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inundaţii

Sunt prăznuiți împreună de către Biserica Orto-
doxă, la data de 29 iunie, întrucât amândoi s-au
săvârșit în aceeași zi, la Roma, din porunca îm-
păratului Nero. Cei doi mari corifei ai Aposto-
lilor și-au închinat întreaga viață propovăduirii
Evangheliei lui Hristos./pag.9

Fondat de Cornel POENAR
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Inundaţiile au afectat sute
de gospodării din întreg
judeţul Hunedoara, 
îndeosebi în zona Vaţa 
de Jos. Oamenii au primit 
ajutor din partea 
pompieri lor militari. 
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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

În oraşul Haţeg
funcţionează singura 
cooperativă de profil din
judeţul Hunedoara care
mai produce tradiţionala
bluză românească.
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focar de Covid-19 
la o fabrică din deva
focar de Covid-19 
la o fabrică din deva

O expoziţie de umor grafic intitulată 
„Programul Rabla la...statui” va fi deschisă,

la acest sfârşit de săptămână, la Casa 
de cultură din Deva. /pag.16

sfinţii aPostoli Petru şi Pavelsfinţii aPostoli Petru şi Pavel

administraţiePag. 3
Autorităţile locale continuă
proiectele de investiţii în-
cepute în acest an. În co-
muna Crişcior se
pregăteşte deschiderea
unei grădiniţe cu 30 de
locuri. /pag.5
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O
VIDIU POPESCU. 
Un cadru didactic
cu izbânzi, frămân-

tări trăite și visuri proiec-
tate, profesor identificat
cu faptele vieții sale care
au alcătuit o istorie pildui -
toare înlăuntrul căreia a
existat freamătul 
omenescului.

Profesor de istorie și in-
spector școlar, mereu alături
de activitatea CARP „Spe -
ranța” Hunedoara, și-a dove -
dit capacitatea de analiză,
bogăția de idei, fiind un mili-
tant și sincer susținător al
vieții și sănătății persoanelor
de vârsta a treia din munici -
piul Hunedoara.

Călit și afirmat la școala
muncii de la catedră, studiind
cu pasiune istoria, și-a format
o faimă intelectuală proprie,
constituindu-și principii di-
rectoare despre viață și rolul
cadrului didactic de doctor în
educarea tinerei generații,
dar și a respectului față de oa-
menii vârstei a treia, fapt pen-
tru care a fost și este încă
stimat.

Născut la data de 29 no -
iembrie 1933 în comuna De-
linești (jud. Caraș-Severin), a
frecventat școala primară în
localitatea de baștină, iar
liceul la Reșița. În anul 1952 a
absolvit Universitatea „C. I.
Parhon” din București - Facul-
tatea de Istorie și este repar-
tizat ca profesor la Școala
Medie Mixtă din Hunedoara.
A îndeplinit și funcția de in-
spector școlar în cadrul I.S.J.
Hunedoara, revenind apoi ca
profesor, gradul didactic I, la
Liceul teoretic Hunedoara.

S-a pensionat în anul 1997
pentru limită de vârstă, iar în
iunie 2008 pleacă, parcă mult
prea repede, pe tărâmul
veșniciei, al vieții fără de

moarte.
Așadar, Ovidiu Popescu a

fost profesorul, inspectorul și
consilierul județean căruia i
se cuvine prinosul nostru de
dragoste, admirație și re-
cunoștință și asigurarea de a-
i urma îndemnul și faptele
pentru binele învățământului
hunedorean, dar și pentru
cauza unei noi vieți școlare în
orașul de pe Cerna.

De consemnat sunt și cele
câteva impresii și gânduri
sincere față de personalitatea
profesorului Ovidiu Popescu
și oferite în exclusivitate.

Dr. ing. Doru GAITA - fost
senator și director general al
C. S. Hunedoara: „Prof. Ovidiu
Popescu s-a remarcat în ac-
tivitatea profesională prin en-
tuziasm și pasiune, faptele lui
de muncă, asiduitatea în
pregătirea profesională con-
stituind de fapt argumentul
dăruirii în meseria aleasă, a
propriului destin. Pentru el
munca de dascăl a fost legea
după care și-a condus activi-
tatea pe itinerariul întregii
vieți. El a știut să-și facă viața
bogată în realizări și fru-
moasă în aspirații”.

Gheorghe ALIMPESCU,
profesor de istorie: „Ovidiu
Popescu a fost un povestitor
de istorie și un trăitor în isto-
rie. S-a impus ca un om echili-
brat care se bucura de
audiență. Era apropiat de
elevi și de colegi. Ca inspector
școlar s-a impus prin
pregătirea sa profesională,
științifică și metodică, remar-
cându-se prin corectitudine.
A cercetat trecutul și prezen-
tul istoric local și a studiat cu
atenție obiceiurile și tradiți-
ile, reu șind să organizeze în
premieră un festival de obi-
ceiuri și tradiții de iarnă. A
cules și publicat legende lo-

cale, fiind și semnatar al mai
multor cărți și al unor refer-
ate metodice și științifice”.

Cu o durere sufletească și
emoții firești, Șerban PO -
PESCU, în calitate de fiu, ne-a
declarat: „Ce poate spune un
copil despre tatăl său. Doar
de bine. Dar tatăl meu a fost
cu adevărat special. Așa cum
pentru elevii lui a fost profe-
sor și tata, pentru mine, a fost
tată și profesor. Poveștile
copilăriei mele au fost tot cu
Feți-Frumoși, dar Feți fru-
moși adevărați: Cavalerul Alb
al Transilvaniei (Iancu de
Hunedoara), soldatul grec
căruia i-a mâncat vulpea fi-
catul pentru că l-a ascuns sub
haină în fața comandantului,
regii daci și cetățile lor, îm-

părații romani care au cucerit
lumea. Cu ei am crescut în
fața ochilor. Am fost norocos
să am un asemenea tată!”

De consemnat sunt și rân-
durile scrise de prof. dr.
Mircea MOȚ, în calitatea sa de
scriitor și bun prieten al lui
Ovidiu Popescu: „Atunci când
mi s-a cerut să scriu „câteva
cuvinte” despre Ovidiu
Popescu m-am speriat. Care
să fie oare cuvintele, cele
câteva, care să-l poată read-
uce și găzdui temporar și în
care el ar putea intra, înalt
cum este, fără să-și aplece
capul? Nu doresc să cad în
ispita convenționalelor carac-
terizări, cu atât mai mult cu
cât, foarte aproape de el fiind,
nu l-am perceput de la dis-

tanța rece, care oricum nu-mi
este familiară.

Eu voi scrie despre felul în
care Ovidiu curăța în mo-
mente de meritat răgaz un
măr, convins că gestul poate fi
considerat emblematic prin
semnificațiile lui simbolice.

Mă chema în biroul lui.
„Șezi”! Începeam atunci să
tăcem, și mi se părea că în
felul acesta comunicam mai
bine decât prin vorbe. Ca
prin minune, după ce Ovidiu
dădea la o parte cu un gest
hotărât hârtiile din fața sa, pe
birou apărea, cine știe de
unde, o farfurioară albă. Apoi
un cuțit, nicidecum unul din-
tre acelea care ți-ar fi atras
atenția prin măiestria lucră-
turii ori prin agerimea lamei.
Apoi un măr, pe care-l așeza
cu mișcări domoale pe far-
furia de porțelan. Apoi altul,
pe care-l împingea spre
mine.

Și Ovidiu începea să curețe
mărul cu acel cuțit care, în
mâinile mele, se dovedea în-
totdeauna greoi și stângaci.
Rotea mărul cu mâna stângă,
așa cum se rotește planeta, în
vreme ce cuțitul rămânea ne-
mișcat în cealaltă mână, lu-
minând cu sclipirea lamei
coaja ce avea să fie înlăturată.
Se năștea o spirală lungă,
aproape atingând podeaua,
fără să se rupă, și miezul
tainic, cărnos și alb se ivea în
fața lui Ovidiu, ca un adevăr
ce nu se putuse oferi altfel
privirii și înțelegerii. Un gest
ce se înscria în atitudinea
permanentă a omului. Fi-
indcă Ovidiu înlătura supra -
fața colorat ademenitoare,
pentru a descoperi miezul re-
alității, mereu căutat!”

Au consemnat: Ioan Vlad și
Georgeta-Ileana Cizmaș

Personalități hunedorene

Ovidiu Popescu - Istoricul şi Omul

A
sociația Liga Pen-
sionarilor Hune-
doreni condusă cu

competență de Traian
Dănilă (foto) s-a impus
încă de la înființare în
viața și activitatea oame-
nilor de vârsta a treia din
orașul de pe Cerna, prin
reușite activități educa-
tive și social-turistice.

În perioada pandemiei cei
peste 700 de membri ai aces-
tei Ligi, în lupta pentru sto-
parea coronavirusului și
pre venirea îmbolnăvirilor au
respectat cu strictețe condi -
țiile impuse de autoritățile re-
sponsabile și prevederile
Ordonanțelor Militare.

Conducerea Ligii, sub sem-
nul grijii față de suferințele

trupești ale unor semeni inter-
nați la secția de boli infecțioase
a Spitalului Mu ni cipal Hune-
doara „Dr. Alexandru Simio -
nescu” cât și a dorinței de
creștere a calității actului me -
dical, a hotărât oferirea pentru
această secție, prin spon-
sorizare, din puținele surse fi-
nanciare de care dispune, a
sumei de 24 mii de lei.

Această sumă a fost rezul-
tată din cotizațiile membrilor
și va contribui cu siguranță la
activitatea de prevenire și
combatere a pandemiei de
covid-19, fapt pentru care
membrii acestei Ligi hune-
dorene merită sincere felic-
itări.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Sub semnul umanității



Viiturile de pe ver-
sanţi au măturat ago -
niseala oamenilor.

Deva – Sute de gospodării
din zona comunei Vaţa de Jos,
dar şi din centrul judeţului
Hunedoara au fost inundate.
Cea mai gravă situaţie a fost
semnalată în zona comunei
Vaţa de Jos, unde apele râului
Crişul Alb au afectat 185 de
gospodării. Nivelul râului
Crişul Alb a crescut în 4 ore
cu 73 de centimetri, depăşind
cota de inundaţie cu aproxi-
mativ o jumătate de metru.
Torenţii au intrat în gospo -
dării din satele Prăvăleni şi
Ciungani, pe terenuri agricole
din Vaţa de Jos şi de Sus, Bro-
tuna, Ocişor, Basarabasa şi au
afectat mai multe segmente
ale DC 173.

