului Sănătății. Programul primei
etapei de după întreruperea campionatului este următorul:

Vineri, 12 iunie
Universitatea Craiova - FC Botoşani (ora 20:00), play-off

Sâmbătă, 13 iunie
FC Voluntari - Academica Clinceni (ora 14:30), play-out
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Hermannstadt (ora

17:00), play-out
Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaş (ora 20:00), play-off

Duminică, 14 iunie
FC Viitorul - CSM Politehnica Iaşi (ora 17:00), play-out
CFR Cluj - FCSB (ora 20:00), play-off

Luni, 15 iunie
FC Dinamo - Chindia Târgovişte (ora 20:00), play-out

A
pelul Rusiei la Tri-
bunalul de Arbitraj
Sportiv (TAS) îm-

potriva suspendării pe
patru ani din competiţiile
internaţionale majore, in-
clusiv Jocurile Olimpice,
va fi audiat la începutul
lunii noiembrie, a precizat
instanţa sportivă de la
Lausanne, citată de
Reuters.

TAS a comunicat că apelul
Agenţiei Ruse Antidoping
(RUSADA) contra sancţiu-
nilor dictate de Agenţia Mon-
dială Antidoping (AMA/
WADA) va avea loc în inter-
valul 2-5 noiembrie. Iniţial,

un verdict era aşteptat înain-
tea JO 2020 de la Tokyo, care
între timp au fost amânate cu
un an.

Anul trecut, AMA/WADA a
suspendat Agenţia Rusă Anti-
doping (RUSADA) pentru
patru ani, din cauză că labo-
ratorul antidoping de la Mos -
cova a manipulat unele fişiere
înainte de predarea lor către
investigatori. Sancţiunea in-
clude interdicţia de a găzdui
sau de a candida la organi-
zarea marilor evenimente
sportive timp de patru ani.

Agenția rusă RUSADA a
fost suspendată și în 2015,
după ce au fost descoperite

probe privind un dopaj în
masă al sportivilor ruşi. În
septembrie 2018, RUSADA a
fost acceptată provizoriu, dar
a fost declarată neconformă
la sfârşitul anului trecut din
cauza datelor manipulate
transmise de laboratorul an-
tidoping de la Moscova.

Rusia a fost deja exclusă de
la Olimpiadele care au avut
loc la Rio (2016) şi Pyeong
Chang (2018), din cauza
scandalului de dopaj de-
clanşat în urmă cu patru ani,
dar unii sportivi ruşi au par-
ticipat totuşi sub steagul
olimpic.

Audierea apelului Rusiei la Tribunalul 
de Arbitraj Sportiv (TAS),

programată în luna noiembrie 
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Handbal masculin

N
aționala masculină
de handbal a
României a fost

repartizată în cea de-a
treia urnă valorică pentru
tragerea la sorți a grupelor
de calificare la Campi-
onatul European din 2022,
competiție ce va fi găzduită
de Ungaria și Slovacia.

Alături de naționala din
România, în urna a treia sunt
prezente Elveția, Lituania,
Bosnia-Herțegovina, Ucraina,
Letonia, Polonia, Belgia.

Urna capilor de serie le are
în componență pe Norvegia,
Suedia, Danemarca, Germa-
nia, Franța, Slovenia, Cehia și
Islanda, iar în urna a 2-a au
fost repartizate Austria, Be-

larus, Portugalia, Macedonia
de Nord, Serbia, Rusia,
Muntenegru și Olanda iar cele
mai slab cotate echipe, Fin-
landa, Italia, Turcia, Israel, Es-
tonia, Grecia, Kosovo și
Insulele Feroe, vor face parte
din urna a patra.

Tragerea la sorți va avea loc
la 16 iunie la sediul Federa ției
Europene de handbal de la
Viena. Spania, campioana eu-
ropeană en-titre, Croația, vice-
campioana, precum și cele
două echipe gazdă, Ungaria și
Slovacia, sunt deja calificate
direct la turneul final. Alte 20
de formații urmează să-și
asigure prezența după par-
tidele din preliminarii.

C
omitetul Executiv al
Asociației Județene
de Fotbal Hunedoara

întrunit pe 5 iunie 2020, a
adoptat o hotărâre legată
de reluarea competițiilor
din campionatul
județean.

La propunerea  președin-
telui Comisiei județene de ar-
bitrii, Cosmin Danciu  s-a decis
prelungirea termenului de or-
ganizare a cursului de formare
arbitri din cadrul proiectului
AJF Hunedoara pentru pe-
rioada 1- 30 septembrie 2020

S-a aprobat modificarea
regulamentului competițiilor
fotbalistice prin efectuarea a 5
înlocuiri în maxim 4 opriri ale
jocului pe toată durata des-
fășurării jocului în competiția
de Liga 4, Liga 5 și Cupa
României - faza județeană. În
plus, cluburile participante în
competiție pot înscrie în ra-
portul arbitrului un număr
maxim de 20 de jucători,pen-
tru sezonul 2019-2020. La so-

licitarea AS Universitatea
Petroșani a fost aprobată re-
tragerea din campionatul Ligii
a IV-a  a forma ției care se află
în im posi bilitatea reluării
competiției, fără a fi luată vreo
sancțiune sportivă sau finan-
ciară împotriva  acestui club
sportiv.

În unanimitate variantele
au fost aprobate și variantele
de reluare a competițiilor de
Liga 4, Liga 5 și Cupa Româ -
niei, respectiv:

Varianta 1 –(cu perioadă de
desfășurare 01 iulie-9 august),
se va aplica doar dacă este
posibilă organizarea competi -
țiilor sportive începând cu
data de 1 iulie 2020, în situația
în care condițiile impuse de
Guvernul României referitoare
la testarea jucătorilor, staff-
ului tehnic, staff-ului medical,
personalului de suport impli-
cat, arbitri/observatori nu vor
fi condiții obligatorii.

Varianta 2 –(cu perioadă de
desfășurare 15 iulie – 16 au-

gust 2020), se va aplica doar
dacă este posibilă organizarea
competițiilor sportive în-
cepând cu data de 15 iulie
2020, doar în situația în care
condițiile impuse de Guvernul
României referitoare la tes ta -
rea jucătorilor, staff-ului teh -
nic, staff-ului medical,
per  so nalului de suport impli-
cat, arbitri/observatori nu vor
fi condiții obligatorii.

