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“Frumuseţile grădinii”
pot fi înşelătoare 
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Fondat de Cornel POENAR
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Primăriile din judeţ continuă
programele de investiţii.
Anul şcolar reprezintă o 
prioritate pentru toţi 
primarii.
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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

Autorităţile revin cu apelul
către potenţialii donatori
de plasmă. Este necesară
pentru vindecarea 
bolnavilor de COVID -19. 
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Biroul de Informații
și Relații Publice
din cadrul Tri-

bunalului Hunedoara -
după cum ne-a informat
recent expert Irina-Ildiko
GLĂMAN în calitatea sa de
purtător de cuvânt - este
împuternicit să aducă la
cunoștință opiniei 
publice faptul că la 
Tribunalul Hunedoara,
funcția de președinte a
devenit vacantă la data de
15.07.2020.

În cadrul ședinței din data
de 20.08.2020 a Secției pen-
tru judecători din cadrul
Consiliului Superior al Ma gis -
 traturii, ca urmare a vali dării
rezultatelor concur sului sau
examenului pentru numirea
în funcții de conducere a
judecătorilor la curți de apel,
tribunale, tribunale special-
izate și judecătorii, organizat

în perioada aprilie-iulie
2020, începând cu data de
21.08.2020, în funcția de
Președinte al Tribunalului
Hunedoara a fost numită
doamna judecător Mihaela-
Aurelia CONTA (în foto), pen-
tru un mandat de 3 ani,
conform art. 48 din Legea nr.
303/2004, privind statutul
judecătorilor și procurorilor.

Doamna judecător Mi-
haela-Aurelia CONTA este
judecător în cadrul Tri-
bunalului Hunedoara din
anul 2003. În perioada 2009-
2018 a deținut funcția de
președinte al Secției I civilă,
iar începând cu data de
15.07.2018 a fost vicepre -
ședinte al Tribunalului
Hune doara.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Un nou preşedinte la 
Tribunalul Hunedoara

Inspectoratul Teritorial
de Muncă Hunedoara,
după cum ne specifica

Inspectorul şef al 
acestuia - Adrian Florin 
BOZDOG (în foto), a
primit avizul privind în-
cadrarea ca accident de
muncă mortal a eveni-
mentului petrecut în data
de 15 aprilie 2020 la
SNIM Valea Jiului - Su -
cursala Minieră Uricani.

Cercetarea evenimentului,
datorită complexităţii aces-
tuia a avut loc de la produce -
re până în data de
04.08.2020. Aceasta a avut
drept scop stabilirea împre-
jurărilor şi cauzelor care au
condus la producerea eveni-
mentului, stabilirea abater-
ilor, a reglementărilor legale
ce au fost încălcate, a răspun-
derilor şi sancţiunilor apli-
cate persoanelor care au

încălcat prevederile legale,
stabilirea caracterului eveni-
mentului, a angajatorului
care înregistrează evenimen-
tul şi finalizarea măsurilor
de prevenire a altor eveni-
mente similare.

Reamintim că la data men -
 ţionată anterior a avut loc o
prăbuşire a puţului cu schip
ca urmare a unor lucrări
efectuate în vederea ecolo-
gizării.

Anterior producerii efec-
tive a evenimentului au fost
efectuate diferite lucrări
pregătitoare pentru a uşura
munca de demolare. Astfel,
aceste lucrări au condus la o
scădere semnificativă a ca-
pacităţii de rezistenţă a
structurii (cu cca 65%) şi la
o creştere a solicitării masei
structurii cu peste 350% faţă
de starea iniţială.

Circulaţia utilajelor grele
(excavator şi autocamion) în
jurul structurii au indus vi-
braţii şi pe cale de con-
secinţă a condus la cedarea
succesivă a elementelor de
structură rămase pe faţada
sudică şi în final, la colapsul
turnului.

În urma studiilor şi anal-
izelor s-a concluzionat faptul
că prăbuşirea necontrolată a
turnului  s-a datorat unui
cumul de factori: lucrărilor
pregătitoare de demolare
parţială a elementelor struc-
turale de la baza turnului şi
defectele de material ale be-
tonului din care a fost real-
izată construcţia, şi, nu în
ultimul rând faptul că bene-
ficiarul nu a solicitat şi nu a
asigurat verificarea proiectu-

lui de demolare prin specia -
lişti atestaţi.

Sancţiunile contravenţio -
nale aplicate au fost în
număr de 10: cinci avertis-
mente şi cinci amenzi în
cuantum de 8000 lei fiecare
(în total 40000 lei).

Astfel pentru neconfor-
mităţile constatate în urma
cercetării evenimentului, be -
ne ficiarul a primit o amendă
în sumă de 8000 lei, execu-
tantul o amendă de 8000 lei
fiecare, firma care asigura
dirigenţia de şantier a în-
casat două amenzi de câte
8000 lei fiecare şi firma
prestatoare la care s-a pro-
dus evenimentul a primit o
amendă de 8000 de lei.

Procesul verbal de cerc-
etare constituie în fapt act de
sesizare al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Petroşani,
urmând a fi înaintat acestei
structuri a Ministerului Pu -
blic.

Identificarea responsa -
bili  tăţilor şi a persoanelor
pre zu mate a fi vinovate vor fi
stabilite de către procurori.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Finalizarea cercetării unui accident de muncă mortal



Crișcior - Inundațiile din
această vară au cauzat mari
probleme în multe dintre lo-
calităţile judeţului Hune-
doara. Ploile torenţiale au
antrenat scurgeri masive de
pe versanţi, care s-au îndrep-
tat apoi spre cursurile de
apă. Acolo unde râurile nu au
fost decolmatate sau nu au
fost regularizate, problemele
au apărut imediat, astfel că
sute de gospodării au fost
inun date.

În comuna Crişcior lu-
crurile stau însă altfel. Efor-
turile din ultimii 16 ani
făcute de administraţia lo-
cală pe linia prevenirii inun-
daţiilor şi-au arătat roadele. 

„În urmă cu 16 ani stă -
team şi monitorizam cotele
Crişului Alb. Au fost mo-
mente grele şi atunci am luat
decizia de a trece la efectu-
area unor lucrări masive de
decolmatare, regularizare şi
îndiguire a albiei Crişului
Alb. Anul acesta am reuşit să
mai decolmatăm 2 km la
Crişcior şi 500 de metri la
Zdrapţi. Iar efectele benefice

ale acestor lucrări s-au văzut
pentru că nu am avut inun-
daţii care să afecteze foarte
tare gospodăriile oamenilor”,
a apreciat primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui.

Potrivit acestuia, lucrări
de regularizare vor mai fi
efectuate anul acesta pe
Valea Bucureşciului, la fel şi
pe mai multe pâraie la care s-
a intervenit şi în ultimele
două luni de zile. 

Edilul local a discutat şi cu
cei care lucrează la barajul
Mihăileni şi, din aprecierile
proprii, a estimat că ar fi
posibilă o finalizare a baraju-
lui în perioada următoare,
chiar şi în acest an.

Aşadar, veştile bune vin
din comuna Crişcior, pentru
că acolo unde există interes
din partea autorităţii locale
lucrurile se aşază pe făgaşul
normalităţii.
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Crişcior: Lucrările de 
amenajare ale Crişului Alb 

îşi dovedesc utilitatea
Luncoiu de Jos – Anul

şcolar va începe în comuna
Luncoiu de Jos conform tu-
turor uzanţelor, chiar dacă
şcoala gimnazială din cen-
trul de comună este cuprinsă
acum într-un amplu proiect
de modernizare. Adminis-
traţia locală a reuşit să
câştige un proiect în valoare
de 3,5 milioane de lei prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL), iar
banii au fost mai mult decât
bineveniţi pentru începerea
unor lucrări necesare la uni-
tatea de învăţământ din sat,
care nu a mai fost reabilitată
din anul 1964.

Tocmai de aceea, autori -
tăţile nu puteau rata oportu-
nitatea unei finanţări
ne rambursabile atât de nece-
sare, chiar dacă lucrările nu se
pot încheia până la începerea
anului şcolar. Practic, 70% din
clădire este cuprinsă în
proiect şi va bene ficia, printre
altele, de refacerea structurii
de rezistenţă, de un acoperiş
nou, anvelopare termică, apă
curentă, încălzire centrală,
tablă electronică inteligentă
în fiecare clasă, a precizat pri-
marul Călin Dud. 

Potrivit acestuia, în
această toamnă copiii vor în-
văţa în mai multe locaţii,
gândite astfel încât să le fie
cât mai uşor elevilor. O parte
din elevi vor studia în clădi-
rea căminului cultural din
centru şi o altă parte la
şcoala din Luncoiu de Sus,
reabilitată. 

Dacă va fi nevoie se va
putea învăţa şi la şcoala din
Stejărel şi chiar în spaţiul
Centrului de informare turis-
tică. Pentru grădiniţă a fost
pregătită o sală din cadrul
căminului cultural. 

Luncoiu de Jos: Şcoala gimnazială

inclusă într-un amplu program 

de modernizare

Pui – Fermierii din co-
muna Pui au semnat, zilele
trecute, cererile de plată de-
puse la APIA pentru subvenţi-
ile aferente anului 2020.
Primarul comunei Pui, Victor
Stoica, a declarat că au-
torităţile locale au încercat să-
i ajute pe oameni în condiţiile
unui an mai special, în care
circuitul documentelor a fost
unul mai greoi, determinat de
pandemia de coronavirus. De
altfel, în perioada stării de ur-
genţă primăriile au transmis

în format electronic adeve -
rinţele eliberate fermierilor şi
au ajutat la actualizarea
bazelor de date ale Direcţiei
Sanitar Veterinare. 