Alte inundaţii în 
centrul judeţului

După numai câteva zile, 13

localităţi din partea centrală
şi de nord a judeţului Hune-
doara au fost afectate de ploi
şi viituri. 

Potrivit autorităţilor, au
fost afectate anexe gospo -
dăreşti din satele Streisânge-
orgiu, Orăştioara de Sus,
Beriu, Romoşel, Vâlcelele
Bune, Silvaşu de Jos, Sălaşu
de Sus, Ocolişu Mare, Sibişel,
Livadia, Luncani, Sereca şi
Bretea Română.

De asemenea, a fost blocat
Drumul Judeţean DJ 668, care
face legătura între localităţile
Streisângeorgiu şi Băţălar.
Aici s-a acţionat pentru să-
parea în infrastructura dru-
mului şi s-a creat o breşă de
scurgere pentru evacuarea
apei din zona inundată.

Ajutor pentru victime

Zeci de pompieri militari şi
membri ai Serviciilor Vo -
luntare pentru Situaţii de Ur-

genţă din toate localităţile
afectate au acţionat în spri-
jinul oamenilor afectaţi de
torenţii şi viiturile ce s-au for-
mat pe râurile Crişul Alb, Gal-
bena şi în zona Vaţa de Jos. În
localitatea Fărcădin, din
apropiere de Haţeg, pom-
pierii Punctului de lucru
Toteşti au intervenit cu mo-
topompe transportabile pen-
tru evacuarea apei ce a
pătruns în şapte subsoluri de
case.

„Pentru înlăturarea efec -
telor negative ale inundaţiilor
au intervenit cu efective
mărite şi mijloace tehnice
specifice, atât pompierii din
cadrul ISU Hunedoara, tehni-
cieni ai Serviciului de Gos -
podărire a Apelor, ai
Ad minis traţiei Bazinale de
Apă Crişuri - Zona Brad şi au-
torităţile locale din zonele
afectate", se arată într-un co-
municat al Prefecturii Hune-
doara.
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Deva - Un focar de COVID-
19 a fost declarat la o fabrică
de cablaje auto din municipiul
Deva, după ce şapte angajaţi ai
companiei au fost depistaţi
pozitiv la infecţia cu noul
coronavirus, persoanele în
cauză fiind internate la Spi-
talul Municipal din Hune-
doara.

Direcţia de Sănătate Pu -
blică (DSP) Hunedoara şi

medicul de medicina muncii
de la societatea în cauză au
declanşat o anchetă epidemi-
ologică, iar contacţii direcţi ai
pacienţilor infectaţi au fost
izolaţi la domiciliu. 

„Ancheta epidemiologică
este în desfăşurare. Din pă-
cate, persoanele în cauză nu-
şi aduc aminte care ar fi fost
contextul în care ar fi putut
contracta virusul”, a declarat,

medicul şef al DSP Hune-
doara, dr. Cecilia Birău.

Ancheta epidemiologică a
început luni, când a apărut
primul caz de infecţie cu
COVID-19 la fabrica din Deva,
miercuri fiind depistate alte
două persoane, iar joi, alţi doi
bolnavi.   În cadrul măsurilor
de prevenire a bolii, în cadrul
fabricii a fost efectuată dezin-
secţia tuturor spaţiilor. 

Focar de COVID-19 la o fabrică 
de automotive din Deva

Sute de gospodării
inundate în urma
ploilor abundente 

Crişcior - Mai multe pro -
iecte de investiţii se află pe
agenda publică a conducerii
Primăriei Crişcior, o parte
dintre acestea având ca ter-
men de finalizare anul 2020.
Una dintre investiţiile priori -
tare, şi care ar urma să fie
gata până în toamnă, este cea
referitoare la construirea
unei grădiniţe noi, cu pro-
gram prelungit, în comuna
Crişcior. Lucrările sunt
aproape de final.

„Este o lucrare foarte im-
portantă pentru cetăţenii co-
munei, în special pentru cei
mai tineri care au nevoie de
un loc sigur în care să-şi lase
copiii, iar aceştia să fie bine
educaţi. Am tratat construcţia
grădiniţei ca pe un obiectiv

prioritar, iar acum suntem în
faza de finalizare a acestuia”,
a precizat primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui.

Practic, în câteva săp-
tămâni grădiniţa va deveni
funcţională în întregime,
deoarece au mai rămas de ex-
ecutat câteva lucrări de finisaj
interior. 

Dotările unităţii de în-
văţământ pentru preşcolari
sunt în faza de contractări,
prin lansarea licitaţiilor pre-
văzute de lege, aşa că se es-
timează că grădiniţa ar putea
fi gata de „pus la lucru”, în
această vară.

Grădiniţa va putea primi
30 de copii din comuna Criş-
cior. Lucrările au costat peste
un milion de lei. 

Crişcior: Noua grădiniţă 
din comună, o prioritate
pentru autoritatea locală
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Meniul 

zilei

18 lei

În oraşul Haţeg
funcţionează singura
cooperativă de profil

din judeţul Hunedoara
care mai produce
tradiţionala bluză
românească.

Haţeg - La puţin peste 20
de ani, Lorena Maria Cutean
(foto mic) este singurul lucră-
tor de la Cooperativa „Haţe-
gana” care mai face să scadă
media de vârstă a angajaţilor
de acolo. Tânăra a intuit im-
portanţa noilor tehnologii
atunci când vine vorba despre
activitatea principală pe care
o desfăşoară la locul său de
muncă şi, astfel, a reuşit să se
specializeze pe lucrul la o
maşină computerizată. 

„Mai mult lucrez pe maşina
computerizată pe care o avem
în atelier. Eu fac modelele într-
un soft, iar apoi le introducem
în maşina computerizată. Am
avut de mică, o tentă de estet-
ică. Am zis să vin să facem
ceva, în continuare, pentru că
tehnologia avansează”, spune
Lorena.

Chiar dacă tehnologia mo -
dernă este mai rapidă, ochiul
specialistului sesizează dife -
renţele dintre o bluză cusută
manual şi una lucrată me -
canic. Cât despre preferinţele
clienţilor, se pare că aceştia se
canalizează, din ce în ce mai
mult, pe calitate. 

„Lumea pune foarte mult
accent pe calitate. Nu contează
foarte mult o culoare anume.
La femei mai găsim chestia
asta: că mie îmi stă mai bine
cu albastru sau cu roşu, dar în
general, calitatea primează. În
preajma Zilei Iei se caută iile,
dar cu pandemia aceasta
lumea nu mai prea vine să
cumpere. Foarte mulţi oameni
ne caută şi ne sugerează să le
trimitem la extern”, explică

Singurul atelier în care se mai
produc ii se află în Haţeg

Hunedoara - Spitalul Mu-
nicipal „dr.Alexandru Simi -
ones cu” din Hunedoara poate
efectua testări contra-cost
pentru depistarea noului
coronavirus la persoanele
care solicită acest lucru. Cos-
tul unei test se ridică la 250
de lei, iar recoltarea probelor
se va face la domiciliul solici-
tantului, cu ajutorul unei
echipe mobile a spitalului.

Pe de altă parte, Minis-
terul Sănătăţii va deconta
testele pentru depistarea
noului coronavirus, efectuate
pentru persoanele care se în-
cadrează în ceea ce numeşte
"definiţia de caz". Este vorba
despre pacienţii care pre -
zintă simptomele infecţiei cu
COVID-19, dar şi de per-
soanele care au fost în con-
tact cu un caz depistat

pozitiv la noul coronavirus. 
Spitalul va continua însă

şi testarea persoanelor care
nu se încadrează în definiţia
de caz, cum sunt cadrele
medicale din unitatea medi -
cală sau pacienţii care se in-
ternează în spital, chiar dacă
nu prezintă simptomele
bolii, scopul fiind prevenirea
răspândirii virusului. 

„Personalul medical din
spital a fost testat deja, în
afara definiţiei de caz. De
asemenea, sunt testaţi toţi
pacienţii care sunt internaţi
în spital, la indicaţia medicu-
lui curant, pentru a preveni
răspândirea virusului. Aceste
teste vor fi suportate din
bugetul spitalului”, a declarat
managerul unităţii medicale,
Radu Budae.

Spitalul din Hunedoara
face teste la cerere pentru

depistarea COVID-19

tânăra. În opinia sa, noile
modele de ii pot să facă parte
din garderoba unui om din
zilele noastre, deşi unii le
evită chiar dacă se pot asorta
la blugi sau la alte haine. 

„Tinerii nu mai prea poartă
ie. Nici eu nu purtam până
acum câţiva ani. De exemplu,
bunica mea avea o ie în care s-
a căsătorit străbunica mea. Şi
mi-a zis: Adu-mi-o, că dacă o
fi să mor, să mă îngropaţi cu
ea. I-am zis: Doamne, dar tu ai
înnebunit! E o ie atât de veche.
S-a căsătorit în ea străbunica
mea, e cu istoric! Nu ţi-o dau,
mi-o păstrez mie, ca moş te -

nire. O am şi acum, este în
dulap. (...) Dacă vă uitaţi, iile
astea nu mai sunt acelea pe
şifon, groase, încărcate. Astea,
noi, se pot purta şi la blugi, la
o rochiţă sau la o fustă, la
orice”, susţine tânăra.

Cooperativa „Haţegana” a
luat fiinţă în anul 1971, cu
profil de artă populară-arti-
zanat şi este un exemplu de-
spre felul în care importul
masiv după 1990 a afectat
negativ piaţa internă.

„La început desfăşura mai
multe activităţi, de la confecţii
şi marochinărie, până la
broderie mecanică şi manu-
ală. Făceam covoare pentru
export. Am ajuns la circa 700
de angajaţi, în anii 80, până la
Revoluţie. Am lucrat cu
munca la domiciliu. Ţeseam
stofele la domiciliu şi le con-
fecţionam la complexul nos-
tru. Acum suntem în jur de 20

de angajaţi. Activitatea s-a
redus pentru că după 1990
stofele de lână au început să
dispară, au intrat stofele in-
dustriale din import şi nu s-a
mai pus bază pe cele din lână.
E păcat pentru că oamenii ţin
lâna acasă şi-i dau foc, o
aruncă, şi noi, când avem
nevoie să facem ceva, nu mai
avem de unde să o luăm”,
povesteşte Hortensia Bercu,
preşedinta Cooperativei
„Haţe gana”. 