Varianta 3 - se va aplica
doar dacă nu este posibil
punerea în aplicare a uneia
dintre cele două variante enu-
merate mai sus, fiind aplicată
doar în situația în care condiți-
ile impuse de Guvernul Româ -
niei referitoare la testarea
jucătorilor, staff-ului tehnic,
staff-ului medical, personalu-
lui de suport implicat, arbi-
tri/observatori  vor fi condiții
obligatorii și după data de 15
iulie 2020- cu înghețarea
campionatului  în situația ex-
istentă la momentul întreru-
perii acestui.

Fotbal: Liga a IV-a

Michael Schumacher va suferi o nouă operaţie,

la șase ani de la accidentul grav petrecut la schi

F
ostul pilot de For-
mula 1, germanul
Michael Schu-

macher, de şapte ori cam-
pion mondial, va suferi o
nouă intervenţie chirurgi-
cală pentru tratamentul
cu celule stem, la şase ani
şi jumătate de la gravul
accidentul de schi,
potrivit presei italiene,
notează EFE.

Schumacher, care a îm-
plinit 51 de ani pe 3 ianuarie,
a fost deja supus unui trata-
ment medical anul trecut la
Paris de chirurgul specializat
în chirurgie coronariană
Philippe Menasche care, po -
trivit mass-media, se va ocu -

pa şi de noua operaţie, in-
formează Agerpres.

Obiectivul intervenţiei,
spune Menasche, este de a
''regenera sistemul nervos
central'' al lui Schumacher. În
declaraţiile publicate de Con-
tro Copertina, neurochirur-
gul italian Nicola Acciari a
spus că Schumacher suferă
de atrofie musculară şi os-
teoporoză din cauza imposi-
bilităţii activităţii fizice.

Michael Schumacher s-a
trezit din comă la şase luni
după accident. De la clinica
unde era internat a fost
transferat la un centru de re-
abilitare din Lausanne
(Elveţia) şi de acolo la caba -

na familiei din Gland, amena-
jată de soţia pilotului,
Corinna, pentru a-i oferi în-
grijirile de care are nevoie.

La peste şase ani de la ac-
cidentul de schi pe care l-a
suferit în Alpii francezi se
cunosc foarte puţine lucruri
despre starea de sănătate a
lui Schumacher. Doar câteva
persoane sunt autorizate să-
l vadă pe fostul pilot al lui
Ferrari, printre acestea
neaflându-se fostul său man-
ager, Willi Weber, care a ţinut
să-i reproşeze acest lucru
soţiei lui Schumacher.

Schumacher este deţină-
torul recordului de victorii în
Marele Circ (91).

Cristiano Ronaldo a devenit primul

fotbalist miliardar din istorie

S
tarul portughez Cris-
tiano Ronaldo, atacan-
tul echipei Juventus

Torino, a devenit primul
fotbalist din istorie care a
reuşit să strângă un mil-
iard de dolari pe parcursul
carierei sale de jucător,
anunţă revista economică
americană Forbes, citată
de Agerpres.

Ronaldo, în vârstă de 35
ani, a câştigat anul trecut
suma brută de 105 milioane
de dolari în perioada 1 iunie
2019 - 1 iunie 2020, fiind al
treilea sportiv din istorie care
ajunge miliardar înainte de
retragerea din activitate, după
jucătorul de golf Tiger Woods,
care a reuşit această perfor-
manţă în 2009, şi boxerul
Floyd Mayweather, în 2017.

Portughezul este însă
primul care reuşeşte să atingă
această barieră într-un sport
de echipă, după ce a adunat
650 milioane de dolari din
salarii, pe parcursul celor 17
ani ca profesionist, şi este de
aşteptat să ajungă la 765 mil-
ioane dolari din salarii, graţie
actualului său contract cu Ju-
ventus, care se încheie în
2022, subliniază Forbes.
Restul banilor adunaţi de
Ronaldo provin din contracte
publicitare şi alte activităţi.



Ne încântă cu aroma
și parfumul ei îm-
bătător, dar La-

vanda este una din cele
mai puternice plante de
leac din lume, susțin
cercetătorii. Proprietățile
ei terapeutice ajută la
restabilirea echilibrului
organismului, oferind
alinare fizică și psihică.
Este folosită pe scară largă
în industria farmaceutică,
în cosmetică, dar și în
bucătărie.

În trecut
De-a lungul timpului, La-

vanda a avut mai multe denu -
miri. Vechii greci îi spuneau
Nardus sau Nard, după nu-
mele vechiului oraș sirian
Nard, iar romanii, Lavanda -
rius. Încă de la începuturile
creștinătății, uleiul de la-
vandă a fost folosit ca ulei
sfânt, considerat a fi cu pro-
prietăți tămăduitoare.

Egiptenii, fenicienii și
popoarele arabe foloseau la-
vanda și extrasele ei la prepa -
ra rea parfumurilor, produ selor
cosmetice sau chiar la mumifi-
care.

De asemenea, lavanda era
folosită de romani pentru
proprietățile sale tămă-
duitoare și antiseptice, pen-
tru capacitatea de a îndepărta
insectele. O foloseau atât pen-
tru spălarea rufelor, îngrijirea
personală, cât și pentru gătit
sau împrospătarea camerelor,
scrie lumealavandei.ro. Is-
toricii spun că soldații romani
luau lavandă cu ei în cam-
paniile militare pentru trata -
rea rănilor, a înțepăturilor de
insecte, a problemelor cu
stomacul sau rinichii.

În zilele noastre
Studiile moderne au

dovedit efectele calmante ale
Lavandei, această plantă fiind

recunoscută științific pentru
proprietățile sale vindecă-
toare. Preparatele pe bază de
lavandă au multiple între-
buințări, fiind folosit sub
formă de infuzie, ceai, oțet de
lavandă, tinctură, sau pudră
de lavandă.

Proprietăți 
terapeutice

Lavanda și preparatele ei
prezintă acțiune antiseptică
locală, ușor antispastică, cica-
trizantă, calmantă. Combate
stările de iritabilitate și sur-
menaj, în suprasolicitare in -
telectuală, combate insom-
 nia, stresul, emotivitatea și
stările de instabilitate
emoțională. Ajută la estom-
parea fricilor și angoaselor,
este diuretică și coleretică;
sudorifică, carminativă și
normalizează funcția car-
diacă, scrie sanatate.ro.