„Facem tot ceea ce este
posibil pentru a-i ajuta pe
cetăţeni în ceea ce priveşte re-
zolvarea acestor aspecte biro-
cratice. Pentru unii oameni
este mai greu de lucrat cu
noile tehnologii informatice,
însă funcţionarii din primărie
au dat dovadă de o mare des -
chidere şi au sprijinit pe toţi

cei care au cerut ajutor din
partea noastră”, a arătat pri-
marul comunei Pui. 

Comuna Pui este una din-
tre cele mai mari din judeţul
Hunedoara, în care investiţiile
din fonduri nerambursabile
reprezintă o prioritate pe
agenda administraţiei locale,
în contextul în care au-
torităţile sunt preocupate
constant de infrastructura de
apă, canalizare, drumuri şi
iluminat public.

Pui: Cererile de plată APIA, distribuite celor în drept
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Peste 1.500 de cazuri COVID-19
Deva - Peste 1.500 de locuitori ai judeţului Hunedoara au

fost depistaţi, până acum, pozitivi la infecţia cu noul coron-
avirus. Numai în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 23 de
cazuri noi confirmate De la începutul monitorizării, 105 per-
soane au decedat, arată datele Prefecturii Hunedoara. În judeţ
sunt 435 de cazuri active, două treimi fiind în izolare, iar
restul în alte situații medicale. Cele mai multe cazuri active se
află în Orăștie, Hunedoara, Deva, Simeria, Petrila, Petroșani,
Vulcan și Hațeg.

Şcoală în reabilitare
Deva - Şcoala generală de pe strada Scărişoara, din Deva,

va fi reabilitată printr-o investiţie în valoare de peste 2,3 mili -
oane de euro, fonduri nerambursabile obţinute de primărie
de la ADR Vest. Proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea
clădirilor şcolii, a sălii de sport, atelierul-școală și vestiarul.
Clădirile vor fi termoizolate şi vor fi reabilitate instalațiile
electrice, sanitare, sistemul de încălzire. Este prevăzută și
achiziția de dotări specifice procesului educațional (mobilier,
echipamente IT etc.), dotări pentru sala de sport şi altele. Lu-
crările vor fi demarate în această toamnă şi se vor încheia în
octombrie 2023. În şcoală învaţă 480 de elevi.

Alimente de la Uniunea Europeană
Deva - Mii de pachete cu alimente au fost distribuite de au-

toritățile locale din 13 localități hunedorene, unor familii cu
posibilități financiare reduse. Ajutoarele sunt acordate prin
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavanta-
jate (POAD). Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă,
a desemnat o echipă din cadrul Instituției care asigură sprijin
autorităților locale pentru distribuirea pachetelor trimise de
Guvernul României. Beneficiarii acestor ajutoare au primit
pachetele care conțin fiecare 25 kg de produse alimentare de
bază şi conserve. 

Apel la donatorii de plasmă
Deva – Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Hune-

doara-Deva, dr. Victoria Hălmagi, a făcut un apel la persoanele
care s-au vindecat de COVID-19 să doneze plasmă la centrele
de transfuzii din oraşele Deva, Hunedoara şi Petroşani, în con-
textul în care numărul bolnavilor care au nevoie de un astfel
de tratament a crescut. Plasma se poate dona, prin plasmafe -
reză, la Policlinica Spitalului Municipal Hunedoara sau prin
donare de sânge la centrele de transfuzie sanguină din Deva,
Hunedoara și Petroșani, între orele 8,00 şi 12,00. De la în-
ceputul pandemiei, peste 900 de persoane s-au vindecat de
COVID-19, o mare parte dintre aceștia putând deveni dona-
tori, în condițiile în care starea de sănătate le permite. 

Bani pentru căldură
Deva - Primăria Municipiului Deva a plătit Complexului

Energetic Hunedoara suma de 65.000 de lei, reprezentând
subvenții pentru energia termică livrată populației în luna
iunie. Administrația locală subvenționează prețul la energia
termică pentru devenii racordați la sistemul centralizat de
termoficare, ca o măsură de protecție socială, ținând cont de
veniturile reduse ale populației. Valoarea subvențiilor a fost
aprobată prin hotărâre a Consiliului Local. De la începutul an-
ului, Primăria Deva a plătit, în total, Complexului Energetic
Hunedoara peste 2,88 milioane lei sub formă de subvenţii
pentru energia termică livrată populației.

Sprijin financiar 
Bucureşti - Guvernul României a alocat, în urma recti-

ficării bugetare, sumele pentru judeţul Hunedoara, conform
Ordonanţei care prevede plata către angajatori a 41,5% din
salariul de bază brut corespunzător fiecărui loc de muncă.
Prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, spune că acest
sprijin financiar face parte din măsurile active ale guvernului
pentru susţinerea companiilor după săptămânile de şomaj
tehnic din perioada Stării de Urgenţă. Salariaţii Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă au început deja
pregătirea ordinelor de plată pentru a onora toate cele
aproape 1.600 de cereri ale angajatorilor hunedoreni. 

ŞTIRI  LOCALE

Deva - Campania elec-
torală pentru alegerile locale
începe vineri, 28 august, şi va
ține până pe 26 septembrie.
Pentru prima dată, a fost
impus un set de reguli stricte
în contextul pandemiei de
coronavirus. Guvernul şi Au-
toritatea Electorală Perma-
nentă vin cu un set de reguli
care vizează protejarea
sănătăţii cetăţenilor cu care
interacţionează candidaţii şi
echipele lor de susţinători pe
perioada campaniei elec-
torale, iar printre măsuri se
numără purtarea măştii. În
ceea ce priveşte organizarea
evenimentelor electorale, tre-
buie să existe o limitare a
numărului de participanţi.
Evident, va fi obligatorie
purtarea măştii la astfel de
evenimente electorale. Unde
există interacţiune cu cetă -

ţenii. În ceea ce priveşte dis-
tribuţia materialelor, aici dis-
cuţiile sunt ca activiştii care
distribuie materiale să poarte
mănuşi. Vor exista reglemen-
tări şi în ceea ce priveşte dis-
tanţa fizică. 

În ceea ce priveşte candi-
daturile, pentru funcţia de
primar al municipiului Deva
se confruntă 13 persoane, la
Hunedoara sunt 7 candidaţi,

iar la Petroşani, 10. De
asemenea, la pentru Primăria
Brad au fost depuse 6 candi-
daturi, la Simeria sunt 7 can-
didaţi, la Orăştie sunt 4
candidaţi, iar la Călan sunt 9
candidaţi. 

Pentru funcţia de preşed-
inte al Consiliului Judeţean
Hunedoara candidează 9 per-
soane, între care se numără şi
foşti şefi ai instituţiei.  

Începe campania electorală



Stimate alegător,

Îți scriu aceste rânduri cu
dorința de a te convinge să
votezi la următoarele alegeri
locale, din data de 27 septem-
brie. Desigur, dacă demersul
meu va fi un motiv să-mi
acorzi votul tău pentru
funcția de președinte al Con-
siliului Județean Hunedoara,
mă voi simți onorat și, în ace-
lași timp, obligat să te
reprezint cât mai bine.

Propunerea mea este să
analizezi, să chibzuiești și să
concluzionezi ceea ce vei face
la alegerile care bat la ușă. Eu
nu vreau să obțin votul tău pe
baza promisiunilor, ci ca efect
a ceea ce am făcut în man-
datele pe care le-am deținut
mai bine de un deceniu în
fruntea Consiliului Județean.

Prima dată am dorit să
facem - pentru că nu puteam
face asta de unul singur, ci îm-
preună cu o echipă întreagă –
ca județul să fie cât mai acce-
sibil. Pentru asta a fost nevoie
de investiții majore în infra-
structura rutieră. Am reparat
drumurile județene, pe altele
le-am modernizat, iar pe
alocuri a fost nevoie chiar de
reconstrucția acestora de la
zero. Au fost voci care au con-
testat asfaltarea drumurilor
în Ținutul Pădurenilor, pe
motiv că asfaltăm prin pă-
dure. Pădurenii, păstrătorii
unui tezaur etnografic uriaș,
au dreptul la o viață decentă,
iar asta a început cu de-
plasarea pe drumuri asfal-
tate.

Imediat după ce am în-
ceput să ne deplasăm cu toții
mai ușor prin județul Hune-
doara, localnici și turiști, m-
am preocupat de creșterea
confortului locuitorilor
județului Hunedoara. Am
sprijinit reabilitarea și extin-

derea rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare în mu-
nicipiile, orașele, comunele și
satele hunedorene. Confortul
despre care vorbeam mai sus
începe cu accesul la apă
curentă și la canalizare. Asta
este evident.

Pentru ca județul nostru să
fie atractiv era nevoie ca oa-
menii, copiii în special, să
aibă acces la educație, aceasta
fiind o altă prioritate pentru
mine. Am susținut școlile din
județ de fiecare dată când
legea a permis acest lucru, iar
rezultatele nu au întârziat să
apară. Pentru că au avut unde
să învețe, în școli încălzite și
renovate, grație efortului
făcut de părinți și profesori,
copiii hunedoreni au confir-
mat în olimpiadele școlare, la
liceele și facultățile unde au
mers să învețe și, în final, la
locurile lor de muncă. Oa-
menii educați, instruiți, cei
care știu ce au de făcut
sfințesc locul, acesta fiind mo-
tivul pentru care am fost
conștient de obligația mea de
a susține învățământul hune-
dorean.

Lăcașurile de cult, indife -
rent de confesiune, au primit
sprijin de la Consiliul Jude -
țean cât am fost președinte.
Nu putem să fim oameni făr’
de Dumnezeu, dar, cel mai
important, a fost să con-
servăm pentru generațiile vi-
itoare vestigiile arhitecturale
și istorice ale bisericilor
monu ment din județ. Ele au
completat oferta turistică a
acestor meleaguri.

