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Fondat de Cornel POENAR

PAg.3
Apicultorii primesc ajutoare
de minimis din partea statu-
lui, după ce anul acesta a
fost unul calamitat, 
din cauza condiţiilor meteo
defavorabile culesului şi
recoltării nectarului. 

ţebeAPAg. 16
Serbările Naţionale de la
Ţebea, dedicate Eroului
Naţional Avram Iancu, se vor
desfăşura în condiţii speciale,
impuse de pandemie. 
Spectacolul folcloric şi târgul
meşteşugarilor au fost anulate. 
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La Tribunalul Hune-
doara, după cum ne-a
informat purtătorul de

cuvânt expert Irina Ildiko
GLĂMAN (în foto), recent 
s-au stabilit noi măsuri și
reguli în buna desfășurare a
întregii activități de jude-
cată și care se referă la 
prevenirea infectării cu
coronavirusul SARS-CoV-2.

Iată câteva dintre acestea
privind accesul, circulația și
staționarea în sediul Tribunalu-
lui Hunedoara:

Accesul procurorilor și al
personalului parchetului, al
avo caților, consilierilor juridici,
experților, interpreților, părților,
participanților și publicului va
fi permis pe intrarea principală
(dinspre Parc) și se va realiza cu
respectarea distanței sociale de
minimum 1,5 m.

Indiferent de calitatea per-
soanei și de calea de acces,
principală sau secundară, toate
persoanele care intră în sediul
Tribunalului Hunedoara și al
Judecătoriei Deva vor fi testate
cu scanerul termic în vederea
stabilirii temperaturii corpo-
rale.

Efectivele de pază nu vor
permite accesul în clădire per-
soanelor a căror temperatură
corporală depășește valoarea
de 37,5 grade, la două testări

consecutive, efectuate la inter-
val de 5 minute și nici per-
soanelor care prezintă
sim p tome de viroză, gripă sau
răceală.

Accesul în clădire nu va fi
permis persoanelor care refuză
testarea în vederea stabilirii
temperaturii corporale.

Accesul în sediul Tribunalu-
lui Hunedoara și al Judecătoriei
Deva va fi permis exclusiv per-
soanelor care poartă măști de
protecție facială sau produse
înlocuitoare care să acopere
nasul și gura. Efectivele care
asigură paza sediului instanței,
indiferent de calea de acces la
care sunt amplasate, vor refuza
permiterea accesului per-
soanelor care nu poartă mască
de protecție facială/produs în-
locuitor care să acopere nasul și
gura.

Personalul instanței care
prezintă simptome de viroză,
gripă sau răceală se va au-
toizola la domiciliu și va in-
forma de îndată prim-grefierul
tribunalului. Angajatul are
obligația de a contacta medicul
de familie în vederea stabilirii
diagnosticului și de a prezenta
concediul medical.

Personalul instanței care a
intrat în contact cu o persoană
care a fost depistată purtătoare
a virusului se va autoizola la

domiciliu imediat ce a aflat des -
pre existența persoanei infec-
tate și va informa de îndată
prim-grefierul tribunalului.

Accesul în clădire al avo-
caților, consilierilor juridici, ex-
perților, părților, participanților
și publicului va fi permis cu cel
mult 15 minute înaintea inter-
valului orar destinat apelării
cauzei.

În fiecare zi sunt programate
ședințe de judecată, cel târziu la
ora 8.15, grefierul de ședință va
preda jandarmului de la postul
de pază situat la intrarea prin-
cipală în sediul tribunalului,
lista cauzelor care se judecă în
acea zi. În cuprinsul listei va fi
înscris intervalul orar în care se
dezbat cauzele. Lista cauzelor,
cuprinzând intervalul orar, sala
și etajul, va fi postată în ziua an-
terioară ședinței de judecată pe
portalul instanței.

Jandarmul din postul de
pază va chestiona fiecare per-
soană care dorește accesul în
sediul Tribunalului Hunedoara
și al Judecătoriei Deva cu
privire la numărul cauzei în
care este implicată sau cu
privire la biroul (registratură,
arhivă, informare și relații pu -
blice) la care dorește accesul.

Pentru depunerea cererilor
și actelor de orice natură sau
pentru studiul dosarelor, acce-

sul la birourile registratură sau
arhivă va fi etapizat, prin grija
persoanelor însărcinate cu pa -
za sediului instanței.