Lucrează de la 15 ani la co-
operativă, iar media de vârstă
a personalului a ajuns acum la
60-65 de ani. „Sunt oameni
care au intrat tineri în cooper-
ativă şi au îmbătrânit aici. Eu
am intrat ca ucenică, în anul
1966. Se făceau şcoli profe-
sionale în domeniul confecţi-
ilor, croitorie îmbrăcăminte.
Am făcut şcoala profesională
timp de trei ani, la Brăila, şi
apoi am intrat în producţie.
Era şcoală profesională plătită
de cooperativă. Acum nu mai
vrea nimeni să facă meserie.
Tinerii nu mai au răbdare, se
ocupă cu alte activităţi - să nu
le spun meserii, pentru că nu
le plac”, spune Hortensia
Bercu.

I-am cerut un sfat despre
cum ar trebui să alegem o ie
românească. Cele confecţion-
ate manual sunt net supe-
rioare calitativ, dar şi preţul
lor este mai mare, deoarece la
o singură piesă se lucrează
chiar şi două săptămâni şi
jumătate. 

Săptămâna aceasta s-a
mar cat Ziua Universală a Iei,
un bun prilej pentru ca oa-
menii să-şi aducă aminte de
bluza tradiţională româ neas -
că. În anii trecuţi, la Haţeg se
organizau manifestări în care
erau prezentate diferite mo -
dele de ii, tocmai pentru ca
oamenii să realizeze bogăţia
portului românesc. Din cauza
pandemiei, anul acesta s-a re-
nunţat la aceste evenimente,
însă cei de la „Haţegana” spun
că ele vor fi reluate imediat ce
se va permite acest lucru. 



Bucureşci – Ploile extrem
de abundente care s-au abă-
tut, în ultimele zile, peste
judeţul Hunedoara au provo-
cat pagube însemnate. Este
şi cazul comunei Bucureşci,
unde apele venite de pe ver-
sanţi au măturat drumurile
comunale şi vicinale, în con-
textual în care pe unele din-
tre acestea s-au încheiat mai
multe lucrări de pietruire.
Din fericire, apa nu a băltit în
gospodării pentru că zona
are o configuraţie deluroasă,
însă au fost inundate te -
renurile oamenilor.

“A plouat foarte mult, iar
cantitatea de precipitaţii a
fost mare. Apa a distrus
foarte multe tronsoane din
drumurile comunale şi vici-
nale. Din primele estimări
cred că sunt 4-5 kilometri de
tronsoane de drum care au
fost distruse. Sunt locuri în

care drumul a fost spălat de
torenţi pe distanţe cuprinse
între 100 şi 500 de metri.
Pia tra de pe drumuri a fost
cărată de ape în curţile oa-
menilor”, spunea primarul
comunei Bucureşci, Mircea

Ghilean.
Autorităţile locale au luat

imediat măsuri pentru lim-
itarea efectelor fenomenelor
meteo periculoase. În lipsa
unui buget mulţumitor, ad-
ministraţia locală a decis ca

lucrările necesare să fie efec-
tuate în regie proprie cu aju-
torul unor utilaje ale
primăriei. 

Deocamdată nu s-a făcut o
evaluare a pagubelor, însă
primarul comunei Bucureşci

este sceptic în ceea ce
priveşte acordarea unor aju-
toare pentru oameni. „La
precedentele inundaţii am
calculat şi am întocmit docu-
mentaţiile necesare pentru o
pagubă estimată la circa
200.000 de lei. Nici până
acum nu am primit vreun
leu”, a punctat, cu tristeţe,
edilul local.
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Bucureşci : Ploile torenţiale 
au distrus drumurile

Veţel - Constructorii lu-
crează într-un ritm susţinut
la reţeaua de canalizare din

satul Mintia. La o estimare
efectuată de autorităţile lo-
cale, lucrările au avansat re -

lativ repede, dacă e să ţinem
cont şi de vremea extrem de
capricioasă din lunile mai şi
iunie. A plout mult şi pe raza
comunei Veţel, ceea ce a creat
probleme constructorilor,
dar, şi aşa, stadiul lucrărilor
de introducere a reţelei de
canalizare ajunge la circa 50-
60%. 

„Este o perioadă mai grea,
în care, din cauza ploilor
abundente, am fost nevoiţi să
oprim lucrările în vecinătatea
Mureşului. Riscăm o surpare
a terenului, aşa că am decis să
mutăm echipele spre alte
zone, până se vor opri ploile.
Lucrăm acum, cu trei echipe,
în partea de sus a satului
Mintia”, a spus primarul co-

munei Veţel, Ioan Henţiu.
Potrivit acestuia, investiţia

din satul Mintia ar trebui să
fie gata în anul 2021, dar se
estimează că în ritmul de
acum lucrarea ar putea fi gata
anul acesta, chiar în vară. 

Primarul Ioan Henţiu a
făcut apel şi la înţelegerea oa-
menilor din Mintia, deoarece,
din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile, în rândurile
unor localnici a apărut o stare
de disconfort generată de
faptul că străzile care se află
în şantier sunt pline de noroi.
Se circulă mai greu, poate unii
localnici  nu reuşesc chiar să-
şi parcheze maşina în faţa
casei, dar este vorba despre o
situaţie provizorie.

„Cred că lucrul cel mai im-
portant este că vom reuşi să
avem o reţea de canalizare şi
în satul Mintia. Este un obiec-
tiv de investiţii major care, la
final, va aduce foarte multe
beneficii comunităţii locale.
De aceea, eu susţin că trebuie
să privim lucrurile cu mai
mult calm. În ceea ce ne
priveşte, noi ne cerem scuze
oamenilor pentru disconfor-
tul creat, dar această lucrare
este necesară tuturor”, a com-
pletat Ioan Henţiu. 

De altfel, imediat ce lu-
crările se vor încheia, admi -
nistraţia locală va acţiona
pentru aducerea străzilor la
starea iniţială. 

Veţel: Canalizarea din satul Mintia ar putea fi gata anul acesta



M
ihai Covaliu,
președintele
Comitetului

Olimpic și Sportiv Român
,aflat în vizită la Baza
Olimpică de la  Snagov,
unde se pregătesc lo-
turile olimpice de canotaj
ale României, împreună
cu  Ministrului Tineretu-
lui și Sportului Ionut
Stroe și cu  președintele
Federației Române de
Canotaj, Elisabeta Lipă, 
i-a informat pe sportivi
că indemnizatiile
olimpice, reduse pe 
perioada pandemiei de
coronavirus, revin la 
procentajul maxim.

Preşedintele COSR i-a asi -
gurat pe canotorii din lotu -
rile olimpice ale României că
siguranța sportivilor se află

pe primul plan al forului
olimpic.    ”Atenția noastră se
în dreaptă către voi, către
sportivi! Vrem să fiți sănă-
toși, liniştiți și multumiți ca
să vă antrenați pentru a urca
pe podiumul olimpic!”, a
spus Mihai Covaliu.

Vestea i-a bucurat pe toți
sportivii cantonați la Sna -
gov:”Dumneavoastră sunteți
campion olimpic și știți cum
e să te antrenezi cu mintea și
sufletul liniștite!”, i-a spus lui
Mihai Covaliu, canotorul Ci -
pri an Tudosa, unul dintre
medaliaţii mondiali şi eu-
ropeni, iar Gianina Beleaga
le-a mulţumit oficialilor  pen-
tru  eforturile făcute de a se
asigura condiții excelente de
pregătire pentru canotorii
din loturile naționale.
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E
chipa națională de
handbal feminin a
României va face

parte din Grupa D a
turneului final din cadrul
campionatului European
Euro 2020 și va juca 
împotriva Norvegiei, 
Germaniei și Poloniei.
Competiția se va des-
fășura între 3 și 20 de-
cembrie în Danemarca 
și Norvegia, iar meciul
contra echipei-gazdă se
va juca la Trondheim.

Din cauza pandemiei de
coronavirus, România a fost
calificată automat la Campi-
onatul European de handbal
din 2020 după ce prelimi-
nariile nu au putut fi progra-
mate. România a făcut parte
din urma capilor de serie, ală-
turi de Franța, Rusia și
Olanda. Turneul final se va
disputa în Danemarca și
Norvegia. Orașele care vor
găzdui Campionatul Euro-
pean de Handbal feminin
sunt: Herning (grupa A),

Frederikshavn (grupa B), am-
bele orașe din Danemarca, re-
spectiv  orașul Trondheim
(grupele C și  D) din Norvegia.

La ultima ediţie a Campio -
natului European, naţionala
României s-a clasat pe locul
4, după 20-24 cu Olanda, în
finala mică. Chiar înaintea
acestei partide, căpitanul
naţionalei tricolore, Cristina
Neagu, a suferit o ruptură de
ligamente în partida cu Un-
garia, ratând lupta pentru
medalii la CE.

Handbal feminin:  
România la Euro 2020 joacă 

în Danemarca și Norvegia

ANUNŢ DE LICITAŢIE
privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului,

în suprafață de 46,00 mp,  situat în municipiul Brad,
strada Șoimilor, judeţul Hudedoara

1. Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, număr de
telefon, fax și/sau adresă de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Brad, Brad, str. Independenţei,
nr. 2, judeţul Hunedoara, telefon 0254612665- inte-
rior 17, fax 0254612669, email bradprim@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Obiectul concesiunii prin licitație
publică îl reprezintă terenul suprafața 46,00 mp. sit-
uat în municipiul Brad, strada Șoimilor, F.N., județul
Hunedoara, înscris în Cartea Funciară nr.67534 Brad.
Terenul aparține domeniului public al Municipiului
Brad.