Legat de sănătatea publică,
vreau să reamintesc faptul că
județul Hunedoara are un
Centru Integrat de Manage-
ment pentru Situații de Ur-
gență funcțional, acesta fiind
al doilea la nivel național,
după cel de la Târgu-Mureș și
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Valabilitatea şi utilizarea tichetului social
Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an

școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data
emiterii. Tichetele sociale pe suport electronic pot fi uti-
lizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabil-
itate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin
educațional pentru care au fost emise, conform instrucți-
unilor unității achizitoare

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Scrisoare deschisă
Deva – Elevii din familiile cu

venituri mici pot primi tichete
valorice prin care îşi pot
cumpăra cele necesare şcolii.
Pentru eliberarea acestora este
nevoie ca părinţii să depună la
primării mai multe documente,
tichetele sociale urmând să fie
eliberate pe suport electronic. 

În conformitate cu OUG nr.
133/2020, copiii cei mai defa-
vorizaţi din învățământul de
stat preșcolar (grădiniță), pri-
mar și gimnazial, beneficiază în
anul școlar 2020-2021, de spri-
jin financiar acordat sub formă
de tichet social pe suport elec-
tronic, în cuantum de 500 de
lei/an școlar. Aceste tichete so-
ciale emise pe suport elec-
tronic vor putea fi utilizate
pentru achiziționarea de mate-
riale școlare necesare frecven-
tării școlii, constând în: articole
de papetărie, caiete, stilouri, ar-
ticole pentru pictură, ghioz-
dane și alte articole necesare în
școli și grădinițe, precum și ar-
ticole de vestimentație nece-
sare frecventării școlii și
grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe
care trebuie să le îndeplinească
solicitanții sunt ca venitul lunar
net pe membru de familie real-
izat în luna iulie 2020 să fie de
până la 1.115 lei în cazul în
care, în familie sunt copii care
urmează învățământul de stat
primar și gimnazial. De aseme-
nea, venitul lunar net pe mem-
bru de familie realizat în luna
anterioară depunerii cererii să
fie de până la 284 lei, în cazul în
care, în familie sunt copii care
urmează învățământul de stat

preşcolar. Primăriile vor so-
licita şcolilor dovada înscrierii
copilului la grădiniţă sau
școală. 

În cazul municipiului Deva,
cererea și actele doveditoare se
transmit electronic pe adresa
de e-mail a Direcției de Asis-
tență Socială Deva:
dasdeva@primariadeva.ro sau
prin poștă/curierat la adresa :
Direcția de Asistență Socială
Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, loc.
Deva,  judeţul Hunedoara. Cer-
erea poate fi descărcată de pe
site-ul Primăriei Municipului
Deva, www.primariadeva.ro,
secțiunea Direcția de Asistență
Socială Deva « Probleme/ Tip-
izate/Lamuriri » - Tichete so-
ciale pe support electronic
pentru sprijin educațional acor-
date din fonduri externe ner-
ambursabile.

Cererea va trebui însoţită de
mai multe acte doveditoare, în
funcţie de caz. 

Dacă familia are în propri-
etate terenuri, clădiri, spaţii
locative sau alte bunuri, mobile
sau imobile, la stabilirea veni -
tului mediu net lunar pe mem-
bru de familie se iau în
considerare şi arenda, chiriile,
alte beneficii civile, naturale
sau industriale, produse de
acestea. 

Direcția de Asistență Socială
Deva va actualiza lunar lista
destinatarilor finali și o va
înainta Instituției Prefectului
Județului Hunedoara, astfel
încât sunt acceptate și solic-
itările depuse după data de 4
septembrie 2020.

că avem module SMURD op-
eraționale. Am contribuit din
plin la realizarea acestora,
din respect față de cetățenii
județului.

Avem obiective turistice
de excepție în județ – Cetatea
Devei, Castelul Corvinilor,
Sarmizegetusa Regia, Sarmi -
zegetusa Ulpia Traiana, Țin-
utul Pădurenilor, Valea Jiului,
Valea Mureșului, Țara Hațeg-
ului, Țara Zarandului – pen-
tru care a fost și este nevoie
de colaborarea tuturor au-
torităților pentru punerea
acestora în valoare. Am
reușit și doresc să continui
susținerea turismului hune-
dorean.

Pot continua, stimate
alegător, cu reamintirea ac-
tivităților pe care le-am avut
în cei 11 ani de președinte al
Consiliului Județean Hune-
doara, dar, pentru că sunt
convins că ai reușit să-ți faci
o imagine de ansamblu
corectă cu privire la rezul-
tatele administrației publice
din perioada respectivă,
vreau să-ți rețin atenția cu
privire la un alt aspect. Este
nevoie să repornim județul
Hunedoara. Tot ceea ce am
spus mai sus reprezintă ar-
gumente, premise, de la care
putem relua discuțiile și co-
laborarea.

Am arătat că știu și pot să
fac administrație, acum îți
propun să trimiți oameni la
județ care știu și pot să facă
administrație publică, adică,

FAPTE, NU VORBE.

Cu respect,
Mircea Ioan Moloț
Candidat pentru funcția

de Președinte al Consiliului
Județean Hunedoara

Comandat de ALDE. Executat de Accent Media
SRL. Cod de identificare atribuit de Autori-
tatea Electorală Permanentă la desemnarea
mandatarului financiar:21200063

Tichete sociale pentru elevii

care încep şcoala
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E
chipa de fotbal CSM
Jiul Petroșani a fost
acceptată, oficial, în

liga a treia., după ce a
achitat garanția de peste
20.000 de lei și au-
toritățile locale au girat
că echipa poate face față
în acest eșalon din punct
de vedere financiar.

Antrenorul principal al
echipei din Valea Jiului, Damian
Militaru a declarat: "Sunt foarte
bucuros că am făcut acest pas.
Le-am dat o palmă morală
celor care spuneau că primarul
și noi nu vrem sa promovăm.
Este un pas important și nu ne
vom opri aici. Jiul Petroșani
este un brand. Dacă nu ar fost
Primăria Petroșani de partea
noastră nu am fi reușit. Ne va fi
foarte greu pentru că avem în
echipă doar jucători din Vale.
Nu toți sunt experimentați, dar
este un început pentru noi", a
declarat Damian Militaru.

Campionatul va începe la
data de 12 septembrie , cu 10

serii împărțite pe criterii ge-
ografice, având fiecare 10 for-
mații  dar până atunci Jiul
Petroșani  se pregătește  pen-
tru debutul sezonului, pe
terenul din Val.

Comitetul de Urgență al
Federației Române de Fotbal, a
aprobat referatul Departamen-
tului Competiții al FRF cu
privire la cluburile care
urmează să ocupe locurile din
campionatului Ligii 3, după ce
Comitetul Executiv a decis un
sistem competițional cu 100 de
echipe în componență.

După barajul de promovare
au fost admise în Liga a III-a
CSM Jiul Petroşani, Minerul
Costeşti, CA Oradea și Sporting
Juniorul Vaslui iar Bărăganul
Ciunița nu s-a înscris,locurile
vacante fiind ocupate de Sepsi
OSK Sfântu Gheorghe 2 și Aca-
demica Clinceni 2 ca și for-
mația Kids Tâmpa Braşov, club
care a avut echipă la Liga
Elitelor.

Fotbal: Jiul Petroșani 
e în Liga a III-a

C
ea mai longevivă com-
petiție atletică din Eu-
ropa, Campionatele

Internaționale de atletism
ale României a ajuns la cea
de a 65-a ediție dar, din mo-
tive legate de pandemia de
coronavirus, dintr-o ediție
jubiliară, cu o participare
internațională numeroasă,
ediția din acest an a fost
una fără spectacol și fără
spectatori. 

European Athletics, a acor-
dat întrecerilor de la Cluj
Napoca statutul de Outdoor
Area Permit Meeting,  dar din
cauza pandemiei de corona -
virus, organizarea competiţiei
la nivelul impus de un astfel de
statut nu a mai fost posibilă.

Florentina Marincu-Iușco,
legitimată la LPS Cetate Deva,
pregătită de către prof.Nicolae
Alexe ,una dintre cele mai valo -
roase atlete din România din
acest moment, care face parte

din grupul atleților români
cali ficați la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, de anul viitor a debu-
tat  la intrenaționale cu o bună
performanță. Ea a participat la
două probe, triplusalt și la
săritura în lungime, pe care le-
a câștigat fără probleme.

În prima reuniune a între-
cerilor, Florentina Marincu
Iușco a câștigat proba de tri -
plusalt cu o performanță care
a măsurat 13,66 m și a intrat în
posesia medaliei de aur a com-
petiției. În cea de a doua zi a
competiției, a câștigat medalia
de aur la săritura în lungime cu
6.43 cm. Antonia Irimia (legiti -
mată la SCM Deva) s-a clasat pe
locul secund la săritura cu
prăjina (3,20 m) , fiind între-
cută de o atletă din Craiova iar
junioara Elisa Xandra Enache
(legitimată la LPS Cetate Deva)
și-a trecut în palmares  o
medalie de bronz pe care a

câștigat-o la săritura în
înălțime.

Maria Claudia Florea, legiti-
mată la SCM Deva și CS Ghelari,
pregătită de prof. Emerson
Toma a urcat pe podiumul de
premiere  în proba de 1500 m,
cucerind medalia de bronz,
ceea ce reprezintă o excelentă
recompensă pentru tânăra
sportivă din județul nostru,
care revine în topul celor mai
valoroase alergătoare de semi-
fond din România.