La biroul arhivă, grefierul
arhivar va gestiona fluxul de
persoane astfel încât între per-
soanele așezate la masa de
studiu să fie un loc liber.

Pentru studiu dosare va fi
permis accesul a maxim două
persoane simultan.

La biroul registratură, gre-
fierul registrator va gestiona
fluxul de persoane astfel încât
în interiorul biroului să fie
prezentă o singură persoană.

Dacă există cazuri izolate în
care o persoană nu deține

mască de protecție, se află în
imposibilitate de a-și procura
de îndată și există urgență în
permiterea accesului în sala de
judecată, arhivă/ registratură, i
se va pune la dispoziție o mască
de protecție de unică folosință,
de către jandarmul din postul
de pază. Exclusiv în acest scop
se vor pune la dispoziția jan-
darmilor din posturile de pază
măști de protecție .

Așezarea în sală a publicului
(inclusiv părți, avocați) se va re-
aliza cu distanță de protecție de
1,5 - 2 metri între aceștia.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Noi măsuri şi reguli la Tribunalul Hunedoara

Liceul Teoretic ,,Aurel
Vlaicu” Orăștie are
21 formațiuni de

studiu, 4  la nivel gim-
nazial și 17 la nivel liceal.

La gimnaziu, clasele sunt
cu predare intensivă a limbii
engleze, iar la nivel liceal are
specializările matematică –
informatică intensiv infor-
matică, matematică – infor-
matică, științe ale naturii
intensiv engleză, științe ale
naturii și filologie. 

Calitatea și performanța
sunt cuvintele care definesc
Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”
Orăștie.  Resursa umană aici
este formată din 44 profesori
bine pregătiți profesional, tot
personalul de predare este
calificat, iar beneficiarii – ele-
vii sunt cei mai buni din
Oraștie și zona limitrofă.

Dar iată ce ne-a declarat
acum, în exclusivitate, la de-
butul în noul an școlar, prof.
Margareta GIURGIU, director
al liceului (în foto):

– Misiunea școlii noastre
este „Împreună împlinim
visul lui Vlaicu de zbor spre
înălțimi”. Astfel profesori,

elevi, părinți, comunitate
într-o frumoasă colaborare,
dorim să împlimin acest vis
al lui Vlaicu, acela de a fi per-
manent cei mai buni. Recent
elevul nostru TODORAN
Alexandru Raul  din clasa a IX
A  a obținut Medalia de aur la
EJOI 2020 - Olimpiada Euro-
peană de Informatică.

În calitate de director voi

adopta un stil de conducere
democrat, implicând actorii
procesului instructiv-educa-
tiv (profesori, elevi,  părinți,
CA) în deciziile care îi
privesc.

Important pentru mine nu
este doar produsul, ceea ce
rezultă la finalul unei ore, a
unui an școlar, a unui ciclu de
învățământ, ci mai ales pro-

cesul, felul în care elevul, în-
drumat de profesor, ajunge
să fie cea mai bună variantă a
lui. De aceea, atât profesorii,
cât și elevii beneficiază de
sprijin specific, atât în ce
privește potențarea senti-
mentelor și sensibilității, cât
și stimularea valorii și impor-
tanței personale. În școala
nostră se încurajează dez-
voltarea unor relații strânse
între membrii grupului,
școala facilitând interacți-
unea dintre membri, prin ac-
tivitățile metodice, cele din
sfera nonformală sau infor-
mală propuse profesorilor
(ex: activități de teambuild-
ing, excursii, city-break-uri,
drumeții etc).

Continuând tradiția ino -
vării, la Liceul Teoretic „Aurel
Vlaicu”, am implementat, îm-
preună cu un grup de profe-
sori, trei proiecte Erasmus+,
care au făcut cunoscut liceul
nostru în țări ca Irlanda, Is-
landa, Turcia, Spania, Portu-
galia, Polonia, Grecia și au
adus beneficii reale și plus
valoare activităților la clasă
cu elevii. Și implementarea

proiectului Rose, care își
propune creșterea promova -
bilității elevilor la examenul
de Bacalaureat a avut loc tot
sub coordonarea mea,
efectele pentru elevi fiind
pozitive. Aceștia au participat
la activități remediale pe dis-
cipline de examen, dar și la
activități de autocunoaștere
și dezvoltare personală, ori-
entare școlară și profesio -
nală, îndrumare și coaching,
abilități socio-emoționale.