Ceaiul de 
lavandă

Se obține prin infuzia unei
mâini de flori timp de 10
minute, apoi se strecoară.
Tratează durerile de stomac,
combate insomnia, alungă
depresia, anxietatea, nervo -
zitatea, mătreața. 

Uleiul de lavandă
Se obține din 500 ml ulei

de floarea soarelui,  la care se
adaugă 10 linguri de lavandă.
Se lasă la macerat cinci zile,
după care se filtrează. La
uleiul rezultat se adaugă alte
5 linguri de pudră de lavandă,
care se lasă la macerat încă
cinci zile, apoi se filtrează.
Ope rațiunea se poate repeta
până când uleiul are un miros
intens de lavandă. Atât uleiul
de lavandă cât și oțetul de la-
vandă sunt excelente pentru
masaj și relaxare, potrivit
click.ro. Uleiul de lavandă

poate fi folosit în caz de
eczema, iritații ale pielii sau
vânătăi, prin aplicare locală.

Oțetul de lavandă
Lavanda uscată, crengi și

flori, se macină într-un mojar,
iar pudra rezultată se pune în
oțet de mere. Proporția este
de 10 linguri de pudră, la 200
ml de oțet. Totul se lasă la
macerat 10 zile, la tempe -
ratura camerei, după care se
filtrează, conform femina.ro.

Tinctura de lavandă
Se prepară din 3-4 lin-

gurițe de pulbere de lavandă,
peste care se toarnă 100 ml
de alcool pur. Ingredientele se
pun într-o sticlă închisă la cu-
loare, care se închide ermetic
și se lasă la macerat 14 zile,
timp în care sticla se agită din
când în când. Se filtrează prin
vată, iar tinctura obținută se
păstrează în sticle mici, în-
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chise la culoare. Tinctura de
lavandă tra tează dischinezia
biliară, balonarea, crizele bil-
iare, durerile de cap. 

De asemenea, preparatul
mărește secreția biliară, aju -
tând la evacuarea ei, activează
digestia, ameliorează stările
de stres. Se administrează 10-
20 de picături de tinctură în
puțină apă, în cure de câte
zece zile.

Pudra din flori de 
lavandă

Combinată cu cimbru și
ardei iute, poate fi un excelent
condiment pentru prepara -
tele din carne. Dar, o astfel de
combinație reglează apetitul
și ușurează digestia.

Terapii cu lavandă și 
preparatele ei

În caz de oboseală 
și stres

Florile de lavandă se vor
strivi între degete, iar par-
fumul emanat calmează, dă o
stare de bine ameliorând
anxie tatea și tensiunea într-un
mod complet natural.

Combate insomniile
Ceaiul făcut dintr-o mână

de flori de lavanda este la fel
de eficient ca și ceaiul de
mușețel. De asemenea, pentru
un somn liniștit, se pot pune
sub pernă săculeți cu flori us-
cate de lavandă, al căror par-
fum aduce liniștea și relaxarea
totală.

Tratează afecțiunile
respiratorii

În cazul afecțiunilor respi-
ratorii, câteva picături de ulei
de lavandă aplicate în zona gâ-
tului sau a pieptului, pot ajuta
mult. Virozele, durerile de gât,
strănutul, răceala astmul,
sinu zita sau laringita pot fi
tratate cu acest remediu natu-
ral, potrivit faramacia.ro. 

Pentru combaterea
paraziților intestinali

Tinctura de lavandă, împre-
ună cu alte plante medicinale,
este foarte eficientă. Astfel că,
se combină, în proporții egale,
tinctură de lavandă, de pelin și
de cimbru (care se prepară la
fel ca și tinctura de lavandă).
Se administrează apoi o lin-
guriță din amestec, diluat în
puțină apă, înaintea oricărei
mese, timp de două săp-
tămâni, ne sfătuiesc specia -
liștii.

Ajută la concentrare
Minunata aromă de la-

vandă înlătură senzația de
epuizare mentală și neliniște,
aducând un plus de energie
activităților pe care le des-
fășurăm, spun specialiștii.

Înlătură mătreața
Pentru înlăturarea mă treții

se masează scalpul cu un
amestec format din 15 pică-
turi de ulei esențial de lavandă
și 2 lingurițe de ulei de măs-
line sau migdale. Capul se
acopere cu un prosop timp de
o oră, după care, părul se șam-
ponează și apoi se clătește, far-
maciata.ro.

Arsurile sau iritații 
ale pielii

Pot fi calmate sau tratate cu
ajutorul uleiului de lavandă.
Acesta reduce iritațiile,
mâncărimile pielii, o hidra -
tează și-i redă strălucirea.

Alte întrebuințări
• Uleiul obţinut din flori de

levănţică ajută la fabricarea
parfumurilor, a cosmeticelor, a
balsamurilor şi a unguentelor,
datorită parfumului lui dulce
şi proaspăt. În acelaşi timp,
este un conservant natural

• Îndepărtează țânțarii. Se
adaugă 10-12 picături de ulei
de lavandă în 250 ml de apă.
Lichidul se pune apoi într-un
pulverizator și se pulverizează
încăperile. 

• Levănțica are proprietăți
antiinflamatorii, iar dacă se
adaugă câteva picături de ulei
de lavanda în crema folosită
pentru dureri musculare, îi
mărește eficiența.

• Câteva picături de ulei de
lavandă combinat cu bicar-
bonat de sodiu, poate fi folosit
pe post de deodorant.

• Levănțica conține sub-
stanțe care ajută la diminuarea
durerilor de cap şi de urechi.

• Dacă se pun câteva pică-
turi de ulei de lavandă pe un
prosop care urmează să fie
spălat, hainele din cuva mașinii
de spălat capătă un miros plă-
cut, scrie sfatulparintilor.ro.

• În caz de acnee sau ten

gras, o compresă cu infuzie de
lavandă va da rezultat imediat.

• Substanțele pe care le
conține levănțica previn in-
fectarea rănilor, vindecă rapid
țesuturile, ajutând la cica-
trizarea rănilor.

Atenție!
• Trebuie știut faptul că ex-

istă două tipuri de ulei esențial
de levănțică, unul care se
folosește pentru uz intern și
unul care se folosește exclusiv
pentru uz extern. Consumul
îndelungat sau supradozajul
produce iritații sau inflamații
ale pielii.