Concesionarea prin licitație publică se face con-
form art.312, art.314 din OUG nr. 57/2019 și conform
Hotărârii de Consiliu Local nr. 72 din data de
28.05.2020. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: Se poate obține de la Biroul Admin-
istrarea Domeniului Public și Privat din cadrul
Primăriei Municipiului Brad.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentu-
lui din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Primăria Mu-
nicipiului Brad - Biroul Administrarea Domeniului
Public şi Privat - camera 16, str. Independenței, nr.2,
judeţul Hunedoara. 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea aces-
tui exemplar, unde este cazul: 200 lei  se achită la
casieria Primăriei municipiului Brad sau în cont
RO63TREZ36921360250XXXXX deschis la Trezoreria
Brad.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor:
06.07.2020, ora 16:00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 13.07.2020,

ora 14:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Regis-

tratura Primăriei Municipiului Brad, din Brad, str. In-
dependenței, nr. 2, jud. Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 14.07.2020, ora 11.00 la
sediul Primăriei municipiului Brad, din Brad, str. In-
dependentei, nr. 2, jud. Hunedoara.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenelor pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Hunedoara, Deva, B-dul 1 Decem-
brie1918, nr.35, județul Hunedoara, telefon: 0254
211 574, fax: 0254 262 251, e-mail: tr-hunedoara-
reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării:  18.06.2020.

Olimpice:  Vești bune pentru
sportivii olimpici

Doping: Un atlet

rus, suspendat 

pentru manipularea

probelor

Rusul Aleksandr Şustov,

campion european la sări -

tura în înălţime în 2010, este

primul atlet suspendat pen-

tru manipularea unui recipi-

ent ce conţinea proba sa de

urină, a precizat Unitatea

pentru integritatea atle tis -

mului (AIU).

Federaţia rusă de atletism

a confirmat suspendarea lui

Şustov pentru o perioadă de

patru ani, precum şi anu-

larea tuturor rezultatelor pe

care sportivul le-a obţinut

între 8 iulie 2013 şi 8 iulie

2017.  AIU l-a găsit vinovat

pe Şustov admiţând ca probă

urmele care apăreau pe inte-

riorul sticlei, comparabile cu

manipularea şi deschiderea

pentru schimbarea probei,

pe care raportul McLaren o

denunţase anterior.

Şustov (35 ani) a fost sus-

pendat până în 2024 pentru

"utilizarea sau încercarea de

utilizare a unor substanţe

sau metode interzise".
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CE 2022: Discipline noi 
introduse în program

P
atru noi discipline
sportive - tenis de
masă, volei de plajă,

canoe sprint şi escaladă -
au fost incluse în progra-
mul Campionatelor 
Europene 2022 de la
Munchen, au anunţat 
organizatorii.

Cele patru sporturi se ală-
tură astfel atletismului, ciclis-
mului, gimnasticii, canotajului
şi triatlonului în programul
evenimentului, care urmează
să aibă loc în capitala Bavariei,

între 11 şi 21 august 2022.
Conform Federaţiei inter-

naţionale de volei (FIVB), la
volei pe plajă se vor prezenta
câte 32 de echipe la masculin
şi feminin, cu un total de 128
de jucători şi jucătoare care se
vor lupta pentru medalii.

Campionatele Europene
multisport vor avea o durată
de 11 zile, ediţia de la Mun -
chen fiind a doua după cea 
inaugurală din 2018 (Glas-
gow), care s-a bucurat de un
mare succes.

C
asa Fotbalului a găz-
duit evenimentul în
cadrul căruia au fost

stabilite meciurile de baraj
pentru accederea în Liga 3
în sezonul 2020-2021.

Au fost trase la sorți mini-
grupele barajului de pro-
movare în Liga 3.Campioana
județului Hunedoara, care va fi
decisă, fie după disputarea ul-
timelor trei etape din sezonul
regulat, fie prin  stabilirea
acesteia în funcție de clasa-
mentul existent la data înce -
tării întreceriii din cauza
pandemiei, a fost repartizată
în mini grupa B din regiunea 4,
din care mai fac parte cam-
pioanele din județele Timiș și
Mehedinți.

Ordinea meciurilor va fi ur-
mătoarea:

Ziua 1 – Mehedinți-Timiș
Ziua 2 – Hunedoara-Mehe -

dinți
Ziua 3 – Timiș -Hunedoara
Câştigătoarea fiecărei mini-

grupe de baraj va primi drep-
tul de a evolua în ediţia
2020/2021 a competiţiei Liga

3. În jocurile de baraj se aplică
si următoarele reguli:

a) nu este obligatorie
folosirea jucătorilor juniori, a
jucătorilor U19 sau a jucăto-
rilor U21;

b) identificarea jucătorilor
(seniori/juniori) se face
numai cu carnetul de legiti-
mare sau licenţa;

c) ambele echipe sunt obli-
gate să se prezinte la teren cu
două seturi de echipament de
culori diferite;

d) echipa organizatoare a
jocului trebuie să pună la dis-
poziţie minim trei mingi de joc
pentru buna desfăşurare a
partidei.

Cheltuielile necesare pen-
tru organizarea jocurilor de
ba raj vor fi suportate de
echipa organizatoare a fiecă -
rui joc astfel:

- cheltuielile cu indemniza-
ţiile arbitrilor și observatorilor
în valoare de 3.000 lei, valoare
corespunzătoare Ligii 3

-  cheltuielile de organizare
a jocului: chirie stadion, asigu-
rarea ordinii și siguranţei, a
asistenţei medicale și a tot ce

implică desfășurarea jocurilor
Echipele participante la

jocurile de baraj sunt obligate:
-  să achite AJF-ului la care

sunt afiliate, până la data de 29
iulie 2020, suma de 3.000 lei,
reprezentând cheltuielile cu
indemnizaţiile arbitrilor și ob-
servatorilor. Nerespectarea
acestei obligaţii conduce la ne-
programarea echipei clubului
în cauză la jocul de baraj și la
pierderea jocului prin forfait;

-  să asigure toate condiţi-
ile prevăzute de ROAF. pentru
organizarea unui joc oficial;

- clubul organizator are
obligaţia de a asigura pe în-
treaga desfăşurare a jocului,
asistenţa medicală în confor-
mitate cu prevederile art. 54
din ROAF, corespunzătoare
Ligii 3.

Echipa CSM Jiul Petroșani
este favorită pentru a fi de-
semnată campioană a județu-
lui Hunedoara, aflându-se în
acest pe primul loc în clasa-
ment, iar programul celor trei
etape rămase de disputat îi
este și el favorabil.

Fotbal: Tragerea la sorţi
pentru barajul de 

promovare în Liga a II-a

Automobilism

P
ilotul Simone Tem-
pestini are ca obiec-
tiv în acest an

câștigarea celui de-al cin-
cilea titlu în România, în
timp ce Bogdan Marișca
va a lua startul la anumite
etape cu scopul de a face
spectacol și de a fi pe
podiumul general la fi-
nalul campionatului.

„Sigur anul 2020 nu este
cum mi-am imaginat și cum
mi-am dorit, dar voi încerca
la orice competiție la care voi
lua startul să dau maximul
posibil din toate punctele de
vedere. Sper ca fanii să poată
să revină pe probe, lângă noi,
cât mai curând și să putem să
ne bucurăm împreuna de

sportul nostru”, a afirmat
Tempestini, care va concura
în acest an pe o Skoda Fabia
R5 alături de Sergiu Itu.

La numai 25 de ani, pilotul
născut în Italia și stabilit la
Cluj Napoca, de unde repre -
zintă România în competiți-
ile mondiale, are deja 4
ti tluri naționale cucerite în-
cepând cu 2015. De aseme-
nea, a devenit campion
mondial de juniori în 2016.

Bogdan Marișca va bifa în
2020 sezonul consecutiv cu
numărul 27 în Campionatul
Național de Raliuri, iar obiec-
tivul său principal este să
sprijine Napoca Rally Acad-
emy să continue dominația
în clasamentul pe echipe.

„Dacă acum 26 de ani m-
ar fi intrebat cineva dacă mi-
aș dori să  fiu prezent atâția
ani în raliuri, aș fi semnat cu
ochii inchiși! Revenind la
2020, nu vom avea un pro-
gram full, ci unul parțial, iar
prima etapă la care mergem
este Brașov & Harghita. Nu
avem un obiectiv specific,
vom merge să ne distrăm, să
încercăm să contribuim la
spectacol și evident să-i spri-
jinim pe mai tinerii noștri
colegi din NRA”, a spus
acesta.

Campionatul Național de
Raliuri va debuta în acest
weekend cu Raliul Argeșului,
acolo unde s-au înscris nu
mai puțin de 66 de echipaje.

Karate: Sportivii  din județ

au reluat activitatea

R
eprezentanții
secției de karate de
la CSM Jiul

Petroșani, coordonați de
Radu Polifronie, și-au re-
luat încet, încet activi-
tatea, cu respectarea
regulilior sanitare im-
puse.Karatiștii din Valea
Jiului  au revenit în sală,
câte doi, trei, doar cei de
la secția de performanță.
Despre competiții nu se
poate vorbi acum, ci abia
din luna octombrie.

Și luptătorii de taek won
do de la Clubul Sportiv Pan-
tera Neagră Petroșani au
revenit la antrenamente du -

pă lunga perioadă când au
fost reținuți în casă .

Antrenorul acestei secții,
Ionuț Lascău, a dorit să  veri-
fice modul în care elevii săi s-
au pregătit în această
pe ri  oadă pandemică și a pro-
gramat în aceste zile exa -
menul de promovare în grad
a sportivilor de la club.

Păstrând toate regulile
impuse de protocolul sanitar,
cu precădere cea de dis-
tanțare socială, toți partici-
panții la examen s-au dove dit
a fi bine pregătiți și au reușit
să promoveze la următorul
grad.

Hochei: România va fi gazda 

Campionatului Mondial U 20

F
ederaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) a
primit dreptul de a organiza Campionatul Mon-
dial Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, în 2021, la

Braşov, în urma Congresului extraordinar al forului
mondial. 

La turneu vor participa echipele Italiei, Marii Britanii, Litu-
aniei, Spaniei, Coreei de Sud şi României. În 2021, naţionala
de seniori va evolua în Campionatul Mondial - Divizia I, Grupa
A, la Ljubljana (Slovenia), alături de Franţa, Austria, Coreea
de Sud, Slovenia şi Ungaria.  Selecţionata Under-18 va partic-
ipa la Campionatul Mondial - Divizia II, Grupa A, la Tallinn
(Estonia), împreună cu Marea Britanie, Lituania, Estonia,
Coreea de Sud şi Serbia.