O medalie de aur a câștigat
și Andrei Răzvan Deliu la sări -
tura cu prăjina, întrergind ast-
fel palmaresul atleţilor
hu ne doreni la ediția din
acest a Internaționalelor de la
Cluj Napoca. Să mai notăm un
loc IV cucerit la de către
Denisa Ioana Țibichi-CSS
Hunedoara la 100 m și locul VI
înregistrat de Raul Manuel
Dan în proba de 1500.

M
inisterul Tinere-
tului și Sportului
că așteaptă ca

numărul victimelor pan-
demiei de coronavirus să
fie în descreștere pentru
a aplica protocolul pus la
cale în ultima perioadă
pentru  a aproba accesul
publicului  la întrecerile
sportive.

„Toată lumea își dorește
reluarea competițiilor cu
spectatori, dar m-aș hazarda
dacă aș oferi acum o per-
spectivă, pentru că depin-
dem de cifrele pandemiei.
Dacă ele vor descrește
putem avansa acest sce-
nariu.

Avem în momentul de față
prefigurat un mod prin care
să definim pentru toți orga-

nizatorii de competiții cum
s-ar putea desfășura aceste
meciuri cu spectatori. Va fi
ceva progresiv, evident că va
fi ceva care stabilește un
control observațional și un
triaj epidemiologic, cu mă-
surarea temperaturii. Acest

mod va fi bazat pe rezervare
prealabilă. Practic toate
locu rile care vor fi oferite
publicului vor fi controlate
printr-un sistem electronic.
Deci toate stadioanele și
sălile care vor beneficia de
acest sistem vor trebui să fie
mapate din punct de vedere
digital, astfel să conturăm
foarte bine cine unde stă și
distanțarea socială.

Evident că vom fi foarte
atenți la modul cum se vor
aduna și vom realiza accesul
oamenilor în tribune și la
modul în care vor părăsi tri-
bunele. Avem pregătite
aceste lucruri. Tot ce ne tre-
buie sunt niște cifre micuțe.
Sper să se întâmple anul
acesta” a spus Ionuț Stroe.

Automobilism:  Campionatul
Național de Raliuri continua

cu etapa de la Iași
Federația Română de Automobilism Sportiv a comunicat

că etapa a 4-a a Campionatului Național de Raliuri Betano –
CNRB – va avea loc, conform calendarului competițional
aprobat, la Iași, în zilele de 4 și 5 septembrie.

Simone Tempestini și Sergiu Itu, pe „Škoda Fabia R5”
(FOTO), au câștigat Raliul Sibiului, cea de-a treia etapă, des-
fășurată în perioada 14-15 august, la Cheile Cibinului și se
află pe podiumul de premiere al acestei ediții de campionat
după ce Echipajul clujean a reușit să-și treacă în cont al
treilea succes consecutiv al sezonului.

Ultimele două etape ale Campionatului Național de 
Raliuri Betano sunt programate între 25-26 septembrie, la
Cluj-Napoca și în 23-24 octombrie, la Arad.

Ministrul Ionuț Stroe nu vrea încă revenirea
spectatorilor în tribune

Atletism  Florentina Marincu-
Iuşco două medalii de aur 

la Internaţionale
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Fotbal Liga a IV-a: S-a decis 

sistemul de joc în liga a patra

C
omitetul Executiv al
AJF HUnedoara a
analizat situația ac-

tuală și în urma con-
sultărilor avute cu cei de
la federația de speciali-
tate dar și cu reprezen-
tanții echipelor care vor
activa în viitorul sezon în
LIga IV-a, au decis să se 
ia în calcul o varinta posi-
bilă de pus în aplicare.

Este propusă varianta cu
cele două miniturnee, ceea ce
ar reduce considerabil chel-
tuielile pe care toate cluburile
sunt condiționate să le facă
pentru efectuarea testărilor
jucătorilor din loturile cu care
echipele se vor prezenta la
meciurile din campionat.

Astfel, până pe data de 28
august,cluburile trebuie să
comunice la AJF Hunedoara
dacă pot lua parte la campi-
onat având în vedere necesi-
tatea efectuării testelor Covid.
Luna septembrie va fi una în
care sevor relua antrena-
mentele și se va face
readaptarea la efort a jucăto-
rilor pentru ca la începutul
lunii octombrie toate echipele
vor face testarea, iar pe data
de patru octombrie va debuta

noul sezon competițional cu
primul mini turneu care va
avea cinci meciuri.

Conform variantei pro-
puse de către AJF, la începutul
lunii noiembrie se va face a
doua testare și se va des-
fășura cel de-al doilea mini
turneu care va avea patru
meciuri. Fiecare formație va
înscrie un număr limitat de
jucatori, astfel încât să poată
suporta  costul testelor, inclu-
siv pentru staff-ul tehnici și
delegați care sunt și ei obli -
gați să facă testul Covid.

Este o soluție de compro-
mis care poate fi pusă în prac-
tică, deși multe echipe au
jucători  amatori care sunt la
serviciu, dar AJF Hunedoara
caută  soluții . Cum spuneam,
până pe 28 august toate
cluburile    analizează această
variantă  și vor comunica AJF
dacă se pot înscrie în com-
petiția  din sezonul   viitor, al
Ligii a IV-a  care ar putea
reuni  un număr de 10 echipe,
după ce Jiul Petroșani a pro-
movat în eșalonul superior,
imediat  ce a fost declarată
campioana județului Hune-
doara  la ediția trecută.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

A N U N Ț
În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența de-

cizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în
data de 28.08.2020, ora 11,00, se va desfășura în sistem de videoconferință ședința 

publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului
Hunedoara” Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitro-
politul Ardealului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul

nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare si administrare a Cen-
trului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul Hunedoara Inițiator:
Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Con-
tractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2
Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat
al Deșeurilor în Județul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI)

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu US-
TACC (Unitate de Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția
de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spi-

talului Județean de Urgență Deva;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a UAT - Județul Hune-

doara, prin Consiliul Județean Hunedoara către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Moții, Țara de Piatră” pentru anul bugetar 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul

Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România;
Inițiator: vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Andronache Daniel

Costel
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regula-

mentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Pro-
tecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 5159 din domeniul public al

Județului Hunedoara în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Min-
isterului Apărării Naționale;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
10. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui sector de drum de interes

județean din DJ 742B, cuprins între km 0+000 – km 0+725 în drum de interes local și apro-
barea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea
Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Buceș și administrarea
Consiliului Local al Comunei Buceș;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul buge-

tului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de
investiții anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al

județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019 ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului
Hunedoara pe anul 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare directorului finan-

ciar-contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regu-

lamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetelor de venituri şi cheltuieli

ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al
bugetului, pe anul 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
16.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2020 al  S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  Petroşani; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
17. Intrebări, interpelări.



S
pectaculoase și pline
de farmec, plantele
ornamentale ne

încântă și ne atrag
privirea atunci când ne
aflăm în preajma lor. Le
iubim, le admirăm, fără să
realizăm că unele dintre
ele, aparent inofensive,
pot fi deosebit de pericu-
loase. Care dintre ”fru-
musețile grădinii” trebuie
evitate, vom vedea în cele
ce urmează.

Leandrul sau 

Oleandrul
Arbust decorativ, cu flori

colorate și parfum atrăgător,
Leandrul este deosebit de
periculos. El poate provoca
probleme la inimă, proastă
circulaţie, frisoane, atacuri
cerebrale, comă şi chiar

moarte, spun specialiștii.  Bo-
gată în alcaloizi, seva acestei
plante atrăgătoare poate fi fa-
tală unui copil, doar prin
înghițirea unei singure
frunze, scrie click.ro. În urma
unor studii, s-a ajuns la con-
cluzia că un om poate muri
după ce consumă mierea
culeasă de albine de la florile
acestei plante. Dar, atât florile,
cât și frunzele și semințele
acestei plante pot produce
complicaţii cardiace, proastă
circulaţie, frisoane, atacuri
cerebrale, comă şi chiar
moarte, spun cercetătorii.

Cârmâzul
Înflorește în lunile iulie sau

august și este inclusă în gră-
dini pentru efectul ornamen-
tal al florilor și fructelor sale.
Chiar dacă este folosită și în

scopuri medicinal, toate
părțile plantei conțin toxine
periculoase. Fructele negre,
asemănătoare coacăzelor,
sunt un pericol pentru copii,
aceștia fiind tentați să le
guste, potrivit eva.ro.

Ciumăfaia
Aparent inofensivă, Ciu -

mă faia este consumată de
către unele persoane pentru
efectele sale psihoactive. Toc-
mai de aceea, intoxicațiile cu
această plantă sunt destul de
frecvente, spun specialiștii.
Persoanele care o consumă
pot manifesta un comporta-
ment bizar, produce delir,
hipotermie, tahicardie. Mulți
dintre aceștia dezvoltă fotofo-
bie, care durează câteva zile,
atenționează medicii. De
asemenea, amnezia este un

alt efect des întâlnit la cei in-
toxicați cu ciumăfaie. În ge -
neral, aceste simptome
du rează între 24 și 48 de ore,
dar în unele cazuri ele pot
ține și câteva săptămâni, scrie
wow.bzi.ro

Omagul
Numită popular și iarba

fierului, Omagul înflorește în
partea a doua a verii, florile
sale albastre, galbene sau vi-
olacee înfrumusețează gră-
dinile. Cu toate acestea, spun
specialiștii, Omagul este
foarte toxic și poate cauza
amorțeală, aritmie, tulburări
de vedere și chiar moartea.
Din acest motiv, utilizarea de
preparate pe bază de omag se
face doar la indicația medicu-
lui.