• Persoanele bolnave de di-
abet și femeile însărcinate ar
trebui să evite uleiul de la-
vandă. De asemenea, acesta
poate cauza reacții alergice
persoanelor cu pielea sensi-
bilă, scrie farmaciata.ro.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Sălbăticie 
După mai mulți ani de comportament nesăbuit și

bântuită de amintirea mamei sale decedate, Cheryl
Strayed  hotărăște să pornească într-o călătorie
primejdioasă, de 1500 de kilometri, de-a lungul
traseului Pacific Crest, ce unește nordul Statelor
Unite de granița cu Mexicul. Fără să aibă experiență,
ea își propune să parcurgă, pe jos, de una singură,
un drum plin de pericole, pe care puțini se încumetă
să-l facă. Pe tot parcursul călătoriei, Cheryl trece
prin pericole pe care nu și le-a imaginat. Dacă la în-
ceput este îngrozită, încercările prin care trece o fac
mai puternică și, la final, reușește să se vindece de
toate relele.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H
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În relațiile parteneriale pot
apărea discuții legate de profit,
iar acest lucru vă pune pe gân-
duri. Cu toate acestea, planurile
pe care le faceți se vor finaliza
cu succes. Mare atenție la chel-
tuieli, mai ales spre sfârșitul in-
tervalului, când plecați într-o
mică vacanță.

La serviciu vor fi multe discuții
legate de reorganizarea mun -
cii. Încercați să vă încadrați în
normele impuse de situația ac-
tuală și să nu le comentați. De
asemenea, nu trebuie să aveți
încrede în cei din jur care vă
promit multe, dar fac foarte
puțin.

Așteptați vești legate de un nou
loc de muncă. Trebuie să aveți
răbdare, căci totul se va finaliza
cu bine. Încercați să vă relaxați,
pentru că aveți nevoie de liniște
în viitor. Reușiți să aplanați
unele discuții avute în familie.
Cei singuri își pot găsi persoana
mult visată.

La locul de muncă ritmul de
lucru se accelerează și faceți tot
ce depinde de voi să vă înscrieți
în normele impuse. În familie
lucrurile s-au mai liniștit și vă
doriți ca cei apropiați să se im-
plice, alături de voi, în fi-
nalizarea unor proiecte
importante.

În jurul vostru sunt persoane
care caută să profite după
munca depusă de voi. Nu vă
lăsați amăgiți de așa-zisele in-
tenții bune și rezolvați-vă singuri
toate problemele. Infor mațiile pe
care le primiți vă ajută să clarifi-
cați o situație delicată, ivită pe
parcursul intervalului.

Încă de la începutul intervalului
vă străduiți să finalizați
proiectele pe care le-ați lăsat în
urmă. La serviciu aveți multe
de făcut și sunteți susținuți de
colegi. Dacă timpul vă permite,
la sfârșitul săptămânii in-
tenționați să plecați într-o ex-
cursie în afara localității.

Chestiunile bănești sunt la or-
dinea zilei și vă străduiți să le
faceți față. Trebuie să manifes-
tați prudență și să nu faceți in-
vestiții care par promițătoare.
Ar fi de dorit să amânați pla-
nurile mai puțin importante și
să valorificați din plin timpul
liber pe care-l aveți.

Problemele de la locul de
muncă vă preocupă în mod de-
osebit și încercați să le faceți
față. Dacă nu reușiți, puteți
apela la sprijinul colegilor, care
sunt dispuși să vă ajute. Este
posibil să primiți unele recom-
pense în bani sau cadouri.

În cel mai scurt timp veți reuși
să vă atingeți obiectivele pro-
puse la compania în care lu-
crați. Vă implicați în situații
inedite, colaborați cu persoane
pasionate de muncă, iar rezul-
tatele vor fi pe măsură. Finalul
de săptămână îl veți petrece
alături de rudele apropiate.

Ideile voastre vor fi puse în
practică la locul de muncă.
Doriți să realizați lucruri de-
osebite, dar pentru asta trebuie
să vă mobilizați și să vă organi-
zați mai bine timpul. În relațiile
colegiale, pot interveni unele
schimbări neașteptate.

Primiți oferte tentante legate
de profesia voastră și nu reușiți
să luați o hotărâre definitivă.
Asta pentru că sunt avantaje și
dezavantaje. Nu vă pripiți și
încercați să faceți alegerea
potrivită. Partenerul de cuplu
vă este alături în orice condiții.

La începutul intervalului, vor
intra în discuție planurile de
afaceri pe care le-ați tot amâ-
nat. Concentrați-vă doar pe lu-
crurile serioase și nu vă pierdeți
în amănunte.  Sunt șanse să
primiți bani dintr-o colaborare
mai veche și să vă achitați toate
datoriile.

PRO CINEMA

• La primărie
- Îl iei pe acest bărbat care stă lângă tine

ca să fie soțul tău?
- Pot să-i văd și pe ceilalți?!

• La înmormântarea soacrei…
Lume multă, înghesuială, gălăgie.
- Mă, da ce o avut soacră-ta, întreabă un

bărbat din mulțime?
- O lovit-o calul !
- Se pare că a fost respectată, pentru că a

venit multă lume!
- Pe dracu, răspunde ginerele! Or venit să

cumpere calul!

• Supărarea unei blonde
O blondă își sună prietena și i se plânge de

soț.
- Sunt devastată! I-am spus soțului că

vreau să-l părăsesc pentru un alt bărbat, apoi
am ieșit din casă.

- Spune mai repede ce a zis el, sunt cu-
rioasă!

- Nimic, am auzit doar o bubuitură!
- Ce-a făcut, s-a împușcat? – întreabă pri-

etena.
- Nu! A deschis o sticlă de șampanie! – îi

răspunde, printre lacrimi, blonda.

• Gina îi povestește prietenei sale:
- Suntem căsătoriți de aproape 20 de ani,

dar nu am ieșit seara cu soțul meu decât o
singură dată.

- Când?
- Când a luat foc casa.

Vineri, 12 iunie

FILMCAFE, ora 20,20, Tipul cel nou
DIVA, ora 21,00, Dragoste la primul dans

Sâmbătă, 13 iunie

HAPPY CHANEL, ora 20,00, Ce se întâmplă doc-
tore?