Echipa naţională de senioare va evolua în Divizia a III-a a
Campionatului Mondial, la Kaunas (Lituania), alături de
Ucraina, Belgia, Bulgaria, Lituania, Hong Kong, Estonia,
Bosnia-Herţegovina.

Datele turneelor vor fi anunţate de IIHF în cursul toamnei.

Fotbal: Tragerea la sorţi
pentru barajul de 

promovare în Liga a II-a



C
hiar dacă suntem
deja la jumătatea
anului, zodiile con-

tinuă să ne surprindă cu
previziunile lor. Și, în
funcție de conjunctura 
astrală, putem avea 
perioade benefice, de
care trebuie să profităm
din plin. 

Berbec

Pentru nativii acestei zo -
dii, octombrie va fi o luna
perfectă. Atunci, fie că sem-
nează un contract avantajos,
fie vor profita de oportu-
nitățile ivite pe tot parcursul
acestei perioade. Dar, pentru
o reușită deplină, este de
preferat să se asocieze cu
persoane de încredere. Și în
luna aceasta pot primi vești
bune, dacă vor face alegeri
inspirate.

Taur

În perioada următoare, pe
tauri îi așteaptă o mulțime
de provocări. Septembrie
este luna în care vor pleca în
călătorii sau în vacanță.
Reușesc totuși să-și aleagă
drumul cel bun și să final-
izeze anumite proiecte pe
care le-au neglijat. Pentru
celibatari, dragostea va veni
foarte curând și vor petrece
o vară de vis, scrie clicpen-
trufemei.ro.

Gemeni

Încă de la începutul aces-
tei luni, astrele vor fi de
partea voastră. Dacă se vor
ridica restricțiile, veți avea,
în această vară, o vacanță de
vis. Toate visele voastre pot
deveni realitate, mai ales că
ideile pe care le aveți pot fi
puse în practică. Vă veți îm-
bunătăți stilul de viață și vă
consolidați finanțele.

Rac

August va fi luna în care
vă veți bucura din plin de
atenția astrelor. Puteți intra
în parteneriate avantajoase,
vă faceți prieteni noi, iar in-
fluența socială va crește. Nu
este exclus să găsiți o opor-
tunitate profesională de
nerefuzat. Totul este să aveți
curaj!

Leu

Lunile de vară, în special
iulie sunt cele mai avanta-
joase. Ambiția și perse -
verența voastră vă ajută să
obțineţi beneficii extraor-
dinare de la viață. În plan
profesional, veți fi apreciați,
puteți primi bani în plus. In-
geniozitatea și ambiția voas-
tră vă ajută să vă consolidați
relația de cuplu
(romaniatv.net).

Fecioara
Atât luna iulie, cât și au-

gust, vă vor avantaja. Apar
oportunități profesionale,

dar și noi surse de venituri.
Este posibil să obțineți un
post mai bine plătit, în care
condițiile de muncă să fie
mult mai bune. De aseme-
nea, problemele pe care le-
ați avut, încă de la începutul
anului, vor trece. Nu sunt re-
comandate investițiile, ne
spun astrologii.

Balanța
Planurile voastre se vor

materializa în luna august,
care vă oferă multe surprize
plăcute. Vă bucurați, alături
de prieteni, de vacanțe și pe-
treceri. Tot în această lună
sunt șanse să vi se îndeplin-
ească o dorință mai veche.
Este posibil să avansați în
carieră, iar veniturile voastre
să crească.(horoscop.ro)

Scorpion

În luna septembrie va tre-
bui să profitați din plin de
toate oportunitățile ivite.
Atunci, norocul va fi de partea
voastră în toate inițiativele pe
care le veți lua. Veți călători

mult, chiar și în străinătate și
vă veți implica în proiecte in-
teresante. De asemenea, per-
spectivele profesionale se vor
schimba și veți găsi resurse
pentru un proiect interesant,
potrivit clicpentrufemei.ro).

Săgetător

Luna perfectă pentru voi
este octombrie, ne spun as-
trologii. În această lună, veți
recupera tot ce ați pierdut în
trecut și vă veți bucura de
sănătate și bună dispoziție.
Este posibil să începeți acti -
vități noi, în care veți implica
și familia. Reușita va fi de
partea voastră, mai ales că și
dragostea vă surâde.

Capricorn

Dacă norocul a fost de
partea voastră încă din luna
aprilie, veți avea parte de
șanse mult mai mari în sep-
tembrie. Oportunitățile vor
apărea una după alta, atât în
plan profesional, dar și senti-
mental. În carieră aveți șanse

mari de promovare, iar acest
lucru vă aduce câștiguri sub-
stanțiale.

Vărsător
Atât luna noiembrie, cât și

începutul lui decembrie vor fi
perioade benefice pentru voi,
în care veți face bilanțul în-
tregului an. Dar, tot atunci,
este posibil să luați decizii
legate de călătorii. Aveți ten -
dința să cheltuiți mai mult
decât vă puteți permite. Luna
noiembrie este benefică și
pentru noi parteneriate, po -
trivit click.ro.

Pești
Pentru nativii acestei zodii,

septembrie este o lună extra-
ordinară, în care apar oportu-
nități incitante. Tot în această
lună un vis mai vechi de-al
vostru începe să prindă con-
tur. Dar, și octombrie vă poate
aduce realizări profesionale
sau o nouă prietenie, care, pe
parcurs, va deveni foarte
valo roasă pentru voi, ne spun
astrologii.
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S
unt prăznuiți împre-
ună de către Biserica
Ortodoxă, la data de

29 iunie, întrucât amândoi
s-au săvârșit în aceeași zi,
la Roma, din porunca îm-
păratului Nero. Cei doi
mari corifei ai Apostolilor
și-au închinat întreaga
viață propovăduirii
Evangheliei lui Hristos.

Sfântul Apostol Petru
Născut în Betsaida Galileei,

Sfântul Apostol Petru era fiul
lui Ioan și fratele Sfântului
Apostol Andrei. Numele său
iudeu era Simon, dar Mântu-
itorul îl va numi Chifa (pia-
tră). După  ce a pescuit pe
lacul Ghenizaret, decide să-L
urmeze pe Iisus, devenind
astfel ”pescar de oameni”, re-
nunțând la toate bunurile ma-
teriale. Cu toate că
mărtu risește în numele apos-
tolilor dumnezeirea lui Hris-
tos, atunci când a fost prins,
Petru nu și-a putut învinge
slăbiciunea, lepădându-se de
trei ori de Domnul sau, toc-
mai când Acesta era batjo-
corit și purtat de la Ana la
Caiafa. Dar, la cea de a treia
arătare a Domnului Înviat
ucenicilor Săi, Petru redobân-
dește vrednicia de Apostol,
mărturisind de trei ori dra -
gostea lui către Mântuitor,
potrivit crestinortodox.ro. În
ziua Cincizecimii, după pre -
dica Sfântului Apostol Petru,
se botează trei mii de per-
soane.

Sfântul Apostol Pavel
Originar din Tarsul Ciliciei,

neamul Veniamin, Sfântul
Pavel a fost elevul învățatului
Gamaliel și locuia în Tars.
Înainte de a trece la credință,
el se numea Saul, prigonind
cumplit pe cei ce mărturiseau

credința în Hristos și propovă-
duiau Învierea Lui. Dar, pe
când călătorea spre cetatea
Damascului pentru a prinde
creștinii de acolo, se spune că
Saul a văzut pe Domnul Hris-
tos, care i s-a arătat într-o lu-
mină orbitoare și îl mustra:
"Saule, Saule de ce mă
prigonești?”. Din acel moment
hotărăște să se convertească
și primește botezul de la Ana-
nia, episcopul Damascului.
Sub noul nume de Pavel, el
devine unul din cei mai mari
Apostoli ai lui Hristos. A dus
vestea cea bună a Evangheliei
Domnului printre popoarele
păgâne, bineves tind în multe
locuri din Ră sărit, ajungând
până la Roma. A scris 14 epis-
tole care se găsesc în Sfânta
Scriptură. Din porunca îm-
păratului Nero, a fost decapi-
tat în anul 67.

Moaștele Sfinților 

Apostoli Petru și Pavel
Potrivit Sinaxarului, tot pe

29 iunie, Moaștele Sfinților
Apostoli Petru și Pavel au fost
mutate împreună în locul
numit "ad catacumbas", de pe
Via Appia din Roma în anul
258.

Tradiții și obiceiuri
În tradiția populară, sărbă-

toarea Sfinților Apostoli Petru
și Pavel marchează miezul
verii și perioada secerișului,
fiind însoțită de o serie de
obiceiuri, tradiții și super-
stiții. În popor, sărbătoarea
este cunoscută și sub numele
de Sâmpetru. 

• În ziua de Sâmpetru cred-
incioșii duc la biserică mere,
colivă, colaci și miere în faguri
pentru a fi sfințite. După slu-
jbă, le dau de pomană, în
memoria celor ce s-au înălțat

la ceruri. Prin acest obicei
sărbătoarea Sfinților Apostoli
Petru și Pavel poartă și nu-
mele de Moșii de Sânpetru,
potrivit traditii-superstitii.ro.

• Potrivit tradiției 
populare, până la Sânpetru,
nu se scutură merii, oamenii
crezând că dacă se respectă
această datină, sunt ocrotite
ogoarele de căderea grin -
dinei. 

• De asemenea, respectând
tradiția, femeile nu au voie să
mănânce mere până în ziua
sărbătorii, pentru a nu-i

supăra
pe cei trecuţi
la viaţa veşnică din familia re-
spectivă. După această zi,
doar tinerele fete au voie să
mănânce mere. Femeile în
vârstă aveau dezlegare la
mere abia de Sfântul Ilie. 

• Dacă tună şi fulgeră în
ziua sărbătorii, se spune că
nucile şi alunele vor fi vier-
mănoase.

• Tot în această zi, ca să

scape
de pis -

trui, oame -
nii pistruiați se

spală pe față, la miezul nopții,
când cântă cocoșul. 

• În unele zone din țară ex-
istă credința că, toate relele pot
fi îndepărtate dacă în ziua de
Sâmpetru oamenii vor purta
usturoi și pelin în buzunare
(traditiisiobiceiuri.ro). 