S-au modernizat sălile de
clasă și laboratoarele, atât
din punct de vedere al aspec-
tului, cât și al dotărilor aces-
tora. Au fost făcute investiții
la subsolul clădirii, acolo
unde acum există două săli
de activități extrașcolare, o
sală de mese, un chioșc cu
ali mente, dar cel mai impor-
tant, Muzeul „Aurel Vlaicu”,
ce dezvăluie istoria liceului
din primii ani de funcționare
până în prezent.

(Continuarea o puteţi citi
pe www.accentmedia.ro)

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Împlinim visul lui Vlaicu de zbor spre înălțimi



E
nergeticienii
protestează de la în-
ceputul săptămânii;

mai multe persoane în
greva foamei

Deva – Cinci angajaţi ai
termocentralei Mintia au in-
trat joi în greva foamei, în
contextul în care salariaţii
unităţii au declanşat un
protest în urmă cu patru zile,
nemulţumiţi de faptul că nu le
sunt achitate anumite drep-
turi salariale şi pentru că nu
ştiu care este planul de reor-
ganizare al Complexului En-
ergetic Hunedoara (CEH), din
care fac parte.

Protestul se desfăşoară la
poarta termocentralei, starea
de sănătate a greviştilor
foamei fiind evaluată deja de
un echipaj al Ambulanţei.

Potrivit preşedintelui Sin -
di catului „Solidaritatea Hune-
doara”, Cristian Iştoc, peste
200 de angajaţi ai termocen-

tralei Mintia participă la acţi-
unea de protest, iar unitatea
de producţie a energiei elec-
trice este oprită. 

„În cele patru zile de
protest nu am avut niciun fel
de reacţie din partea au-
torităţilor competente să
soluţioneze această stare de
tensiune. Acest lucru arată că
nu există soluţii pentru ter-
mocentrala Mintia şi că aces-
tea şi-au atins scopul, adică
de a face loc importului de
energie electrică”, a declarat
liderul sindical.

El a arătat că în cursul zilei
de joi a fost solicitat la o dis-
cuţie cu primarul municipiu-
lui Deva, Florin Oancea, însă
sindicaliştii s-au opus şi au
cerut ca toate întâlnirile să
aibă loc la sediul termocen-
tralei. 

Potrivit sindicaliştilor, oa-
menii sunt nemulţumiţi pen-
tru că, din luna martie, nu au

mai primit banii pentru de-
contarea navetei la locul de
muncă, ajutoarele de încăl -
zire şi tichetele de masă,
suma totală restantă pentru
fiecare angajat fiind cuprinsă
între 3.500 şi 5.500 de lei. 

De asemenea, adminis-
traţia CEH nu ar fi prezentat
sindicatelor un program de
reorganizare al societăţi, din
care să rezulte planurile de
viitor ale complexului. 

Energeticienii de la Mintia
au mai protestat şi pe 18 au-
gust, revendicările fiind simi-
lare cu cele de acum. 

Termocentrala Mintia nu -
mără circa 700 de angajaţi şi
face parte din Complexul
Ener getic Hunedoara, socie -
tatea aflată în insolvenţă, ală-
turi de minele de cărbune
Lupeni, Lonea, Livezeni, Vul-
can şi termocentrala Paro -
şeni.

ACTUALiTATe - 311 - 17 sepTeMbrie 2020

Termocentrala
Mintia – la punctul

de fierbere

Deva – Anul apicol 2020 a
fost unul dintre cele mai
grele pentru stuparii din
toată ţara. Producţia de
miere a scăzut dramatic,
chiar cu 80% în unele cazuri,
din cauza condiţiilor clima -
tice improprii pentru cules şi
producţia de nectar. 

„Lucrez în acest domeniu
de 40 de ani, dar acest an a
fost cel mai slab dintre toţi.
Din cauza schimbărilor cli-
matice culesul la floarea de
salcâm a fost compromis. La
fel s-a întâmplat la rapiţă şi
floarea soarelui. A fost un an
în care am avut cazuri de
familii de albine care au
murit pe parcursul verii pen-
tru că nu au avut ce mânca”,
a arătat vicepreşedintele
Asociaţiei Crescătorilor de
Albine Hunedoara, Iosif
Korb.

Potrivit acestuia, pagu -
bele pot fi estimate la 80%
din ceea ce s-ar fi putut pro-
duce, în mod normal. 

În aceste condiţii, apicul-
torii mai au o şansă şi, dacă
au stupii înregistraţi, pot
beneficia de un ajutor de
minimis din partea statului.
Valoarea acestui ajutor se

ridică la 25 de lei pentru
fiecare familie de albine, iar
cererile trebuie depuse la Di-
recţia Agricolă Judeţeană
până la 15 septembrie.