PRIMA, ora 22,30, Vorbind de lup

Duminică, 14 iunie

PRO CINEMA, ora 20,00, Doamna America
TVR 2, ora 22,10, Lautrec

Luni, 15 iunie

PRO TV, ora 21,10, Represalii
HBO, ora 22,20, Durere și glorie

Marți, 16 iunie

FILM NOW, ora 21,25, Idilă prin efracție
PRO TV, ora 21,30, Profa rea, dar buuună

Miercuri, 17 iunie

TVR 2, ora 20,10, Legea străzii
PRO CINEMA, ora 20,30, Lumea nu e de ajuns

Joi, 18 iunie

TVR 2, ora 20,10, Cenușăreasă la Nerw York
PRO TV, ora 21,30, Transport blindat.

ALTE  RECOMANDĂRI:



,,Ţara care de-
schide prima
dată birturile,

înaintea școlilor, este o
țară de inculți" -H. Ștefă-
nescu.

Am stat și am studiat
foarte atent evenimentele din
America și am văzut cât de
ușor se poate ajunge la
anarhie. Datorită fusului orar,
seară de seară urmăresc
evenimentele, dorindu-mi să
nu mai aud și să nu mai vad
această mârșăvie pe acest
pământ. Oamenii se dro -
ghează și pleacă să comită
acte de violență. Toate aceste
lucruri se întâmplă în așa-
zisa DEMOCRAȚIE, STAT de
DREPT și LUME CIVILIZATĂ.
Doresc să am un somn liniștit
și o zi fericită, plină de sper-
anță.

M-am trezit azi devreme,
ca de obicei, și ca în fiecare
dimineață. Să învățăm să
iubim diminețile. Să învățăm
că totul are un sens. Viața are
un sens. Să nu facem din ea
rutină. Să învățăm să ne
iubim pe noi înșine și apoi să
învățăm să îi iubim și pe
ceilalți din jurul nostru. La
urma urmei, avem o viață a
noastră și ea ne are pe noi,
înainte să cunoaștem restul
lumii cu viețile ei cu tot. Când
vom începe să ne iubim
diminețile noastre, vom iubi
diminețile celorlalți și vom
răsări împreună cu soarele. Și
vom simți în noi fiecare rază
de soare și vom deveni odată
cu ea strălucire și lumină. Și
vom găsi răspunsuri la între-
bări pe care le credeam fără
sens și vom începe, în sfârșit,
să ne trăim ce avem de trăit,
VIAȚA. Și asta nu ca o
RUTINĂ, ci ca ceea ce este de
fapt, ca un DAR neprețuit. E
prea multă tristețe în noi și
prea multă singurătate în
lumea noastră, de parcă nu
mai este loc și de sin-
gurătățile altora, sau mai rău,
de fericirea și bucuria altora.
Dragii mei, oricum am privi
lucrurile, viața pe care o
regăsim în fiecare dimineață,
iar și iar, nu este rutină. Este
un răspuns al Universului la
vibrațiile gândurilor și respi-
rației sufletului nostru, pe
care acesta le primește în

fiecare clipire, secundă a
lumii noastre interioare. Un
zâmbet de iubire de la mine
pentru voi. Un alint de suflet
pentru suflet, un strop de
speranță, o adiere de gând
curat și pură frumusețe... 

M-am săturat să mă uit la
un anume model de țară!

M-am săturat să fim sclavii
și cerșetorii Europei! Nu mai
trebuie să alegem oamenii
care ne conduc după anumite
ordine primita din afară.

A M E R I C A, „icoana la
care ROMÂNIA s-a închinat și
se închină. La vârsta mea, re-
alizez că  istoria familiei, ade-
vărul consemnat de istorie și
evenimente, toate confirmă
că omenirea cunoaște doar
ambalajul și nu conținutul,
adevărul despre aceste
„icoane”: America, UE, Asia
etc. De câteva zile, AMERICA
pare ca o „icoană” care, parcă
lăcrimează. Demonstrațiile,
revolta maselor, ura cultivată
cu și fără voie, demască min-
ciuna, care, ”stă cu regele la
masă”, iar pe stradă este
anarhie. Pare că nu se mai
opresc aceste demonstrații,
mulți dintre cei ce sunt în
stradă nu știu de ce sunt
acolo. ”Afară-i vopsit gardul,
înăuntru-i leopardul”. 

Democrația, drepturile
omului, libertatea 

de exprimare

Se interpretează și aplică
după placul celor tari. Anal-
izând din tribună, se vede clar
lupta ÎMBUIBAȚILOR pentru
supremație și globalizare.
Soroș, ANTIFA luptă la mai
multe capete, unde TRUMP
este piesa de pe tabla de șah,
pe care, forțe invizibile o
mișcă după interese. Pe zi ce
trece, vedem o AMERICĂ alt-
fel de cum o știam noi, una
slăbită, care ne dă fiori de
cum se comportă. Dacă acolo
este ANARHIE, atunci ce este
în alte părți? CORONAVI -
RUSUL a dat rezultate slabe,
s-a demonstrat că toate țările
sunt slabe în fața lui Dum-
nezeu. S-a demonstrat că nu
există diferențe mari între
ele. Acuzarea CHINEI este un

eșec sau un bumerang. Când
pe timpul lui Obama s-au
plătit zeci de milioane de
dolari (37), pentru LABORA-
TORUL unde se investighează
acești viruși… 

America trebuie să rede -
vină AMERICA. În România,
cei care guvernează astăzi
umblă din birt în birt, să
câștige capital electoral. Dacă
așa se câștigă capital elec-
toral, înseamnă că suntem un
popor de nimic, stând la BIR-
TUL VICTORIA cu tăria, ți-
gara, trabucul, ca în cel mai
ordinar birt. Și ne mutăm în
CENTRUL VECHI, din masă în
masă, în număr de șapte, ca
să arătăm noi cât de puternici
am ieșit de pe urma pan-
demiei. Cei care guvernează
azi țara fac spume la gură,
răcnesc disperați, împreună
cu un ambasador, că de nu, o
fi tot PSD și Dragnea vinovați
de ce se întâmplă în Europa și
America. Am spus și repet: 10
august nu a fost curat. Scriam
atunci că lupta de stradă era
tipicul luptelor din țările
arabe, când au picat mulți
președinți. În loc să felicităm
instituțiile statului că și-au
făcut datoria, să nu fie
anarhie, noi le facem dosare
penale. 

Mă duce gândul la o
ROMÂNIE ORFANĂ. O
Românie în care se fură mai
mult, o Românie care, pe zi ce
trece, se degradează. O
Românie unde fiecare face ce
vrea, vând acum tot ce a mai
rămas românesc: CEC, Aero-
portul Otopeni, Portul Con-
stanța și multe altele. Mintea
Președintelui s-a blocat la
P.S.D.  Altceva, noi nu mai
vedem nimic; nu vedem că
mor oamenii de foame, nu
vedem că se apropie
„anarhia" de noi, nu vedem
hoții care fură, nu vedem
nimic. Oare de ce?!