Azaleele și

rododendronul
Sunt plante superbe, dar

periculoase, des întâlnite în
parcuri și grădini. În special
primăvara, frunzele de rodo-
dendron sunt otrăvitoare și
nu trebuie rupte sau meste-
cate sub nicio formă. Ele
prezintă peri care irită pielea
şi pot produce intoxicaţii
mortale, iritaţii stomacale,
dureri abdominale, tulburări
de ritm cardiac, convulsii sau
chiar comă. 

Degețelul sau

clopoțelul
Plantă decorativă, care

arată foarte bine și în vază
sau într-un aranjament floral,
degețelul este o plantă nocivă.
Poate provoca afecțiuni ale
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inimii dacă este consumată,
scrie libertatea.ro.

Narcisele
Se numără printre cele mai

populare flori. Sunt întâlnite
peste tot, în parcuri și grădini.
Petalele și tulpina, în urma in-
gerării, pot provoca hiperten-
siune, ritm cardiac neregulat
sau tremur, în cazul unui con-
sum mai mare. Bulbul nar-
ciselor este otrăvitor și une ori,
fiind confundat cu usturoiul,
poate produce neplă ceri mari,
potrivit expresul.md.

Zambilele
Chiar și aceste flori de

primăvară, cu un miros îm-
bătător, pot produce ne-
plăceri, fiind toxice pentru
organism. În cazul ingerării,
dau senzații de severe de
greață și amețeală, ne
atenționează specialiștii.

Hortensiile 
Au un colorit aparte și în-

frumusețează grădinile. Dar,
aceste plante decorative sunt
și foarte periculoase. Florile
pot provoca iritații ale pielii,
stări de vomă, de moleșeală,
transpirație abundentă, fără
motiv, convulsii sau chiar
comă, potrivit gradina.ro. De
asemenea, persoanele sensi-
bile, în mo men tul îngrijirii
acestor flori, pot dezvolta der-
matită de contac, atenționează
medicii specialiști.

Iedera
Plană decorativă, de un

verde crud, Iedera este des
întâlnită în parcuri sau gră-
dini. Cu toate acestea, ea face
parte din categoria plantelor
periculoase, având fructele
otră vi toare. Chiar și frunzele
pot provoca iritații, mân -
cărimi ale pielii sau erupții
cutanate.

Glicina

De o frumusețe aparte, cu

flori de culoare mov, această
plantă este în totalitate toxică.
Planta conține un compus
toxic și, dacă este ingerată,
poate provoca amețeli, con-
fuzie, probleme de vorbire,
greață, vărsături, dureri de
stomac, diaree și colaps, scrie
Wikipedia.

Semințele, produse în
păstăi, sunt de asemenea
foarte otrăvitoare.

Crinii

Parfumul florilor de crin dă
somnolență sau dureri de cap.
Cu cât parfumul lor este mai
intens, cu atât există șanse ca
aceștia să producă intoxicații
grave, dacă sunt ținuți în casă.
Pot provoca insuficiență re-
nală animalelor de companie
iar în unele cazuri pot ucide,
scrie dcnews.

Crinul trompetă

Decorativ și cu un aspect
deosebit, Crinul trompetă
pare inocent și pur, dar se
numără printre plantele pe -
riculoase pentru om. Per-
soana intoxicată cu această
plantă care conține o sub-
stanță otrăvitoare, prezintă
dureri abdominal, greață,
frisoane, vărsături sau diaree.

Crizantemele

Chiar dacă par inofensive,
aceste flori multicolore sunt
otrăvitoare. Atingerea lor pot
provoca mâncărimi și us-
turimi ale pielii, în special la
copii. Ingerate accidental,
petalele crizantemelor pot
provoca probleme grave,
potrivit adev.ro.

Aloe Vera

Plantă suculentă, cu pro-
prietăți terapeutice uimitoare,
Aloe vera este utilizată în-
deosebi de industria farma-
ceutică sau cosmetică. Dar,
ingerată incorect, această
plantă poate produce simp-
tome de ameţeală, diaree sau

erupţii cutanate. Dacă tulpina
şi seva din interiorul plantei
sunt benefice pentru organ-
ism, în schimb membrana,
care se regăseşte între tulpină
şi sevă este toxică, susțin
cercetătorii.

Mătrăguna sau 

Belladona

Se mai numește și ”cireașa
morții”, fiind una din cele mai
cunoscute plante otrăvitoare.
Consumul fructelor sale poate
duce la delir, halucinații, tahi-
cardie, dureri de cap, convul-
sii. Simptomele de otrăvire cu
mătrăgună includ dilatarea
pupilelor, sensibilitatea la lu-
mina și tulburările de vedere,
tahicardie, pierderea echili-
brului, dar și confuzie, haluci-
nații, delir, scrie casoteca.ro/.

Lăcrămioara 

Numită popular Mărgări-
tar, Clopoțel sau Iarba Sfântu-
lui Gheorghe, această plantă
este în întregime otrăvitoare.
Atât florile, prinse pe tulpină
sub formă de clopoței albi, cu
un parfum îmbătător, cât și
frunzele și tulpina sunt
otrăvitoare. Ingerarea unei
mici cantități nu este pericu-
loasă, dar poate provoca
ameţeli, stări de vomă, dureri
abdominale, diaree şi crampe.
De asemenea, bătăile inimii
pot deveni neregulate sau pot
încetini, scrie prof. Constantin
Mosoiu, adev.ro. 

Philodendronul

Secreția acestei plante
poate irita pielea și gura,
provocând inflamarea căilor

respiratorii, dificultăți de res-
pirare, arsuri și dureri stom-
acale. Dar, reacțiile severe
sunt rare. Cu toate acestea,
este bine ca această plantă să
fie ținută departe de copii sau
de animalele de companie,
potrivit eva.ro.

Arborele de tisa 

Dă un farmec aparte locu-
lui unde este plantat. Supran-
umit ”arborele vieții și al
morții”, trebuie să știm că
semințele lui sunt foarte tox-
ice. Alcaloizii din conținutul
lor pot provoca convulsii, par-
alizii, și, în cazuri extreme, in-
suficiență cardiacă, potrivit
casa-gradina.ro.

Pagini realizate de

Cornelia Holinschi
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Ar fi de dorit să vă canalizați 
energia spre activități intere-
sante, care să vă relaxeze. Relați-
ile cu partenerii de afaceri sunt
bune, dar există riscul să apară
noi provocări legate de un
proiect mai vechi. Lucrurile se
vor liniști spre sfârșitul interval-
ului.

Intenționați să faceți o investiție
de anvergură, dar nu aveți
resursele necesare. Tocmai de
aceea, ar fi bine să așteptați mo-
mentul potrivit și să nu luați de-
cizii pripite. Relaxați-vă și
luați-vă câteva zile de vacanță.
Persoana iubită vă sprijină
necondiționat.

Sunteți tentați să vă implicați în
mai multe activități, dar timpul
nu vă permite. Axați-vă doar pe
problemele urgente și lăsați lu-
crurile să curgă de la sine. Evitați
speculațiile financiare și nu vă
bazați pe alții atunci când aveți
de rezolvat o problemă la locul
de muncă.

Vă preocupă problemele finan-
ciare și căutați tot felul de metode
prin care să le rezolvați. Dacă vă
păstrați calmul și acționați cu
prudență, totul se va rezolva. Și
pentru că oboseala și stresul își
spun cuvântul, n-ar strica să ple-
cați într-o vacanță, împreună cu
persoana apropiată vouă.

La locul de muncă încercați să vă
achitați de toate sarcinile pri -
mite, chiar dacă unii dintre
colegi caută să vă oprească prin
anumite tertipuri. Dacă este
cazul, cereți sprijinul celor
apropiați. S-ar putea să primiți o
recompensă în bani, care vă mo-
bilizează.

În cel mai scurt timp, reușiți să
găsiți soluția la problemele cu
care vă confruntați. Acest lucru
vă aduce liniște vouă și familiei,
care se va ocupa mai departe de
chestiunile legate de o vânzare.
Începeți proiecte noi, aducătoare
de profit.

La locul de muncă aveți foarte
multe de făcut, dar le veți rezolva
pe toate în timp util. Mai mult
decât atât, veți cunoaște o per-
soană importantă, care vă va
ajuta în situații deosebite. Este
posibil să aveți unele probleme
de sănătate, dar vor trece repede.
Vă preocupă în mod deosebit ac-

tivitatea profesională. Încercați
să vă impuneți în realizarea unui
proiect de anvergură, dar lu-
crurile se mișcă destul de încet.
Ca să reușiți, trebuie să vă ex-
puneți clar intențiile, altfel șefii
nu vor fi de acord cu ceea ce vă
doriți să faceți.

Începe o săptămână dinamică,
plină de surprize pentru voi. În
acest interval, este posibil să
cunoașteți pe cineva pentru care
merită să vă schimbați opiniile.
Apar noi provocări și în plan pro-
fesional, pe care le veți trece cu
bine. Astrele vă favorizează.

Până nu vă clarificați pro -
blemele profesionale, nu puteți
merge mai departe. Iar dacă vă
mobilizați și analizați cu atenție
fiecare aspect în parte, veți reuși
să treceți peste toate obstacolele.
Eforturile voastre vor fi răs-
plătite, iar lucrurile vor intra pe
făgașul normal.

Sunteți preocupați de muncă
voastră și puneți pe primul plan
relațiile parteneriale. Pot apare
discuții legate de un subiect mai
vechi, dar cu atenție și diplo-
mație le veți rezolva pe toate.
Spre sfârșitul săptămânii primiți
o propunere de  călătorie în
afara țării.

La serviciu apar activități noi,
care necesită multă atenție. Este
posibil să aveți discuții aprinse cu
unii dintre colaboratori și trebuie
să manifestați prudență atunci
când semnați anumite acte. Dis-
puneți de suficientă forță pentru
a vă susține punctul de vedere și
a reuși

TVR 2

• Întrebare
- Ai cumva o țigară în plus?
- Nu, în pachet erau 20, ca de obicei!