Apicultorii trebuie să aibă
familii de albine înscrise în
baza de date naţională api-
colă la data 1 martie 2020,
conform Sistemului unitar
de identificare a stupinelor şi
stupilor, gestionat de Agenția
Națională pentru Zootehnie
și să fie înregistrate/autor-
izate la DSVSA. Beneficiarii
depun la DAJ cererea însoţită
de copie a BI/CI al/a solici-
tantului persoană fizică, o
copie a atestatului de pro-
ducător în cazul beneficiar-
ilor persoane fizice, copie a
certificatului de înregistrare
la Registrul comerţului, în
cazul persoanelor juridice,
numărul de cont bancar și
copia documentului de în-
registrare/autorizare sani-
tar-veterinară, eliberat de
către DSVSA pe a cărei rază
teritorială se desfăşoară per-
manent activitatea stupinei.

În judeţul Hunedoara sunt
518 apicultori care pot 
beneficia de ajutorul de mi -
nimis.  

După un an greu,
apicultorii primesc 
ajutor de minimis

CITAȚII

Se citează la Judecătoria Brad, în data de 15.09.2020, la

ora 9, pârâtul MARC CRISTIAN CĂLIN, în dosarul nr.

2568/195/2018, având ca obiect partaj bunuri comune

(reclamantă Blendea Luminița).

Se citează la Judecătoria Brad, în data de 05. 11.2020, la

ora 10.30, pârâtul Florea Cristian Leontin, în dosarul nr.

210/195/2020, având ca obiect situație juridică minor

(reclamantă Duma Simona-Liliana).
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DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Luni, 7 septembrie
2020, Termocentrala
Mintia și-a oprit din

nou activitatea, pentru a
cincea oară în acest an!
Fără un program pentru
funcţionarea termocen-
tralei Mintia, prin reorga-
nizarea Complexului
Energetic Hunedoara
(CEH), care să asigure se-
curitatea energetică a
României în vestul ţării,
respectiv siguranţa
locurilor de muncă, ener-
geticienii din județul
Hunedoara atrag atenția
guvernanților asupra
problemelor cu care se
confruntă.

Lipsa cărbunelui, dar și
neplata drepturilor restante,
sunt principalele motive care
i-au scos pe oameni în curtea
termocentralei. Cu alte cu-
vinte, proasta administrare a
Complexului Energetic
Hune doara, lipsa de viziune,
de responsabilitate și ama-
torismul celor care conduc în
prezent unitatea, pun în peri-
col viitorul a sute de familii.

Promisiunile neonorate
ale conducerii CEH, ale pre-
fectului și ale reprezen-
tanților actualului Guvern,
aroganța premierului Lu-
dovic Orban care refuză sis-
tematic dialogul cu liderii de
sindicat, care ocolește pro -
blemele energeticienilor, dar
care are timp de acțiuni elec-
torale în județ, arată că PNL
nu este preocupat de viitorul

Termocentralei de la Mintia. 
Consiliul Județean Hune-

doara și-a exprimat disponi-
bilitatea de a prelua în
administrare Termocentrala
de la Mintia, Guvernul PSD a
creat cadrul legal pentru
acest lucru, însă PNL a
preferat să blocheze orice
demers de salvare a unității.

În absenţa unui program
de reorganizare, Guvernul
PNL riscă închiderea termo-
centralei, situație în care
sunt obligatorii măsurile de
protecţie socială pentru toţi
salariaţii. Pentru PNL, soarta
sutelor de familii care depind
de locurile de muncă de la
Termocentrala Mintia, vi-
itorul sistemului de dis-
tribuție a energiei termice în
mii de apartamente ale mu-
nicipiului Deva, nu sunt im-
portante.

Eșecul guvernării PNL se
traduce mai ales prin ne -
putința de a rezolva pro -
blemele oamenilor și
ires pon sabilitatea celor puși
în funcții înalte. 

Rușine, Guvernului PNL
care întoarce încă o dată
spatele hunedorenilor!

Rușine, Ludovic Orban!

Natalia-Elena
INTOTERO     

Deputat PSD Hunedoara 

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit
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NU VĂ JUCAȚI
CU VIITORUL 

TERMOCENTRALEI
MINTIA!