O țară ca ROMÂNIA, 
ORFANĂ

Se spune că STATUL DE
DREPT, în mod obligatoriu,
are trei puteri: puterea leg-
islativă, puterea executivă și
puterea judecătorească.
Demo crația secolului 21, zice
că MASS MEDIA este a patra

putere, în curs de formare și
afirmare. Toate cele TREI put-
eri sunt INDEPENDENTE și
funcționează separat una de
alta. Eu, ca OM, împreună cu
mulți colegi, de toate profesi-
ile, juridice, științifice, sociale
etc. de câțiva ani constatăm
că cele trei puteri
funcționează deficitar, iar cea
judecătorească nu mai este
independentă. La nivelul sec-
olului 21, avem în Romania
următoarele puteri ce
funcționează, în ordinea ac-
tivității ce o simte tot
românul și care coordonează
totul: anumite Servicii, UE și
AMBASADORII unor țări. UE
a penetrat justiția, care azi
este un INSTRUMENT politic
cu drept de viață și moarte, cu
pârghii de control formale și
comandă unică; puterea leg-
islativă, ce legiferează cu frică
și timiditate, puterea execu-
tivă, care percutează în
funcție de interese. Totul,
chiar și deciziile CCR, mass-
media apar tot mai puternic
ca a patra putere, dar sub
controlul unor servicii și a
unor factori externi. Puterea
judecătorească, jumătate din-
tre juriștii activi recunosc că
nu mai funcționează, toată
este controlată. Chiar și
hățișul legislativ, care nu mai
este înțeles de nimeni, duce la
lipsa unui STAT de DREPT.
Această constatare dureroasă
nu prea este observată de cei
care, zilnic apar pe sticlă. Par-
tidele politice se înjură, se
acuză pentru a purcede la
funcții de VĂTAFI, de șefi de
SLUGI, iar IOHANNIS a rămas
încremenit și  repetă tot tim-
pul: PSD, PSD, PSD... CORON-
AVIRUSUL, pentru cei care
conduc azi a venit ca o MANĂ
CEREASCĂ pentru jefuire și
îmbogățire. Traficarea de
copii, carne vie, fete  (cazul
Caracal) etc. specialitatea
unora, cunoaște o dezvoltare
fără egal. 

Se vând românii, la pachet,
ca sardelele! 

Prin ordonanțe militare și
înțelegeri între guverne,
legile sunt doar pentru proști.
Sărmani români, plini de boli,
nevoi, ură și manipulare

înghițite de la STRĂINI, IO-
HANNIS, PNL etc. Până nu
vom pricepe statutul  nostru
de SLUGI, IOBAGI la discreția
străinilor, este vai de noi și
mama noastră. SALVAREA
ESTE DEPARTE, cel mai sim-
plu este  ADIO ! Cine spune că
România, azi, este UN STAT
DE DREPT, este mai mult
decât NEBUN, UTOPIC etc.
Oare ne vom trezi vreodată?!

Ajungi să te întrebi ce se
întâmplă cu lumea asta. În-
cotro se îndreaptă? Au înne -
bunit cu toții sau este
începutul unor schimbări
majore? Om trai și om vedea.

Știam că noi, aici în Româ-
nia, suntem pierduți, suntem
vânduți la snop și la bucată,
mai avem puțin și ne vindem
și aerul pe care îl respirăm. Și
așa apa, gazele, petrolul,
pământul le-am vândut, de
am ajuns slugi la noi în țară,
de ne apucăm să reînvățăm
vechile cântece de jale ale
moșilor noștri. Să ne amintim
versurile lui Octavian Goga,
pe care, la un moment dat,
sperasem să le uitam, să nu
mai fie de actualitate:

“Munții noștri aur poartă,/
Noi cerșim din poartă-n
poartă”./De-am închide-a
țării poartă, /Alții ne-ar cerși
la poartă ! /Însă hoții-s chiar
din țară/ Trădători la cei de-
afară! / Doamne iartă-i! Ești
în drept! /Însă du-i hăt în
deșert! /Doamne, dă-i la
neam unire/ Și dă-i demna
cârmuire. /Că-i prea mult bla-
jin și laș /Și supus stă la bor-
fași! //Oh, neam românesc
din daci /Nu mai cerși doar
pozmaci /Ci ridică-te creștin/
Ca să scapi de cel hain !” (Oc-
tavian Goga - Munții noștri)

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Anarhia americană, birturile din
Palatul Victoria şi Centrul Vechi"



12 - cE gătIm îN wEEk-ENd? 12 - 18 IUNIE 2020

Mod de preparare:

După ce se porționează,
scărița afumată se spală și se
pune la fiert în apă, cât să o
acopere. După două-trei clo-
cote, apa se scurge, carnea se
clătește și se pune din nou la
fiert în 2,5 l de apă.  Se lasă la
fiert aproximativ 30-40 de
minute, până când carnea se
desprinde de pe os. 

Între timp, ceapa și mor-

covul, curățate și tăiate
mărunt, se călesc în ulei
încins, stropindu-se, din când
în când, cu puțină apă. Roșiile
se opăresc și se curăță de
coajă.

Când legumele sunt bine
pătrunse, se adaugă roșiile to-
cate în cuburi și se lasă la fiert
aproximativ 15 minute, timp
în care sosul obținut se condi-
mentează cu piper, usturoi

răzuit, frunze de busuioc și
puțin cimbru. Se adaugă apoi
dovlecelul curățat și tăiat în
cuburi, ardeiul gras, tocat și se
amestecă bine. Legumele se
mai lasă la fiert 10 minute în
sos,  apoi se toarnă în oala cu
ciorbă.  După câteva clocote,
ciorba se acrește fie cu bulion,
fie cu zarzăre sau corcodușe și
se mai lasă 5-10 minut la fiert.
După ce se stinge focul, dea-
supra se presară mărar și
pătrunjel verde. Oala cu
ciorbă se acoperă pentru
câteva minute cu un capac, ca
să se pătrundă aromele.
Ciorba se poate servi cu ardei
iute și smântână.