”La mulți ani”tuturor
celor care poartă numele

de Petru și Pavel! 
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„Cei ce sunteţi între apostoli mai

întâi pe scaun şezători şi lumii 

învăţători, Stăpânului tuturor 

rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască

şi sufletelor noastre mare

milă.”doarortodox.ro

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
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Duminică, 28 iunie, ora 20,00

Minciuni adevărate
Filmul spune povestea lui Harry Tasker, agent se-

cret al guvernului, care îi ascunde soției sale acest
lucru. El îndeplinește cele mai primejdioase misiuni,
iar în cea mai recentă, trebuie să dea de urma unor
arme nucleare furate de nişte terorişti fanatici. Dar,
lucrurile se complică atunci când Harry descoperă
că soţia lui, Helen, care-l credea un simplu vânzător
de calculatoare, caută o viaţă aventuroasă în braţele
altui bărbat, care poza în spion. În astfel de condiții,
Harry trebuie să se descurce şi cu această problemă,
ajungând până la urmă să-i urmărească pe terorişti,
în timp ce-i arată soţiei ce înseamnă aventura.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Este o perioadă bună pentru voi,
întrucât munca vă este răs-
plătită pe măsura eforturilor de-
puse. Vă preocupă viitorul
familiei, iar astrele vă ajută să
luați cele mai bune decizii.
Reușiți chiar să îndreptați unele
lucruri care nu au fost făcute
bine în trecut.

În perioada următoare, s-ar
punea să evoluați în carieră,
chiar dacă, la un moment, dat
aveți impresia că lucrurile stag-
nează. Revin în actualitate unele
proiecte mai vechi, pe care le-ați
tot amânat. Nu este exclus să vi
se facă o propunere pentru un
nou loc de muncă.

La serviciu sunteți pregătiți să
faceți față unor noi provocări.
Pentru a ieși în evidență, vă
gândiți ce puteți realiza în plus
față de colegii voștri. Aveți nevoie
să vă implicați în activități noi, să
învățați o nouă meserie sau chiar
să puneți bazele unei noi afaceri.

Perioada care urmează va fi una
plină de neprevăzut. Nu vor lipsi
surprizele, plăcute sau neplă-
cute, dar spre sfârșitul interval-
ului lucrurile reintră în normal.
Vă preocupă bunăstarea fami-
liei, iar pentru acest lucru faceți
eforturi deosebite.

Chiar dacă apar unele probleme
financiare în această perioadă,
le veți rezolva pe rând, în funcție
de situațiile prin care treceți. Ar
trebui să fiți mai atenți la sănă-
tatea voastră, întrucât eforturile
depuse în ultima vreme se fac
simțite pe tot parcursul interval-
ului.

S-ar putea să amânați unele
proiecte de la locul de muncă, în-
trucât timpul nu vă permite să le
faceți pe toate. Primiți vești bune
legate de familie, de împlinirile
sau speranțele pe care le au cei
dragi vouă. Lucrurile merg spre
bine, mai ales spre sfârșitul inter-
valului.

La serviciu apar noutăți, care vă
vor pregăti pentru o perioadă
plină de schimbări. Sunt șanse să
vă îmbunătățiți modul de viață.
Dacă sunteți în căutarea unui
nou loc de muncă, ofertele nu vor
întârzia să apară. Astrele vă fa-
vorizează!

Vor avea loc schimbări pe ter-
men lung în viața voastră. Tre-
buie să fiți doar atenți la deciziile
luate și să nu vă pripiți atunci
când doriți să faceți o achiziție
importantă. Dacă sunteți atenți
și vă implicați în toate acțiunile
de la serviciu, veți fi răsplătiți pe
măsura muncii voastre.

Este momentul să vă ocupați de
proiectele începute și să evitați
conflictele de la locul de muncă.
Aveți nevoie și de sprijinul
colegilor, care sunt pe cale să se
distanțeze de voi. În viața de
cuplu s-ar putea să fiți nevoiți să
faceți un compromis. 

Tensiunile din ultima vreme v-au
afectat destul de mult, iar acum
este momentul să vă și odihniți.
La serviciu nu sunt probleme de-
osebite, așa că vă puteți lua
câteva zile libere. În familie
încercați să fiți obiectivi și să luați
deciziile cele mai bune.

Vă bucurați de lucruri mărunte
în această perioadă, chiar dacă
nu sunt evenimente deosebite în
viața voastră. Spre sfârșitul in-
tervalului vă reconsolidați buge-
tul, întrucât banii pe care-i
așteptați nu întârzie să apară.
Investițiile făcute încep să dea
roade.

La locul de muncă lucrurile nu
stau așa cum ar trebui. Neregulile
și discuțiile neprincipiale continuă,
iar acest lucru nu trebuie tolerat.
Alegeți o cale de acțiune care să nu
vă afecteze în mod direct munca
și relațiile profesionale. A doua
parte a intervalului vă aduce chel-
tuieli în plus, dar le veți face față.

PRO  TV

• Ea și El, pe o bancă în parc
EA: - Mi-e rușine de vecinul nostru
El:  - De ce, dragă?!
- Până acum i-au murit trei soții și m-a

chemat la toate cele trei pomeni… Iar eu nu l-
am chemat la niciuna!

• O discuție interesantă
- Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!
- Lasă mințile, că nu le mai am!  Cu kilo-

gramele poți să faci ceva?

• La dietă
- Iubitule,  am slăbit trei kilograme!
- Din cât?
- Din 118 kilograme.
- Felicitări! Este exact ca și cum ai pierde o

piuliță de la tanc!

• La școală…
- Elev, ai învățat tabla înmulțirii?
- Mai am o strofă!

• Discuție între soți
- Mă Gheo, ai a auzit că triburile din Africa

își vând nevestele?
- Tu m-ai vinde pe mine?
- Ce tăt vorbești acolo, tu?
- Eu te-aș face cadou!

EL și EA
- Aș merge pentru tine oriunde! Pe Everest,

în Triunghiul Bermudelor…
EA: - Exagerezi!
- Deloc! Și la Polul Nord aș merge!
EA: - A, da? Atunci duminică mergem la

mama.
- Acum cine exagerează?!

Vineri, 26 iunie

PRO CINEMA, ora 20,30, În absența binelui
ANTENA 1, ora 23,30, Ispita

Sâmbătă, 27 iunie

PRIMA, ora 20,00, Bărbați de elită
TVR 2, ora 20,10, Oameni mândri

Duminică, 28 iunie

TVR 2, ora 22,10, Trumbo
ANTENA 1, ora 23,00, Aventură în doi

Luni, 29 iunie

FILM NOW, ora 20,00, Toată lumea știe
PRO CINEMA, ora, 20,30, Eroii monumentelor

Marți, 30 iunie

PRO CINEMA, ora 20,00, Operațiunea de sal-
vare: Punctul limită

DIVA, ora 21,00, Paris, vin și dragoste

MIERCURI, 1 iulie

TVR 2, ora 20,10, Lungul drum spre casă
PRO CINEMA, ora 20,30, Doamna America

Joi, 2 iulie

TVR 2, ora 20,10, Între două lumi
PRO CINEMA, ora 20,30, Scăpați de Smart!

ALTE  RECOMANDĂRI:



V
remurile de ieri,
astăzi nu mai sunt
valabile. Urmărind

vremurile am constatat că
lucrurile evoluează din
rău în mai rău și în Eu-
ropa, inclusiv în America.
Traiul oamenilor, raportat
la costurile de ieri cu cele
de astăzi,  lasă de dorit.

Paul Craig Roberts, 81 de
ani, fost adjunct al secretaru-
lui Trezoreriei SUA în timpul
președintelui Ronald Reagan:
" Eu mă simt discriminat.
Simt că țara mi-a fost furată
sau că eu am fost răpit și dus
într-un loc necunoscut unde
nu mă simt acasă...... astăzi,
daca ești mai longeviv, ajungi
să asiști la moartea lumii
tale".

”Îmi amintesc de vre-
murile când nu erau ambalaje
antifalsificare sau pentru sig-
uranța copiilor. Asta era
înainte de multiculturalism și
de politicile identitare, când
încă puteam avea încredere
unii în alții, iar părinții își
asumau responsabilitatea
copiilor, fără să sa o paseze
unor companii.

Îmi aduc aminte de vre-
murile când nu existau veni-
turi minime și nici taxe
pentru vânzări. Statele își
putea îndeplini responsabil-
itățile fără toate astea.

Un timbru poștal costa un
cent. O casă pentru clasa de
mijloc era 11.000 de dolari,
iar una mai bună era 20.000
de dolari. Un milion de dolari
erau o avere. Nu existau mil-
iardari.

M-am gândit la toate astea
acum, când am primit bonul
de la un supermarket: o pâine
de 3,89 dolari, 12 ouă, bio, de
4.95 dolari, 6 hot dog de 5.49
dolari, opt roșii mici de 5.19
dolari, un pachet de spanac
de 4.19 dolari, doi litri de
lapte de 4.59 dolari. 

Când aveam 5-6 ani, mama
mă trimitea la brutărie cu
zece cenți, ca să iau pâine sau
cu 11 cenți pentru un litru de
lapte. Cheltuiala pentru o
seară la film în doi era de 10
cenți. 24 de sticle de Coca-
Cola erau un dolar. Copii cău-
tau sticle de Pepsi Cola pe
șantiere. Atunci, o sticlă re-
turnată era 2 cenți. Cu cinci
sticle returnate, puteai merge
împreună cu prietena la film.

Monedele de 10 cenți, de

25 și de 50 de cenți erau din
argint. Cea de 5 cenți era de
nichel, iar cea de un cent era
de cupru. Roosevelt a elimi-
nat aurul în 1933. Monedele
de argint au dispărut în 1965.
Ultima, cea de cupru, a dis-
părut in 1983. Acum vor să
scape de moneda de un cent
de tot.

Mulți dintre noi am crescut
ducând ziarele, ca să facem
rost de bani de buzunar. În
liceu, într-o vacanță de vară
am lucrat într-o filatură în
schimbul unu, pentru un
dolar pe oră. Și a fost muncă.
După taxe, banii pe o săp-
tămână de munca erau 33 de
dolari.