Haţeg – Pentru Geoparcul
Internațional UNESCO Țara
Hațegului (GDTH), dar și pen-
tru geoparcurile din întreaga
lume, anul 2020 are o sem-
nificație aparte. O mulțime de
evenimente ar fi trebuit să
marcheze, în geoparcurile in-
ternaționale, cei 20 de ani de
la înființarea Rețelei Euro -
pene a Geoparcurilor și cei 5
ani de la recunoașterea 
UNESCO prin Programul pen-
tru Geoștiințe și Geoparcuri.

În România, anul acesta se
împlinesc 15 ani de la re-
cunoșterea, de către Rețeaua
Europeană și Rețeaua Glo ba -
lă a Geoparcurilor, a primului
geoparc internațional din
țara noastră și din Europa de
Est, actualul Geoparc Inter-
național UNESCO Țara Ha țe -
gu lui, administrat de
Uni ver  sitatea din București.

Pandemia și măsurile de
siguranță impuse au făcut ca
anul aniversar să fie cu ade-

vărat unul deosebit. Multe
evenimente nu au mai putut
fi organizate sau au fost adap-
tate condițiilor actuale de si -
guranță sanitară. 

„În acest context cu totul
special, voluntarii pentru
Geoparc au decis să mar -
cheze acest an aniversar. Ei
vor ajunge, în această pe-
rioadă, în locuri emblematice
din comunele de pe teritoriul
Geoparcului. Cu ajutorul unui
șablon, voluntarii vor am-
plasa mesajul „Geoparcul
este și aici” însoțit de logo-ul
Geoparcului și de conturul
hărții acestuia, cu marcarea
poziției comunei respective”,
spune purtătorul de cuvânt al
geoparcului, Adina Popa.

În paralel se va desfășura o
campanie online, pe rețelele
de socializare, intitulată „Și
eu sunt Geoparcul”. La
această campanie sunt invi-
tați să participe toți cei care
apreciază Geoparcul - lo cui -

tori, turiști sau vizitatori vir-
tuali. 

Activitățile sunt menite să
atragă atenția asupra celui
mai dinamic concept global,
cel de geoparc internațional,
și a importanței lui în prote-
jarea și promovarea patrimo-
niului natural și cultural local.
Prin intermediul acestor ac-
tivități, voluntarii au dorit să
suplinească și cele mai im-
portante evenimente ale verii
în Geoparc – Festivalul Di-
nozaurilor și Ziua Vulcanilor
– care adunau o mulțime de
participanți și care nu au mai
putut fi organizate din motive
de siguranță sanitară. 

Chiar în condițiile speciale
impuse de pandemie, turiștii
sunt așteptați în continuare
să descopere teritoriul Geo -
parcului ghidați de marcajele
voluntarilor sau de informați-
ile disponibile pe
www.hateggeoparc.ro.  

Bruxelles – Elevii de gim-
naziu din judeţul Hunedoara
pot lua parte la un concurs
de traduceri organizat de
Comisia Europeană. Şcolile
vor putea să se înscrie on-
line, la adresa https://
jt.ec.europa.eu/, iar elevii se
vor putea lua la întrecere cu
colegi din alte țări ale UE. În
acest an, adolescenții partici -
panți vor avea de tradus un
text cu tema „Cum să ținem
piept vremurilor dificile - îm-
preună suntem mai puter-
nici”.

„Tinerii europeni sunt

conștienți de importanța
limbilor străine în societatea
de astăzi. Pe lângă faptul că
permit înțelegerea culturii și
a punctelor de vedere ale
celorlalți, ele pot fi utile și
pentru obținerea unui loc de
muncă. Încurajez școlile și pe
elevi să participe la con -
cursul Juvenes Translatores
din acest an și să descopere
ce înseamnă să traduci, a de-
clarat comisarul european
pentru buget și adminis-
trație, Johannes Hahn. 

Înscrierea pentru școli -
prima parte a procesului

care cuprinde două etape -
este deschisă până la 20 oc-
tombrie 2020 la prânz. Pro-
fesorii pot face înscrierea în
oricare dintre cele 24 de
limbi oficiale ale UE.

Ulterior, Comisia va invita
un număr total de 705 școli
la următoarea etapă. Numă -
rul școlilor participante din
fiecare țară va fi egal cu
numărul de locuri deținut de
țara respectivă în Parlamen-
tul European, selecția școl-
ilor fiind efectuată în mod
aleatoriu cu ajutorul calcula-
torului.