INGREDIENTE

un dovlecel mai mare, 800 g. scăriță afumată, 5 roșii

bine coapte, 2 cepe galbene, doi căței de usturoi, 3-4

frunze de busuioc, cimbru uscat, piper măcinat, un

morcov, un ardei gras galben, mărar, pătrunjel, sare,

2,5 l apă, 110 ml ulei.

Aceste fructe dulci-acrișoare, de culoare albă sau roșie
sunt recunoscute pentru multiplele lor calități terapeu-
tice. Ele au în componență o cantitate însemnată de pro-
teine, minerale și vitamine oferind organismului
numeroase beneficii. Sunt recomandate în cazul afecțiu-
nilor pulmonare, au efect tonic asupra rinichilor, fiind in-
dicate și în tratarea insomniilor sau amețelilor. De
asemenea, gargara cu siropul de dude este indicată în
tratarea aftelor şi stomatitelor. 

Băile cu frunze de dud se folosesc pentru ameliorarea
durerilor reumatice, iar ceaiul din frunze de dud este re-
comandat persoanelor care suferă de hiperaciditate gas-
trică, dar şi celor care au ulcer. 

De asemenea, aceste fructe măresc rezistenţa orga -
nismului la boli infecţioase, luptă împotriva radicalilor
liberi şi previn inflamaţiile. 

Sucul din fructe de dud 
Are proprietăţi astringente şi este recomandat în

tratarea anginelor, aftelor, stomatitelor, afecţiunilor pul-
monare. Se poate prepara dintr-un kilogram de dude, la
care se adaugă 500 ml apă. După ce se amestecă bine, se
strecoară printr-un tifon, se adaugă un kilogram de
zahăr, apoi siropul se fierbe la foc mic, timp de 25 de
minute. Sucul astfel obţinut se pune în sticle la frigider. 

Tartă cu dude negre
Ingrediente: 125 g unt, 100 g zahăr pudră, 2 găl-

benușuri, 2 linguri lapte, 250 g făină, o lingură pes-

met. 

Umplutura: 2 albușuri, un ou, 6 linguri zahăr, 100

g smântână, esență de vanilie, 3 linguri mascarpone

sau orice cremă de brânză, 1 kg dude.

Mod de preparare:

Se amestecă zaharul cu untul și gălbenușurile. După
omogenizare, se adaugă făina și laptele. Aluatul obținut
se învelește în folie și se pune o jumătate de oră la
frigider. 

Pentru umplutură, albușurile se bat spumă, se adaugă
oul întreg, zahărul, smântâna, brânza esență de vanilie,
apoi ingredientele se amestecă bine până se obține o
compoziție uniformă și cremoasă. Aluatul se întinde în
foaie subțire și se așază într-o tavă unsă și tapetată cu
făină. Se înțeapă din loc în loc, iar peste el se presară pes-
metul. Se toarnă apoi umplutura, iar deasupra ei se pun
dudele. Tava se dă la cuptor pentru 25-30 de minute.

Ciorbă de dovlecel
cu scăriță afumată 
Ciorbă de dovlecel
cu scăriță afumată 

Mod de preparare:

Broccoli se opăreşte în
apă cu sare, iar cartofii se
fierb în coajă. După ce s-au
fiert, cartofii se taie cubuleţe
şi se pun într-o tavă ter-
morezistentă, unsă cu
grăsime. Pieptul de pui se
taie cubuleţe, se prăjeşte în
ulei, se condimentează, după
care, se pune peste cartofii
din tavă. La final se  pun

bucheţelele de broccoli. Se -
parat, se prăjeşte foarte
puţin făina în ulei, se toarnă
apa şi totul se amestecă până
se obţine un sos consistent,
în care se topeşte batonul de
brânză cu smântână. După ce

s-a omogenizat, sosul se
condimentează şi se toarnă
peste ingredientele din tavă.
Tava se dă la cuptor pentru
35-45 de minute. Deasupra
se poate presăra mărar
verde.

Broccoli cu piept de pui
şi cartofi 
Broccoli cu piept de pui
şi cartofi 

INGREDIENTE

400 g broccoli, un piept de pui, 5 cartofi, un tub de

brânză cu smântână, 250 ml apă, o lingură cu vârf de

făină, sare şi piper.

Dudele Dudele 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - S - A - A - RAM - B - P - H - PESTISU MIC - IRITARI - AERE - MUC - CAI - BRUT - DURI - BA - NEA - MA - AI - NECTARIE

DIN EGHINA - AU - AUT - LT - NA - ROTAR - RA - ROTI - ROSCAT - TI - NIFON GOANGA - CRISAN - CE - S - AIA - ATU - ITA

- UNIT - STA



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 cameră la cămin, Deva,

cartier Dacia, et.3, ap.73. Preț: 6000

euro, telefon: 0724.764.991.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, 3 camere, din care două mo-

bilate, cu o teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu

apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt

la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.

Preț: 25.000 euro, telefon:

0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr urgent garsonieră sau

apartament 2 camere, în Hunedoara,

Simeria, Călan, Brad, mobilat și utilat.

Ofer 8000 euro. Rog și ofer seriozitate.

Sunați între orele 7,00 - 22,00, zilnic.

Preț: 1000 euro, ușor negociabil. Tele-

fon: 0736.175.735, 0731.129.646.

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 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 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 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. 

Tel. 773.961.339.

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 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 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 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, 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 garso -

nieră Deva, piață, CT, termopan, 

mobilată 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 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 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 Bărbat singur, în vârstă de 72
ani, cu uşoare afecţiuni medicale, caut
doamnă pentru menaj la domiciliul
meu şi vara la ţară (12 km distanţă de
Deva).Telefon: 0720.042.768.

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

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator
terți nr. 18193/26.04.2010, la sediu și
beneficiar pentru PFA MARIȘCA SEP-
TIMIU CORNEL, cu număr de înregis-
trare în ONRC Hunedoara
F20/391/2006. Se declară nul.

DIVERSE

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Telefon:
0265.213.819, 0724.576.218.

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem dadamblat, verticale,
100 de rame fără faguri, 10 alimenta-
toare din plastic și pâsle pentru îngri-
jiri de iarnă. Preț: 100 lei/buc.,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând urgent orgă, marca Korg,
în stare foarte bună de funcționare,
aproape nouă. Rog seriozitate! Sunați
între orele 7,00 - 22,00, zilnic.. Preț:
1000 euro, ușor negociabil. Telefon:
0736.175.735, 0731.129.646.

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

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.