• Pe un șantier din România…
Un maistru nou se adresează muncito-

rilor:
- Băieți, nu știu cum a fost cu vechiul

maistru, dar cu mine, programul sună cam
așa:

Luni ne revenim după week-end, marți
planificăm munca, miercuri muncim, joi ne
odihnim,vineri ne pregătim de week-end.

- Acum, întrebări.
- Da’ miercuri, toată ziua muncim?!

• La examenul pentru permisul auto
O blondă, merge să-și ia permisul de con-

ducere. La examen, polițistul o întreabă:
- Știți cumva cum funcționează motorul

mașinii?
- Pot să vă explic cu vorbele mele?
- Da, bineînțeles.
- Vruuum, Vruuuuum, Vruuuuuum.

• O întrebare
- Ți-am spus că ești totul pentru mine?
- Nu !
- Păi, dacă nu ești?!

• Întâmplare
M-a trimis iubi în bucătărie să gătesc

somon cu vin alb. După șase pahare, vorbeam
cu peștele în norvegiană…

Vineri, 28 august, PRO 2, ora 20

În sfârșit, există Paradis
Serialul continuă sezonul trei al telenovelei ”Și

fără sâni există Paradis” și va fi difuzat vineri, 28
august de la ora 20,00, urmând ca pe parcurs, să fie
programat în intervalul orar 19,00-21,00.

În continuare, serialul o va prezenta pe Cătălina
Santana, care ajunge să lucreze cot la cot cu „La Di-
abla', care intră în DEA infiltrată cu o nouă identi-
tate, cu scopul de a o distruge. În același timp,
Cătălina va trebui să lupte împotriva lumii traficu-
lui de droguri și a unui nou cartel, care amenință
că va inunda țara cu un nou drog sintetic. Astfel,
viaţa Cătălinei va fi pusă la încercare. 

SERIALE NOI

Duminică, 30 august,  ora 22,10

Reduși la tăcere 
Acțiunea filmului are loc în Argentina, în timpul

dictaturii militare din anii 1976-1983. Atunci, peste
30.000 de oameni au fost dați dispăruți, fără să se
mai știe ceva de ei. Printre ei se afla și Cecilia, o jur -
nalistă care a scris un articol despre dispariția unor
elevi. Soțul ei, Carlos, director de teatru, pornește
pe urmele ei. La un moment dat, Carlos realizează
că posedă capacități paranormale de clarvăzător. În
astfel de condiții el ajută și alte familii care, ca și el,
își caută dispăruții.



Corupția în Romania a
atins cote inimagin-
abile. La orice colț de

stradă auzim: ,,mai vreau
un mandat".Vom vedea ce
fel de mandat doresc
bravii, foști actuali și vi-
itori politicieni.

După 400 de ani de dis-
pute între știință și religie,
noua știință vine să confirme
religia, existența Divinității".

În țara în care bandele au
traficat cu nerușinare oa-
meni, interlopii se așază în
scaune. 

„Din păcate, România
rămâne pe lista de supraveg-
here de nivelul doi, pentru al
doilea an consecutiv, ceea ce
înseamnă că Guvernul nu și-a
intensificat suficient efor-
turile de combatere a traficu-
lui de persoane. Anul trecut,
sub fostul guvern, eforturile
de combatere a traficului de
persoane au fost diminuate.
Bandele au traficat cu neru și -
nare oameni, știind că, prob-
abil, vor scăpa nepedepsite,
așa cum s-a întâmplat în tre-
cut.”

Aceasta este declarația
ambasadorului Statelor Unite
la București, Adrian Zucker-
man, la un eveniment la care
au participat ministrul de In-
terne Marcel Vela și ministrul
Justiției, Cătălin Predoiu. Ra-
portul este pe pagina de in-
ternet al Ambasadei Statelor
Unite ale Americii. Instituțiile
statului se afla într-o de-
gringoladă totală. Multă lume
se întreabă unde mergem și
cu cine. Am urmărit cazul
Caracal, nu s-a făcut nimic. A
fost Dosarul Internațional
Țăndărei, în care erau impli-
cați peste 420 de anchetatori
interni și internaționali, în
care totul a rămas exact ,, ca și
în gara Țăndărei". Toate au
fost îngropate de Justiția din
Romania. Dacă unul fură, de
foame, o bucată de salam,
primește trei ani cu exe-
cutare. Uitați-vă la ,,celebrele"
Alina Bica și Elena Udrea. Se
plimbă în voie, au bani, au
case de lux, au afaceri pe care
le coordonează din casă, le
doare fix în ,,briceag", iar Băs-
escu candidează unde vrea
fizicul lui. 

”Bravos națiune! 
Halal să-ți fie”!

Uitați-vă pe afișele elec-
torale cine candidează. Îți

vine să te întrebi: chiar sun-
tem proști să nu observam?
Vedem că infractorii și an-
chetatorii sunt în tandem pe
afișe, candidează la locale. Pe
altele, politicienii cu neves -
tele și amantele. Pe altele, toți
cei care au furat până acum,
mai vor un mandat, să ter-
mine ce a mai rămas de
furat... Cei mai ,,tari H "au can-
didat și plecat la Bruxelles, să
ne reprezinte la împărțirea
cașcavalului. Am văzut la un
post de televiziune un min-
istru și un prim-ministru de
gât cu un mare interlop. Cred
că am înnebunit cu toții. Chiar
nu le este rușine acestor oa-
meni? Eu cred că nu. Mulți de
la noi suferă de o boală
cruntă, transformata în
metastază:  NESIMȚIRE!

Un lider al unui partid par-
lamentar foarte mare a venit
cu replica pentru am-
basadorul SUA: „Parlamentul
României este singurul leg-
islativ din Europa care are un
grup special dedicat combat-
erii traficului de persoane.
Atenția deosebită acordată
acestui subiect extrem de im-
portant a făcut ca România să
aibă una dintre cele mai efi-
ciente legislații în domeniul
prevenirii și combaterii aces-
tui flagel, dar și în ceea ce
privește protecția sau asis-
tența acordată victimelor.
Acest lucru a fost recunoscut
la toate reuniunile și dezba-
terile pe acest subiect. Parla-
mentul și-a făcut treaba!” 

Parlamentul, crezi dum-
neata, și-a făcut treaba?! Câți
parlamentari au dosare pe-
nale, care stau de ani buni
depunându-se praful pe ele?!
În teorie, suntem cei mai buni
din Europa, dar practica ne
omoară!

Liderul respectiv ar trebui
să știe foarte bine că degeaba
ai comitete în Parlament,
dacă în fața procurorilor și
judecătorilor interlopii scot
din dosare dovezi cu mâna
CCR și trag de procese până
intervine prescrierea faptelor.

Legislația nu se aplică 

Deficiențele semnalate în
spațiul public reprezintă
probleme ale sistemului judi-
ciar și de protecție socială. Nu
am văzut la actualul guvern
vreo urmă de interes legat de
acest subiect.

Citeam într-un articol că la
primăriile din București, ”Cla-
nurile Interlope" au reușit să-
și numească în politia
comunitară oameni din rân-
dul lor. 

Au acaparat organizații de
partide, acolo în sectoare sau
în județele din jurul Bu-
cureștiului. Au plantat oa-
meni, inclusiv în instituțiile
de forță. Oare ce victimă a
rețelelor de trafic de per-
soane (despre care a atras
atenția ambasadorul SUA în
România) se duce la poliție să
ceară ajutor, dacă știe că cei
care o scot la vânzare au oa-
menii plantați în birouri sau
sunt chiar cei din birouri?

Și oare ce părinte al unui
copil expus traficului cu
droguri în fața școlii are tu-
peul de a merge să facă o
plângere, dacă știe că apropi-
ații traficanților pot accesa
baza de date cu nume,
prenume, adresa exactă și-i
pot face o vizită acasă?

S-ar putea ca mult trâm-
bițata scădere a infracțional-
ității din București să aibă mai
curând de-a face cu intimidarea
victimelor prin formalizarea
prezenței inter lo pi lor în ad-
ministrație și instituții și nu cu
un număr mai mic de fapte an-
tisociale. Vedeți, toate aceste lu-
cruri sunt dirijate de politicieni
corupți, aroganți, șmecheri,
politicieni din toate partidele
care ne conduc, iar noi alegem
cu ochii închiși sau avem in-
terese minore în care să interv-
ină politicienii. Oare mai există
și oameni cinstiți?! 

În cine să mai avem 
încredere?

Văd că foarte mulți politi-
cieni, care au făcut rău acestei
țări, candidează din nou, ca și
când nu s-a întâmplat nimic.
Mă uitam în municipiul unde
eu locuiesc. De când pe afișe
au apărut candidați un pic
mai bruneți, care au mai stat
pe aceleași fotolii, pe strada
mea sunt fel de fel de mo-
torete, motociclete, niciuna
nu are numere, cu indivizi de
toate rasele, care le încearcă
motoarele, fără să fie deran-
jați de polițiștii comunitari
sau de cei de la circulație.
Decibelii răsună până în
celălalt capăt al orașului, iar
strada s-a transformat în
pistă de încercări. Într-un

garaj de pe stradă și-au făcut
apariția niște indivizi dubioși,
cu tot felul de motoare de
teren, având aprobare de
Club Motocros! Nimeni nu în-
treabă pe nimeni, nimic! 

Vedeți, astea sunt lucruri
minore. Dar până la cele ma-
jore, nu există decât un pas.
Dacă „proptelele” lor n-ar mai
fi candidat, acești indivizi
stăteau în banca lor. Așa se în-
tâmplă în toate orașele țării și
ne văietăm că suntem în haos. 