Geoparcul Dinozaurilor 
vă aşteaptă şi în ultimele

zile de vacanţă

Uniunea Europeană invită elevii la un nou concurs 
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S
unt situații în care,
atunci când folosim
un anumit fel de an-

tiperspirant, ne confrun-
tăm cu reacții adverse.
Asta pentru că, deodoran-
tele din comerț conțin anu-
mite substanțe care
pătează sau produc discon-
fort. Ca să evităm acest
lucru, nu ne rămâne decât
să  preparăm în casă, din
ingrediente naturale, un
produs care să ne prote-
jeze de iritații sau de tran-
spirația în exces.

Preparatele din plante,
citrice sau fructe 

aromate
Sunt recomandate de către

specialiștii în fitoterapie în-
trucât acestea au un parfum
persistent, controlează tran-
spirația și îngrijesc pielea. În
cazul unora dintre ele, se
poate folosi întreaga plantă,
iar în cazul altora, se utilizează
doar coaja fructelor, florile și
frunzele. 

Petalele de 
trandafir

Pentru prepararea unui de-
odorant din petale de
trandafir, sunt necesare trei
linguri de petale de trandafiri,
cu miros puternic, 150 de
mililitri de apă de trandafiri,
trei linguri de frunze de
mentă, cinci linguri de alcool
de cincizeci de grade, dar și
cinci cuișoare. Ingredientele,
cu excepția alcoolului, se pun
la macerat într-un borcan în-
chis ermetic. După șapte zile,
se adaugă alcoolul și se con-
tinuă macerarea plantelor
încă trei zile. După acest inter-
val, soluția se strecoară și se
pune într-un vaporizator. Se

folosește dimineața ca de-
odorant, iar efectul său
durează 24 de ore. 

Uleiul de salvie
Cu o aromă persistentă, din

uleiul de salvie putem obține
un deodorant cu efecte anti-
septice, emoliente şi cica-
trizante. Se prepară din
douăzeci de picături de ulei
esenţial de salvie, trei picături
de ulei de portocal sau de
busuioc, 100 de mililitri de
apă distilată, 4 linguriţe de al-
cool de cincizeci de grade. In-
gredientele se pun la macerat
într-o sticlă, iar după zece zile,
soluţia de filtrează prin trei
straturi de tifon, ne sfătuiesc
specialiștii. Deodorantul se
depozitează într-un pulver-
izator și se folosește de câte
ori este cazul.

Deodorantul pe
bază de citrice

Curăță pielea, neutrali -
zează mirosurile neplăcute și
împiedică apariția petelor
negre la subraț având și pro-
prietăți relaxante, scrie
dozadesanatate.ro. Pentru
prepararea lui, se folosește
coaja rasă de la trei portocale
și trei lămâi, o cană de sare de
mare, trei linguri de bicar-
bonat și un litru de apă. Se
rade coaja de lămâie și porto-
cală și se pune la fiert într-un
litru de apă. Când începe să
dea în clocot, preparatul se
strecoară și se pune în apa de
baie, după care, se adaugă
sarea de mare și cele trei lin-
guri de bicarbonat de sodiu. 

Oțetul din lămâie
Închide porii dilatați, dez -

in fectează pielea și regene -

rează stratul protector al
tegumentului. Se prepară din
coaja a trei lămâi și un litru de
oțet din fructe. Cojile se pun la
macerat în oțetul de fructe,
într-un loc călduros, iar după
două săptămâni se strecoară.
Preparatul obținut poate fi
folosit ca deodorant, prin 
pulverizarea pe piele, sau
poate fi adăugat în apa de baie
(aproximativ 200 ml).

Deodorantul pe
bază de lavandă
Are o aromă delicată și

neutralizează mirosurile ne-
plăcute. Pentru prepararea lui
se folosește o cană de apă sau
infuzie de lavandă și ½ cană
de oțet de mere. Apa de la-
vandă și oțetul de mere se pun
într-o sticlă,  se amestecă bine,
apoi sticla se închide și se lasă
la temperatura camerei, timp
de zece zile. După acest inter-
val, preparatul se strecoară și
se utilizează zilnic, diluând o
parte din soluție cu două părți

de apă, sanatate.ro. Înainte de
aplicare, zona axilelor se spală
și se usucă.