Când aveam cinci ani,
puteam veni în siguranță pe
jos de la școală, 2 kilometri,
fără ca părinții să fie penal-
izați de Serviciul pentru Sigu-
ranța Copilului pentru că
m-au neglijat și m-au pus în
pericol lăsându-mă singur.

La școală puteam desena
avioane de luptă, nave de
război, arme, toate astea fără
să fim priviți ca un pericol
pentru colegii de clasă și
trimiși la evaluare psihiatrică.
Încăierările între băieți
făceau parte din procesul de
creștere. Nu era chemată
poliția, nu erai încătușat și
dus la închisoare. Acum,
copiii care se joaca de-a hoții
și vardiștii sau de-a cowboy-
ii și indienii și se prefac că
trag cu arma ajung în arestul
poliției. O bătaie între copii
înseamnă acuzații și poate
chiar dosar penal”, spunea Dl
Paul Craig Roberts fost min-
istru american.

Copiii de azi trăiesc în
lumea virtuală

Libertatea pe care am
avut-o în copilărie noi, ro-
manii, nu mai există. Când mă
gândesc la asta, mă întreb
dacă copiii de azi își dau
seama că trăiesc în lumea vir-
tuală și uită cum este în
lumea reală.

Când ploua, citeam. Copiii
de 10 ani mai citesc acum?
Oare literatura SF poate să
mai concureze cu jocurile
video?

Îmi aduc aminte  de vre-
murile în care un acord se
făcea cu o strângere de mână.
Azi, avocații îmi spun că nici

contractele beton nu se mai
respectă.

Am fost învățați să ne
putem ,,privi în oglinda". Car-
acterul e de domeniul trecu-
tului, la fel și comporta-
 mentul, care azi e socotit
inadecvat. Ca să se facă mai
bine înțeles, un om mai în
vârstă se sprijinea de brațul
celui mai tânăr. Fă asta azi, și
te vei alege cu acuzație de
agresiune sexuală. Înainte era
descurajat comportamentul
de informator, de ciripitor.
Acum, acest comportament
este încurajat. 

Dacă părinții și bunicii mei
ar învia, ar avea nevoie de un
an de pregătire până să iasă
în siguranță în lume, fără să
fie arestați. Ar trebui să fie în-
vățați să uite de comporta-
mentul lor obișnuit, să uite de
cuvinte ce azi sunt neper-
mise. Le-ar fi greu să înțe-
leagă că acum sunt zone din
oraș în care nu poți merge
liber pe stradă. 

Plătești, stai în față,
plătește casa de sănătate,

stai la rând…

Mi-a sosit o scrisoare de la
asigurările medicale plină cu
explicații despre asigurarea
mea modestă. Dar, surpriză,
merg la medic, iar surpriza
este ca nu pot face analize
mâine, că nu mai sunt bani la
Casa de Sănătate și mă pro-
gramează peste trei săp-
tămâni. Păi, mă întreb, de ce
trebuie să mă asigur? Și așa
mor cu zile în speranța că sis-
temul medical mă ajută. 

Eu mă simt discriminat.
Însă nu e o discriminare
acoperită de aceste asigurări.
Simt că țara mi-a fost furată
sau că eu am fost răpit și dus
într-un loc necunoscut, unde
nu mă simt acasă. Nu mai
avem școli de la care să în-
vățăm ceva. Școlile pe care le
știam au dispărut, din lipsă
de copii ori lipsă de fonduri.
Banii merg în politică, mai
ține cont cineva de în-
vățământ.  Se vede și cu
ochiul liber

Înainte aveam valori pre-
cum Martha Bibescu, Lovi-
nescu, Eugen Ionesco, Mircea
Eliade și mulți alții. Astăzi,
valorile sunt VULPIȚA, VIO -
REL, RAFAELO, CRUDUȚA etc.
Sunt vedetele și valorile in-

culturii, create și scoase în ev-
idență de cei care ne-au con-
dus 30 de ani. Și, am ajuns la
următoarea concluzie: poate
că așa a fost dintotdeauna,
însă astăzi, daca ești mai
longeviv, ajungi să asiști la
moartea lumii tale. Prietenii
mor și nu mai are cine să-și
amintească, în timp ce tu
privești cum lumea ta dispare
în niște răstălmăciri, care să
slujească noilor agende
politice.

Ce se întâmplă cu lumea 
în care trăim? 

Daca întrebi un francez, un
neamț sau un spaniol, dacă
întrebi pe oricine din vechiul
continent, îți va spune cam
aceleași lucruri. De noi, ce să
mai zicem? Mai avem norocul
că suntem „rămași în urmă”.
Nebunia aceasta, (nu mă fer-
esc să-i spun nebunie, că
lucru normal nu este), la noi
este de abia la început. Încă
mai avem copii care se joaca
în parc, mai avem copii care
se suie în copaci, deși din ce
în ce mai puțini; mai avem „la
țară”, unde să mergi să alergi
prin poiană, să dormi în fân,
să iei mărul din pom, să-l
ștergi de haine și să muști din
el, să simți gustul acela divin
cum te umple de bucurie și de
fericire.

Da, aceasta este fericirea.
Să trăiești normal, cum trăiau
moșii și strămoșii noștri, sa
nu iei de alții orice apare
aiurea, doar că așa li se pare
unora că e corect.

Este normal ca aceste dis-
criminări să înceteze. Este
normal ca acei oameni să se
simtă și ei în siguranță. Dar
de aici, de la a fi egali, s-a
ajuns la a avea privilegii în
dauna majorității. În numele
democrației, unii oameni
încep să aibă drepturi mai
mari decât alții.

Ce este, de fapt,
democrația? 

Pe câți oameni întrebi, vei
primi tot atâtea răspunsuri.
De la cel de bază, și cel mai
sec: „Democrația (în traduc-
ere literară „conducere de
către popor”, din grecescul
δημοκρατία - demokratia, de
la demos, „popor” + kratos,
„putere” = "puterea poporu-

lui") este un regim politic
care se bazează pe voința
poporului. Principiile de bază
ale democrației sunt votul
universal și suveranitatea
poporului.

Dar, așa cum spunea fostul
prim-ministru britanic Win-
ston Churchill: „democrația
este un sistem politic prost,
însă rămâne cel mai bun din-
tre cele pe care omenirea le-a
inventat până acum”.

Fiecare om este liber să
trăiască așa cum vrea el, dar,
un mare DAR, libertățile lui
nu trebuie să încalce lib-
ertățile mele. De aici pornim
și aici se încheie totul. De ce
trebuie eu să văd pe stradă
parăzi care îmi arată ce fac
oamenii în intimitatea lor, în
dormitor? De ce trebuie eu să
sufăr pentru ce s-a întâmplat
în lume acum două-trei sute
de ani? De ce, în numele a nu
știu cărui curent numit „polit-
ically correct”, să fiu nevoit să
dau întâietate unui om pen-
tru că este altfel decât mine,
nu pentru că este mai
deștept. 

Nu e tot discriminatoriu?!

Repet, este normal să fim
toți egali, dar noi știm foarte
bine, am trăit vremurile ace-
lea în care unii erau mai egali
decât alții, că aceste excese
vor face să apară alte drame,
alte inechități, alte motive de
ură și revoltă!

Să ne întoarcem, măcar în
amintire, la vremurile când
eram copii și nu aveam astfel
de idei. Când ne jucam cu
toții, indiferent de ce culoare
aveam, la ce Dumnezeu ne
închinam….

Faceți politică mai puțină,
că 30 de ani nu v-a adus nimic
bun și citiți  cărți despre car-
acter, seriozitate, demnitate.

Poate că viața asta compli-
cată ne schimbă… și nu în
bine.

Luați un măr din pom,
mușcați cu poftă din el și bu-
curați-va de viață!

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Vremuri vechi şi noi…
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Mod de preparare:

Carnea se spală, se taie
bucăți și se pune la fiert.
După ce se ia spuma, se
adaugă o lingură de sare.

Când carnea este fiartă pe
jumătate, se adaugă ceapa și
ardeiul, care se taie mărunt,
apoi țelina (bucata întreagă),
varza tăiată. 

Spre final, ciorba se
acrește cu bulion, iar după ce
ingredientele au fiert, se
adaugă cimbrul și mărarul.
Se mai dau apoi câteva clo-
cote și se stinge focul. 

Ciorba de varză se poate
servi cu smântână și ardei
iute.

INGREDIENTE

500 g cane de porc, o varză potrivită, mărar

proaspăt, cimbru, pătrunjel verde, o ceapă, un ardei,

țelină, bulion după gust.

Mod de preparare:

Tortellini se fierb, timp de 10-15 minute, cu vegeta sau
delikat, după care, peste ele se toarnă un pahar cu apă
rece. Cratiţa se acoperă cu un capac şi se mai lasă câteva
minute. Între timp, carnea se taie mărunt, la fel şi ciuper-
cile şi se călesc împreună, timp de 10 minute. 

Pastele  se strecoară, se amestecă bine cu ciupercile şi
carnea, apoi se adaugă ouăle bătute. Într-o tavă ter-
morezistentă, unsă cu unt sau margarină se toarnă com-
poziţia obţinută. Deasupra se rade caşcaval sau brânză. 

Tava se dă la cuptorul încins, timp de 20 de minute. 

Ciorbă de varză cu carne Ciorbă de varză cu carne 

Mod de preparare:

Se pregătește o cratiță în
care se pun vișinele, ameste-
cate cu zahăr și se dau la rece
pentru câteva ore, până își
lasă sucul. După acest interval,
amidonul se cerne deasupra
lor, se amestecă bine, iar
cratița se pune la foc mic.
Când compoziția s-a legat, se
stinge focul și se lasă să se ră-
corească

Aluatul:

Pentru pregătirea lui, se
mixează ouăle cu un praf de
sare, până se albesc și își
dubleză volumul. Se adaugă și
zahărul pudră, esența de

vanilie, uleiul și laptele, apoi
făina amestecată cu praful de
copt. Se obține astfel o com-
poziție la fel ca cea pentru
chec. Se toarnă jumătate din
compoziție în tavă (20/30
cm), tapetată cu hârtie de copt
și se dă la cuptorul încins pen-
tru 10-15 minute, până ce
blatul prinde consistență. Se
scoate apoi tava din cuptor, iar

peste prăjitură se repar-
tizează uniform umplutura de
vișine, care se acoperă cu
cealaltă jumătate de aluat. Se
dă din nou la cuptor pentru
aproximativ 30 de minute,
până ce prăjitura se
rumenește ușor deasupra. Se
scoate apoi pe un grătar și se
lasă să se răcorească, după
care se porționează.