S-au creat puteri paralele,
cu propriile legi!

Nu le este teamă de ni-
meni. Ministrul de Interne și
Ministrul Justiției spuneau că
ordinea publică este sub con-
trol, iar actele de justiție sunt
conform legii, care, vor duce
într-un an, la extirparea aces-
tor răufăcători. Domnilor
miniștri, noi nu trăim în
imaginile văzute pe ecranele
cinematografelor. Doresc și
dorim să trăim într-o lume
reală, nu într-o lume cu iz
politic, în funcție de interese.

Fiecare dintre noi avem
nemulțumiri legate de gu-
vern, de parlament, de
primărie, în general, de tot ce
însemnă administrație, fie ea
locală sau centrală. Fiecare
dintre noi îi cunoaștem pe cei
ce candidează, indiferent că
sunt din partidele mai vechi
sau din partidele nou înfi-
ințate. Nu există în România
partide doctrinare, partide
despre care să spui că sunt de
dreapta, de stânga, de centru
sau alte orientări posibile.
Când era președinte la PD,
Băsescu a răspuns unui
ziarist care îl întrebase ce ori-
entare politică are partidul
lui, că ei sunt cum vrea
poporul. Poporul vrea ca ei să
fie de dreapta, sunt de
dreapta, vrea de stânga, sunt
de stânga.

Oportunism sadea, 
ca la tarabă! 

Din păcate, aceasta este
legea de căpătâi a majorității
sau chiar a tuturor partidelor.
Important este să ajungă la
putere. Promit orice, știind
foarte bine că nu vor face
nimic din ceea ce promit.
Unii, ”cei mai viteji dintre
viteji”, vor mai face câte ceva.
De ce nu fac nimic? De ce nu
vine un om să spună: gata,

până aici, așa nu se mai
poate? Chiar dacă ar veni, un
om nu poate face nimic. Sis-
temul este atât de putred,
încât îl mănâncă de viu. Cei
mici, cei care mânuiesc hârti-
ile, care sunt rotițele angrena-
jului, sunt stâlpii sistemului.
Cei interesați îi păstrează, cei
care vor să schimbe ceva sunt
extirpați. Ei știu că schim-
barea înseamnă dispariția lor
și își apără cu dinții locșorul
cald, afacerile, șpăgile, pri-
eteniile, cumetriile. Un politi-
cian care vrea să schimbe
ceva, își va da seama repede
că este un Sisif. Și dacă vrea să
rămână în politică, nu va face
nimic. 

Dacă într-adevăr vrea să
schimbe ceva, trebuie să taie
în carne vie, trebuie să fie fără
milă, să fie un Făt Frumos,
care să taie dintr-o lovitură
toate capetele balaurului. Să
le taie o dată, să le taie de
două ori, de nouăzeci și nouă
de ori, pentru că balaurul este
atât de înrădăcinat în viața
noastră de zi cu zi, încât tai un
cap, apar alte trei.

Noi, ca nație, am devenit
bolnavi! Ne mulțumim cu în-
juratul pe la colturi, ne lăsăm
mituiți ca să votăm corupții și
hoții. Am fi în stare să
aruncăm cu pietre și în Iisus,
dacă ar apărea printre noi și
ne-ar opri din bălăceala noas-
tră în mizeriile zilnice.

Să mai sperăm că se va
schimba ceva în bine? Da! Ar
fi tragic dacă nu am avea
măcar speranța că acest
popor se poate deștepta,
poate renaște ca pasarea
Phoenix, din propria cenușă.
Se apropie alegerile, întâi cele
locale și apoi celelalte. Gândiți
bine și serios la cum folosiți
votul! Abraham Lincoln, cele-
brul președinte american,
spunea că votul este mai put-
ernic decât glonțul!

Haideți să nu ne mai îm-
pușcăm singuri !

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Ţara unde există bannere cu infractori 
şi anchetatori, braţ la braţ, 
pentru a fi aleşi în politică !
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Mod de preparare:

Legumele se curăță și se
pregătesc pentru ciorbă.
Ceapa se taie mărunt, mor-
covii, păstârnacul, ardeiul în
cubulețe, iar fasolea și roșiile
în bucățele mai mici.

În oala pentru ciorbă se

adăugă ulei, aproximativ 150
ml. în care se călește întâi
ceapa, apoi se adaugă cele-
lalte ingrediente. Legumele
se călesc, la foc potrivit, timp
de 10 minute, apoi peste ele
se toarnă apa. Când apa în-
cepe să clocotească, se

adaugă pieptul de pui tăiat
cubulețe și fasolea verde.
Totul se lasă la fiert aproxi-
mativ 25-30 de minute. Când
fasolea și carnea au fiert,
ciorba se acrește cu bulion.
Se mai dau câteva clocote și
se stinge focul. Ciorba se
drege cu ou și smântână, iar
deasupra se presară ver -
deață (mărar, leuștean sau
tarhon).

INGREDIENTE

două bucăți de piept de pui, o ceapă albă, un ardei

kapia, 2-3 morcovi mai mici, un păstârnac, 2-3 roșii,

fasole verde, un ou, smântână, ulei pentru gătit, sare,

apă, bulion, verdeața preferată.

Mod de preparare:

Se pregătește un bol, în care se mixează ouăle împre-
ună cu zahărul și sarea. Când s-a topit zahărul, se adaugă,
treptat, laptele cald, uleiul, făina și praful de copt. Aluatul
obținut se acoperă cu un prosop și se lasă într-un loc
cald, timp de 30 de minute. După acest interval, aluatul
se așază într-o tavă, tapetată cu hârtie de copt. Deasupra
se aranjează fructele, spălate și tăiate, care se presează
ușor. Peste fructe se presară untul ras și cinci linguri de
zahăr. Tava se dă la cuptorul preîncălzit, timp de 40-45
de minute, când se face și testul cu scobitoarea. 

Ciorbă cu piept de puiCiorbă cu piept de pui

Mod de preparare:

Frunzele de varză se
spală, se opăresc în apă clo-
cotită și se lasă să se
răcească. Părțile mai tari se
pot bate ușor cu un ciocan de
șnițele.

Ceapa se toacă mărunt
sau se dă prin răzătoarea
mică, apoi se amestecă bine
cu oul, carnea tocată, pesme-
tul, sare şi piper, după gust.
După omogenizare, se îm-
parte în patru și se așază pe

câte o frunză de varză. Dea-
supra se pune o bucată de
crenvurşt, iar foaia de varză
se rulează cu atenție,
prinzându-se bine la capete.
Rulourile obținute se așază
într-un vas termorezistent,
uns cu unt. Peste rulouri se
pun bucățile tăiate de bacon,

iar pe marginile vasului, feli-
ile de roșii. Se toarnă apoi
iaurtul, iar deasupra se pre-
sară cașcaval ras. 

Vasul se dă la cuptor pen-
tru 45-50 de minute, iar
după ce rulourile sunt gata,
deasupra lor se presară
ceapă verde. 

INGREDIENTE

350 g făină, un praf de copt, 180 g zahăr, 75 ml

ulei, 4 ouă, un praf de sare, 150 ml lapte cald, 100

g unt, 5 linguri de zahăr, 600 g fructe.

INGREDIENTE

4 frunze varză albă, 20 g unt, 2 roşii, 8 felii bacon,

200 g iaurt, 100 g caşcaval, ceapă verde; 

Pentru umplutură: o ceapă, 250 g carne tocată în

amestec, un ou, o lingură pesmet, sare, piper, 4 cren-

vurşti.

Rulouri de
varză și
carne

Rulouri de
varză și
carne

Prăjitură cu fructe Prăjitură cu fructe 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

G - ITA - U - B - ICI - A - G - LEIT - GANTAGA - AGRAR - NA - GARDA - OCA - OSTI - GERAR - CA - NL - MODERN - RATATA - GHELARI - ID - FAS - DISCO - STRANII - LINI - EN

- G - BB - ES - ASTRE - ENOT - TOGO - BRE - E - PIC - A - TAIA - R - MAG - AH - TD - EGALI - ERIE - LI - U - ALA - M - AO - SB - OCRU - DOTA - RT - ON - ZGURI - E - GAT - HAI

- AGATE - C - A - E - CAI - CG - ETA - GALBINA - ALTAR - OLE - BARA - AERA - EURO - MAPA - ARAP - MISS - IH - GALATI - GIALACUTA  - O - RAR - NUIA - ORISICAT



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 imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. Alte infor-
mații la proprietar. Telefon:
0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând cabană, antreu, bucătărie,
dormitor, curent, fântână, teren 400
mp, gard cu plasă de sârmă, mobilată,
ocupabilă imediat, la Măgura, Almașu
Sec. Preț: 12.000 euro, telefon:
0727.650.920.

l Vând apartament 3 camere 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere
Deva, piață, decomandat, 65 mp, bal-
con, ușă metalică, uși noi, parchet,
gresie, faianță. Preț: 68.000 euro, ușor
negociabil, telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 3 camere, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând apartament 2 camere,
cărămidă, amenajat recent, ușă meta -
lică, termopan, centrală termică, aer
condiționat. Merită văzut. Preț:
45.000 euro, telefon: 733.239.066.

l Vând, în Deva, casă în roșu, cu
288 mp teren, FS 15 m, apă, gaz,
curent, loc drept. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă în Sântandrei, Deva,
jud. Hunedoara, 2500 mp, 4 camere, 2
băi, centrală. Preț: 65.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0728.170.702.

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 + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

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, de-
comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin. Preț
negociabil, telefon: 0744.534.951.

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 apartament 2 camere,
piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2
focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:
39.000, telefon: 0745.202.448.

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 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, decoman-
dat, 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 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 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.

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 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.