Deodorantul pe 
bază de bicarbonat

și amidon 
Ajută și la eliminarea pe-

telor de pe haine, dar și a
mirosurilor neplăcute de la
nivelul pielii. De asemenea,
persistă întreaga zi întrucât
amidonul din compoziție ab-
soarbe repede apa, zona
rămânând uscată scrie avan-
taje.ro. Pentru preparare, este
nevoie de 25 g de bicarbonat
de sodiu, 15 g amidon de po-
rumb, 30 g ulei de cocos, alte
uleiuri esențiale preferate.  Bi-
carbonatul de sodiu se ames -
tecă foarte bine cu amidonul,
după care, la compoziție se
adaugă uleiul de cocos. Pentru
un miros mai plăcut se adaugă
şi câteva picături din uleiul 
esențial pre ferat, apoi ingredi-
entele se amestecă bine, până

la omo genizare. Are efecte
benefice și ajută și la elimi -
narea toxinelor.

Alte metode eficiente
• Pudra de bicarbonat apli-

cată direct pe bila antiperspi-
rantului ajută la eliminarea
rapidă a mirosurilor neplă-
cute.

• O lingură de bicarbonat
se amestecată cu o lingură de
apă până se formează o pastă
densă. Pasta obținută se poate
aplica pe pielea curată și us-
cată din zona axilelor. După 5-
10 minute, zona se clătește.

• O jumătate de lămâie, pu-
drată cu bicarbonat și aplicată
direct pe piele, elimină tran-
spirația acidă. Locul de
clătește apoi cu apă călduță,
potrivit impact.ro.

• Pentru eliminarea petelor
galbene de pe haine, în cuva
mașinii de spălat se pune o
cană de bicarbonat.

Cornelia Holinschi

Deodorante naturale,
preparate în  casă
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L
a Cluj-Napoca  s-au
desfășurat recent în-
trecerile Campiona -

tului Național de atletism
pentru seniori și tineret
(U23) la care , Federația
Română de Atletism a
decis să atașeze și câteva
probe nedisputate din
cadrul întrecerilor
naționale ale juniorilor,
mai precis probele de
alergare pe distanțe
lungi, obstacole și marş.

Competiția de la Cluj-
Napoca a fost și un test de
verificare și de alcătuire a lo-
turilor cu care România va
participa la apropiatele Cam-
pionate Balcanice de
atletism pentru juniori, pro-
gramate la finalul acestei
săptămâni la Istanbul  și apoi
cele de seniori.Pentru atleții
care au reprezentat  județul
Hunedoara la întrecerile
naționale de la Cluj Napoca,
această ediție a fost una de
excepție , rezultatele fiind pe
măsura pregătirii lor.

Florentina Marincu Iușco
(foto) a reușit să îşi treacă în
palmaresul personal alte
două medalii de aur, ea fiind

de departe cea mai titrată
competitoare din delegația
județului Hunedoara. Atleta
legitimată la LPS Cetate
Deva, pregătită de prof. Nico-
lae Alexe, a câștigat în prima
zi  a naționalelor, proba de
triplusalt cu o săritură de
13,69 m iar în ultima reuni-
une s-a impus  la săritura în
lungime cu 6.31 m. Atleta de
la clubul devean, multiplă
campioană națională,face
parte din lotul cu care Româ-
nia va participa la Campi-
onatele Balcanice de atletism
care se vor organiza de către
Uniunea Atletică din Balcani,
pe Arena Transilvania de la
Cluj Napoca.

Juniorul Raul Manuel Dan,
legitimat și el la LPS Cetate
Deva unde se pre gă tește sub
coordonarea prof. Cornelia
Juratoni are un sezon bun. Şi
la întrecerile de la finalul
săptămânii trecute a câștigat
două medalii de argint în
proba de 3000 m , pierzând
aurul la....0.3 secunde, atât la
juniori I cât și la juniori II,
locurile de pe podiumul de
premiere fiind apreciate la

fotografie. În  proba de  5000
m tânărul atlet din Deva  a
ocupat locul secund la cate-
goria juniori II și locul trei la
juniori I.Drept urmare el a
fost nominalizat în lotul
României pentru Campi-
onatele Blacanice care se
desfășoară la Istanbul.

Eric Daniel (LPS Cetate
Deva) a încheiat proba de
2000 m obstacole pe locul
trei și a câștigat o medalie de
bronz, spre mulțumirea an -
trenoarei Cornelia Juratoni.
Denisa Bota LPS Cetate Deva
s-a clasat pe locul secund  în
proba de 10000 m tineret.