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

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

P
roiectul are o valoare
de 3 milioane de
euro, din care 2 mili -

oane de euro reprezintă
fonduri (granturi) norve -
giene nerambursabile. 

Deva - Consiliul Județean
Hunedoara a obținut o fi-
nanțare în valoare de aproxi-
mativ 2 milioane de euro prin
progamul RO-Cultura pentru
conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a monu-
mentului Sarmizegetusa Re -
gia. Este vorba despre
proiectul ”Capitala Daciei –
muzeu viu al patrimoniului
cultural european”, depus prin
programul RO-Cultura, apelul
”Restaurarea și revitalizarea
monumentelor istorice”, pro-
gram finanțat prin Granturi
SEE (fonduri norvegiene)
2014 – 2021. 

Partenerul român în cadrul
proiectului este Fundația
Mihai Eminescu Trust, iar
partenerul norvegian este
Møre & Romsdal County
Council. Valoarea neram-
bursabilă a proiectului va fi de
circa 2 milioane de euro, iar
cofinanțarea asigurată de Con-
siliul Județean Hunedoara se
ridică la aproximativ 1 milion
de euro.   Obiectivul proiectu-
lui este acela de a avea un
monument istoric restaurat și

revitalizat, valorificat cultural
și economic, care să atragă
după sine creșterea cu cel
puțin 30% a numărului de
vizi tatori și să readucă în
atenția publicului o serie de
activități interactive, printre
care și reînvierea unor mește -
șuguri tradiționale (fierăria
dacică, prin amenajarea unui
atelier mobil).  

În cadrul proiectului vor fi
derulate următoarele activ-
ități principale: proiectare și
execuție lucrări de restaurare,
realizarea de structuri şi
panouri modulare amplasate
în zona sitului cu scopul pro-
movării tradițiilor meșteșu gă -
rești, a obiceiurilor populare
din județul Hunedoara și, im-
plicit, din zona Sarmizegetu-
sei, organizarea unei expoziții
internaționale, digitizarea și
promovarea proiectului. 

Se are în vedere restau-
rarea întregului zid al cetății și
transformarea incintei mil-
itare într-un ”muzeu viu”,
completată cu cercetări arhe-
ologice, taluzări și amenajări
ale terenului, refacerea și îm-
bunătățirea infrastructurii de
vizitare – trasee de acces, sem-
nalizare, realizare lapidariu și
adăpost pentru vizitatori. 

Durata de implementare a
proiectului este de 48 de luni. 

Cetatea Sarmizegetusa Regia
se va transforma într-un

muzeu viu

S
ite-ul www.produsde-
hunedoara.ro, o ini -
țiativă a Consiliului

Județean Hunedoara și
Agenției de Dezvoltare
Economico-Socială a
Județului Hunedoara,
devine funcțional în-
cepând cu data de 
15 iunie 2020.

Prin intermediul acestei
platforme on-line, micii și
marii producători locali, arti-
zanii și meșterii populari din
județul nostru vor fi prezen-
tați și promovați, astfel încât
consumatorii care doresc să
cumpere produse autohtone
să aibă la dispoziție un in-
strument modern și facil de
informare. Site-ul este struc-
turat în patru mari categorii:
Produse Agricole, Meșteri
Populari, Artizanat și Pro-
duse de Artizanat, Magazine
și Mari Producători, iar cei
care vizitează platforma au
posibilitatea de a filtra rezul-
tatele căutării în funcție de

zona etnografică de prove-
niență a produselor, dar și în
funcție de tipul acestora: pro-
duse apicole, dulcețuri,
siropuri, lactate și brânze-
turi, fructe și legume, uleiuri,
produse de panificație și așa
mai departe. Consumatorilor
le sunt propuse produse eco-
logice, tradiționale sau ates-
tate ca produs montan,
acestea fiind etichetate co -
res punzător în interiorul
secțiunilor.

O abordare distinctă s-a
încercat în cazul meșterilor
populari și artizanilor locali,
în cazul acestora fiind create
ecusoane prin care aceștia se
prezintă și spun povestea
meșteșugului sau a îndeletni-
cirii lor. Și această secțiune
este structurată pe categorii
distincte, astfel încât cei in-
teresați pot găsi manufac-
turieri de obiecte din piele,
lemn, confecții tradiționale,
ceramică, icoane sau alte
asemenea produse.

În site, rezultatele căută -
rilor nu vor returna doar in-
formații și imagini de
prezentare, ci și date de con-
tact ale producătorilor, denu-
mirea și adresa magazinelor
sau a piețelor din care aceste
produse pot fi cumpărate sau
comandate.

Întrucât www.produsde-
hunedoara.ro reprezintă un
proiect amplu și în continuă
dezvoltare, invităm pe
această cale să se înscrie pe
această platformă cât mai
mulți asemenea producători
locali, precizând că această
facilitate de promovare on-
line le este oferită în mod
gratuit. Înscrierea poate fi so-
licitată prin e-mail, la adresa
adeh_hd@yahoo.com. 

În paralel cu site-ul
www.produsdehunedoara.ro
, funcționează în continuare
pagina de Facebook și grupul
cu aceeași denumire, create
deja pe această platformă de
socializare.

Hunedoara – La Castelul
Corvinilor din Hunedoara a
început o nouă etapă din
proiectul de restaurare a
monumentului medieval. Este
vorba despre curăţarea faţa -
dei castelului cu ajuotrul unei
operaţiuni denumită hidrogo-
maj. Lucrările vor fi realizate
de o echipă de alpiniști utili-
tari. 

„Acești veritabili oameni-
păianjen ai zilelor noastre vor
munci aproximativ o lună,
atârnați în funii și hamuri,
pentru a îndepărta praful in-
dustrial de pe zidurile fațadei
Castelului”, a informat con-
ducerea muzeului.

Peste 3.600 de turişti au
vizitat Castelul Corvinilor în
minivacanţa de Rusalii, ceea

ce arată că oamenii încep să-
şi îndrepte atenţia spre obiec-
tivele din ţară. 

„Ne bucurăm că turismul în-
cepe să se dezmorțească și că
românii își îndreaptă atenția
către obiec   tivele turistice din
țară. Muzeul Castelul Corvinilor
este aici și vă așteaptă cu legen-
dele sale fascinante!”, spun
reprezentanţii castelului.

Micii şi marii producători
locali, promovaţi printr-o

platformă on-line

A început curățarea fațadei 
Castelului Corvinilor