ÎNCHIRIERI

l Caut o garsonieră sau aparta-
ment pentru închiriat, eventual de
cumpărat, zona  Gojdu sau lângă
piață, parter sau etaj 1, cu lift. Telefon:
0734.151.585.

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 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 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 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 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 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 Volkswagen - model
Touran, Diesel, an fabricație 2003,
rulaj 182.500 km, capacitate cilin-
drică 1896 cm cubi. Proprietate: per-
soană fizică. Stare foarte bună, ținută
permanent în garaj, fără accidente și
urme de rugină. Preț : 2850 euro, 
negociabil. Tel. 0721 367 698, 
Brad, județul Hunedoara

l Vând tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit
G 13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă
furgon neînmatriculată, preț: 6000 lei,
negociabil. Telefon: 0747.254.214.

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 Citroen ZX 1992, CP
C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:
550, telefon: 0754.391.915.

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 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 Angajez manager, asistente
medicale, infirmiere. Tel.0753.083.333.

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 Domn, 50 de ani, întreprinzător,
caut femeie de 36-48 de ani pentru
prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
0723.740.717. 

l Domn distins, 65 de ani, caută
doamnă de vârstă apropiată, pentru
prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.729.161.

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

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

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.

DIVERSE

l Ofer mere de vară unui între-
prinzător cu cazan de țuică: ionatan –
roșii, căzute din pom, numai pentru a
fi adunate. Telefon: 0254.211.731,
orele 14,00 – 14,00 - 21,00.

l Vând aragaz Indesit, 4 ochiuri,
stare perfectă, în garanție. Informații
între orele 8-12, 17-22. Preț negocia-
bil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100.

l Vând mașină de scris manuală,
marca Facit T P1 nr.308641, prove-
niență Sweden. Preț: 350 lei, telefon:
0722.262.712.

l Vând celular Samsung 10 A,
nou, nefolosit, de culoare neagră. Preț
600 lei, telefon: 0745.750.705.

l Cumpăr maşină de tăiat tăieţei,
tip Cugir. Tel. 0723.696.265,
0744.616.167.

l Vând vin alb, de calitate. Detalii
la telefon 0258.718.781.

l Vând celular Samsung J 6, în
stare perfectă de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând cărucior pentru persoane
cu dizabilități, în stare perfectă. Preț:
300 lei, telefon: 0254.730.209,
0760.193.089.

l Vând garaj din structură solidă de
lemn, dimensiune 5/5 m liniari, 
situat în Deva,  str. Pietroasa, pe teren
închiriat. Preţ 7.000 lei. Tel. 0745.347.103.

l Vând 10 lăzi de albine (stupi)
verticale,100 de rame fără ceară,
magazii supraînălțate, 10 alimenta-
toare plastic și pâsle pentru pregătiri
de iarnă. Preț: 100 lei/buc. telefon:
0750.193.089, 0254.730.209.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Deva, telefon:
0254.213.819, 0724.576.218.
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Sub acest nume, ex-
plicit, PSD a depus o
moțiune de cenzură

împotriva Guvernului PNL.
De fapt, PSD este vocea
celor care simt pe propria
piele felul în care acest gu-
vern a eșuat în toate de-
mersurile pe care trebuia
să le facă spre binele
românilor, respectiv în
gestionarea pandemiei și a
economiei, dar a excelat în
furăciuni și minciuni,
dovedindu-se absolut
nociv pentru poporul nos-
tru.

De aceea, moțiunea de cen-
zură este singura soluție
rațională, logică și politică pen-
tru a opri prăbușirea României
într-o criză economică și so-
cială profundă, cu efecte nega-
tive incalculabile asupra
populației.  

Acum câteva luni Guvernul
Orban a primit un vot de înve-
stire pentru că Parlamentul a
fost responsabil în fața pan-
demiei. PSD a votat pentru de-
pășirea crizei politice
pro vo cate de obsesia PNL pen-
tru anticipate, pentru insta-
larea unui guvern funcțional
care să aibă pârghiile necesare
pentru a gestiona criza sani-
tară și pentru a preveni o criză
economică. Dar, s-a dovedit,
iată, că PNL nu merita încred-

erea Parlamentului și asta nu
după o lună, nu după două, ci
după mai bine de 9 luni de gu-
vernare. 

Știm, vedem cu toții, bel -
șugul din buzunarele clientelei
PNL și sărăcia din buzunarele
românilor, situație creată ex-
clusiv de PNL, acesta ne apli -
când legea, trecută de
Parla ment, modificării pensi-
ilor și dublării alocațiilor. În
același timp totuși, ministrul
Florin Cîțu,  a reușit rara per-
formanță de a da, în doar 9
luni, 3 găuri consecutive la
bugetul de stat, care în total
depășesc 22,7 miliarde lei : 4,6
miliarde lei noiembrie – de-
cembrie 2019, 10,5 miliarde
lei ianuarie – martie 2020 și
7,56 miliarde lei aprilie-iunie.

Iar această mare gaură
bugetară se adâncește de la o
zi la alta! Corupția și șpaga au
ajuns până în Cancelaria Pre-
mierului. Printre cei care au
dat șpăgi de sute de milioane
de euro se află și omul de în-
credere al lui Ludovic Orban,
care tace culpabil când e între-
bat dacă a avut discuții cu acea
persoană în timpul pandemiei.
Invocând siguranța sănătății
publice, cei din guvern au tran-
zacționat viețile cetățenilor cu
șpăgi și plăți ilegale de mil-
ioane și milioane de euro, din

bugetul statului.
Să nu uităm, deasemenea,

că au fost 6 luni în care pom-
posul proiect „România Edu-
cată” al Președintelui Iohannis
a devenit o glumă foarte
proastă. În cele 6 luni de pan-
demie, nu s-a cumpărat nicio
tabletă pentru elevi, nu s-a
cumpărat niciun laptop pentru
profesori. Nici măcar un singur
metru pătrat nu a fost adăugat
la spațiile de învățământ deja
existente. Nu există niciun
ghid, niciun îndrumar de la
Guvern pentru autoritățile lo-
cale, cărora însă li se cere cu
multă aroganță și imperti-
nență să rezolve pro blemele la
nivel local.

La toate astea se adaugă

faptul că România a fost și este
în continuare singura țară din
lume în care datele despre
pandemie sunt comunicate de
către un grup anonim, de către
pompos-numitul Grup de Co-
municare Strategică! Nu știm
oficial cine face parte din acest
grup! Nu știm oficial cine coor-
donează acest grup! Nu știm
de ce se ascund acești oameni!
Cum vrei să fii credibil, când
nu vrei să-ți arăți fața? Cum
vrei să creadă lumea și să te
urmeze, când îți ascunzi iden-
titatea? 

Și  cel mai dureros este felul
în care Guvernul Orban îi
privește de sus pe români, de
parcă ei ar face parte dintr-o
altă lume, la care el, Guvern, nu
se coboară, de parcă treaba lui
ar fi să-i certe toată ziua pe
cetățeni și nu să fie in slujba
lor. Puterea PNL a încercat să
controleze pandemia într-un
mod arogant, folosind aproape
exclusiv mijloacele coercitive,
milițienești: amenințări, ca -
ran tină forțată, amenzi uriașe,
interdicții dure, restricții ne -
măsurate și exprimări răstite,
jignitoare la adresa populației.
Niciodată, nicio secundă, Gu-
vernul Orban nu a încercat să
fie partenerul cetățenilor în
traversarea acestei crize fără
precedent. Niciodată, nicio se-

cundă, nu și-a propus să
prevină, ci doar să
sancționeze! Niciodată, nicio
secundă, nu și-a propus să în-
curajeze buna conduită, ci
doar să pedepsească abaterile!
Românii au fost tratați ca
prezumtivi „contravenienți”
sau „infractori” și au fost
acuzați că sunt „proști” sau
„iresponsabili” în fața pan-
demiei!

Guvernanților nu le-a păsat
de țară, nu le-a păsat de oa-
meni, deși au avut exemple de
bună practică din partea altor
state din Uniunea Europeană,
deși au primit soluții la cheie în
propunerile făcute de PSD. Dar,
miniștrii Guvernului Orban au
ignorat totul și au tratat actul
de guvernare cu o aroganță de
neimaginat.

Pentru toate astea și pentru
că actualii guvernanți nu au
înțeles că ei le sunt datori
românilor și nu românii sunt
datori guvernanților, moțiunea
de cenzură împotriva Guver-
nului Orban a fost depusă!

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației

Județene a PSD Hunedoara
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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 ÎNSCRIERILOR

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 . 

Deva - Spitalul Judeţean
de Urgenţă (SJU) Deva va
avea un compartiment desti-
nat tratării pacienţilor car-
diaci critici, acesta urmând
să funcţioneze în cadrul
secţiei de Cardiologie a
unităţii medicale, potrivit
unei hotărâri adoptate de
Consiliul Judeţean (CJ) Hune-
doara. În vederea punerii în
practică a proiectului, con-
silierii judeţeni au aprobat o
finanţare în valoare de peste
600.000 lei, spaţiul urmând
să fie amenajat în aşa fel
încât să îndeplinească şi
condiţiile necesare de sigu-
ranţă pentru cadrele med-
icale şi pacienţi, în contextul
măsurilor suplimentare de-
terminate de pandemia de
COVID-19. Unitatea de
Supraveghere și Tratament
Avansat al Pacienților Car-

diaci Critici (USTACC) va
funcţiona ca un comparti-
ment de terapie intensivă cu
o capacitate de 12 paturi.
Odată cu amenajarea acestui
spațiu, va fi dezvoltată și
gama de servicii medicale
prin organizarea activității
de cardiologie intervențion-
ală: angiografie și montare
stenduri.

Spitalul dezvoltă Cardiologia