Prăjitură turnată
cu vișine 
Prăjitură turnată
cu vișine 

INGREDIENTE

un pachet de Tortelini, 300 g ciuperci tăiate,

două ouă, 300g de carne (pui, salam cu şuncă,

parizer etc.), caşcaval sau brânză, puţin unt. 

INGREDIENTE

Pentru aluat: 2 ouă, 150 g zahăr, 9 linguri ulei, 9 lin-

guri lapte, 12 linguri făină, un plic praf de copt, esență

de vanilie.

Pentru umplutură: vișine fără sâmburi (atât cât

încap într-un borcan de 800 g), 150 g zahăr (sau mai

mult, în funcție de cât de acre sunt vișinele), 2 linguri

amidon.

Tortellini cu carne
și ciuperci
Tortellini cu carne
și ciuperci
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

G - PUG - ATU - UV - C - PAIE - A - C - DOG - POMERANIAN - NR - RU - NA - AVA - ITI - BT - DA - STAT - RF - ICA - REA - JAF - TERRIER - IA -

RO - V - OZN  - ATEI - FIN - ACIA - AIURA - AD - IE - IP - RK - ATE - BULDOG - IR - H - B - BIE - IARNA - AER - AO - IM - LEGI - VU - TA - II - ACT

- FAX - MALTESE - HA - LE - RACITURA - NUL - M - ARM - AL - D - E - OBLI - ATENUARI - PUDEL - ASORTAT - TASA



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 Orăștie, 200 mp., 5

camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând imobil 500 mp, acoperiș
țiglă, construcție din cărămidă,
Hărău, nr.1, (fost CAP), teren 22.000
mp, curent trifazic, apă, canal, asfalt,
la 50 m. de autostradă, zonă
industria lă. Aștept ofertă! Preț: 
25.000 euro, telefon: 0787.804.279.

l Vând casă, în roșu, în Deva,
zonă centrală, 500 mp, Sc 172, Sd 377
și casă la țară, în roșu, 12 km de Deva,
S 845 mp, Fs 16,6, S 412 mp, S 329 mp,
pretabilă locuință, pensiune etc. Tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând casă la 10 km de Deva, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, beci, 80
mp, CT, termopan, apă, gaz, canal,
teren 2.200 mp. Preț: 55.000 euro, ne-
gociabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, zona piață, decomandat, 67 mp,
acoperiș de țiglă, boxă, bloc de
cărămidă. Preț: 51.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Bd. Decebal, decomandat, 71
mp, 2 băi, balcon, CT, termopan. Preț:
57.000 euro, negociabil, telefon:
0725.452.888.

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 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 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.

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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ÎNCHIRIERI

l Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată 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.

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 Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând teren Deva, str. Archia, 2,2
hectare (100x200), utilități și case
aproape,  parcelabil, loc drept. Preț:
16 euro/mp, negociabil. Telefon:
0721.055.313.

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

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 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 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 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 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.

MATRIMONIALE

l Tânără, simpatică, sinceră, sin-
gură, ardeleancă, doresc să cunosc un
tânăr serios, pentru prietenie-căsăto-
rie. Rog seriozitate. Telefon:
0756.310.694.

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.

DIVERSE

l Vând semănătoare porumb, la 4
rânduri, tractor U650 cu plug și 2
coșare (pătule) de porumb. Telefon:
0742.175.684.

l Vând saltea Elixor, magnetoter-
apie profesională, nouă, preț: 2400 lei,
mobilă bucătărie corp 1,60x0,60 și
corp suspendat 1,60x0,37, preț 600 lei,
comodă stejar 4 sertare, 1x0,55x0,80,
500 lei. Telefon: 0751.462.085.

l Vând 2 dulapuri cu suprapozi-
toare, culoarea cireș, și suprapozabile
0,40/1,05, 600 lei, ambele; 2 uși din
lemn 2,05x0,90, 1000 lei/buc, făcute la
comandă, plus feroneria, canapea ex-
tensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, saltea
medicinală pentru masaj cu 4 trepte,
nouă, 100 euro. Telefon: 0751.462.085.

l Vând telefon mobil Samsung J6,
în stare bună de funcționare. Preț: 350
lei, telefon: 0745.750.705

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

Românii nu mai au în-
credere în Guvernul
PNL, iar pierderea

credibilității este în acest
moment cea mai mică
problemă a acestui 
Executiv. Astfel, șomajul
este în creștere, împrumu-
turile au depășit cote 
istorice, nu există 
perspective economice,
firmele românești au fost
abandonate, programele
pentru agricultura
românească uitate. 

Toate acestea se întâmplă
sub ochii îngăduitori ai unui
președinte care și-a dorit ”Gu-
vernul meu”. Și îl are, pentru
că acesta este un Executiv al
afacerilor clientelare și nu
unul al tuturor românilor. 

În timp ce românii aș -
teaptă soluții, PNL-iștii au alte
priorități - afaceri cu măști de
protecție și combinezoane cu
UNIFARM, petreceri cu zeci
de invitați, chefuri la Palatul
Victoria. 

Așa se face că, în ”România
NORMALĂ” a lui Iohannis și a
PNL-ului, legile nu se res -
pectă, iar preocuparea pentru
binele omului de rând este in-
existentă. 

În ”România NORMALĂ”,
alocațiile copiilor sunt numite
pomeni și PNL contestă la
CCR dublarea alocațiilor. PNL
se folosește de Curtea Consti-
tuțională, pe care vrea să o
desființeze, pentru a bloca
dublarea alocațiilor pentru
copii. În realitate suplimenta-
rea alocațiilor este o măsură
de relansare a consumului și
a economiei, așa cum e și în
Germania care alocă 300 euro
fiecărei familii cu copii. 

PNL și-a dorit puterea, iar
acum spune că nu poate. Oare
politicienii PNL s-au gândit că
este ușor să conduci o țară?
Oamenii nu așteaptă să le
spuneți că nu se poate, oa-
menii așteaptă soluții. 

Liberalii mai au însă pre-
ocupări, nu stau chiar degea -
ba. Toate măsurile luate de
PNL în domeniul energiei au
dus la îngrășarea profiturilor
corporațiilor din energie, în
dauna facturilor plătite de
cetățeni. PNL a amorsat o

bombă socială care va ex-
ploda la finalul anului: gazele
au fost liberalizate în plină
vară când nu e consum, iar
energia electrică va fi libera -
lizată după alegerile parla-
mentare – prețurile vor crește
masiv la finalul lunii decem-
brie, după alegeri!

La fel de preocupați sunt și
de soarta fermierilor. Guver-
nul PNL a anunțat că atacă la
CCR legea ajutorului pentru
fermierii afectați de secetă. În
paralel însă, pregătește ajutor
de stat exclusiv pentru 3 mari
corporații străine din asi -
gurări.

Și am putea continua cu
astfel de exemple pentru
fiecare domeniu în parte.
Aceasta este ”România NOR-
MALĂ” a președintelui Iohan-
nis? Oare aceasta este
”România NORMALĂ” a PNL-
ului. Nu, oameni buni, acestea
sunt doar interesele lor, afa -
cerile lor, combinațiile lor.
Închei cu o concluzie simplă -
Guvernul VID este un nume
prea bun pentru Executivul
PNL!

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT 

DE PRESĂ

Preocupările 
”Guvernului VID”

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, ART FOREST

COMPANY SRL si SC EUROJOBS SRL  în calitate de parteneri, anunță LANSAREA INSCRIERILOR

PENTRU CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ din cadrul proiectului “Vestul Calificat” (Cod

proiect MySMIS: 128064), finanțat prin POCU, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.

Cursurile se adreseaza angajaţilor din IMM-urile care-şi desfăşoara activitatea principală

sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate 

conform SNC şi în domeniile de specializare înteligenţă conform SNCDI.

Cursuri organizate în Hunedoara: Sudor electric - 7212.1.1 Certificatele eliberate la 

absolvirea cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale.

Înscrieri şi relaţii suplimentare la telefon: 0354-108.516, email: dani.stepan@gmail.com,

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

23.06.2020

Deva - „Programul Rabla
la... statui” este titlul unei ex-
poziţii inedite de umor grafic,
semnată de caricaturistul
Liviu Stănilă, care va fi ver ni -
sată sâmbătă, 4 iulie, la ora
11:00, pe platoul din faţa Cen-
trului Cultural „Drăgan Mun -
tean” Deva. 

Participarea publicului la
eveniment este liberă. 

Evenimentul se va desfă -
şura cu respectarea măsurilor
instituite la nivel naţional, pe
perioada stării de alertă, pen-
tru prevenirea răspândirii
COVID-19. 

Expoziţia va fi deschisă în
perioada 4 – 24 iulie 2020, în
holul principal al Centrului
Cultural „Drăgan Muntean” şi
reuneşte peste 50 de lucrări
ale artistului devean, realizate
în ultimii cinci ani – unele,
chiar în perioada pandemiei,
după cum afirmă Liviu
Stănilă.

Liviu Stănilă (58 ani) a
debutat în revista „Urzica”, în

1986. Şi de aici a pornit totul:
ilustraţie de carte pentru copii
– 55 de titluri; ilustraţie şi
copertă pentru volume de
lite ratură umoristică semnate
de Cornel Udrea, Dumitru Hu-
rubă, Horia Crişan şi Alimpie
Sevastian; peste 200 de ex-
poziţii şi saloane de cari-
catură, colective şi personale,
în 43 de ţări de pe cinci conti-

nente; peste 65 de premii şi
trofee la concursuri şi festiva -
luri de gen din Europa, Asia şi
America; redactor artistic al
revistei de umor „Râsu’Lumii”
şi coorganizator, în anii 2001
şi 2002, al celui mai mare
Salon internaţional de umor
grafic din România, „HumoD-
EVA” (peste 500 de carica-
turişti din 50 de ţări). 

Expoziţie alertă de
umor grafic, la Centrul

Cultural din Deva