Maria Claudia  Florea a
reprezentat   SCM Deva  la
competiția de la Cluj Napoca.
Şi-a trecut în palmaresul
personal o nouă medalie de
bronz în proba de 1500 m și
un loc patru în finala de la
800 m. Andrei Răzvan Deliu
este din nou campion
național de seniori la sărit-
ura cu prăjina unde a cucerit
medalia de aur  și s-a clasat
pe locul șapte la  săritura în
lungime.

CSS Hunedoara a obținut

două medalii în probele de
marș, probe dificile și de-
osebit de grele în condițiile în
care fetele  pregătite de prof.
Florin Bucur nu au posibili-
tatea să se pregătească în
condiții reale de concurs.

În proba de 10 km marș a
junioarelor 1, Estera Bolohan

a câștigat medalia de argint
iar sora ei Anamaria Bolohan
,componentă a Lotului națio -
nal de juniori și bursieră a
COSR, a obținut medalia de
bronz în proba de 5 km marș
la junioare 2 iar Ana  Voina, 
s-a clasat pe locul șapte.    

L
a întrecerile Campio -
natului Național de
kaiac-canoe pentru

juniori II și cadeți  au urcat
pe podiumul de premiere
și sportivii de la Clubul
nautic din Hunedoara,
sportivi antrenați de 
către Ioan Drăgoi. 

Juniorul Adrian Hurth a
câștigat medalia de aur în fi-
nala de la canoe simplu Ju-
niori  II 500 m iar colegul său
de club, Adrian Stepan s-a
clasat pe locul trei și a câștigat
medalia de bronz la Canoe
simplu juniori II 1000 m.Cei
doi au concurat și în echipaj la
Canoe dublu  juniori II pe 500
m, probă pe care au câștigat-

o, cucerind o altă medalie de
aur pentru clubul hunedorean

Hunedorenii se întorc
acasă cu medalii și de la între-
cerile Campionatului Național
de viteza pentru juniori I. Ast-
fel Adrian Stepan a cucerit o
medalie de bronz în finala
probei de canoe simplu 200 m
, în care Andrei Bucătaru s-a
clasat pe locul șapte (ca și la fi-
nala de la 1000 m)  iar echipa-
jul Victor Stepan-Andrei
Bucătaru s-a clasat pe locul al
doilea, cucerind o medalie de
argint și la proba de  canoe
dublu juniori I, pe distanța de
500 m. Felicitări și mult suc-
ces la viitoarele competiții!     

Atletism: Medalii pentru atleţii hunedoreni

Kaiac–canoe   Medalii pentru sportivii

de la Clubul Nautic Hunedoara

E
chipa de fotbal CSM
Jiul Petroșani,
revenită după șapte

ani în Liga a III-a de fotbal
își face calculele pentru
noul sezon.Formația con-
dusă de Damian Militaru va
debuta sâmbătă în noul
sezon competițional , cu un
joc pe care îl va disputa pe
teren propriu în compania
echipei  ACS Flacăra
Horezu.

Doi jucători tineri de la
echipa din liga a patra, CSM
Vulcan , este vorba de  Moise
Bădărău și Călin Pîrvulescu -
vor evolua la  CSM Jiul, după ce

au fost transferați , cu acordul
tehnicianului Dan Voicu , care
nu s-a împotrivit plecării lor de
la Vulcan.

„Plecarea lui Moise este o
pierdere importantă pentru
noi. Dar nu mă pot opune
evoluției jucătorului. Face
pasul la liga a treia. I-am cedat

bucuros pe cei doi jucători și le
urez baftă”, a spus Dan Voicu.
Bădărău este un mijlocaș de
perspectivă, în timp ce Călin
este un atacant cu calități.

„Le mulțumim celor de la
Vulcan că nu s-au opus
plecării, așa cum le mulțumim
și celor de la Petrila de unde
avem majoritatea jucătorilor.
Ne străduim să închegăm un
lot bun, ca să facem față com-
petiției. Nu se pune problema
promovării în acest sezon, ne
luptăm ca să rămânem în acest
eșalon”, a spus Damian Mili-
taru.

CSM Cetate Deva cu an tre -
norul Ștefan Nanu la timonă, a
fost repartizată alături de Jiul
Petroșani în seria a VII-a. Va
evolua  din acest sezon sub
noua titulatură și în primele
etape va juca pe terenul celor
de la Simeria.CS Hunedoara a
fost distribuită în seria IX-a
unde va evolua în compania
echipelor din Mu reș, Alba și
Cluj.    

Fotbal Liga a III-a: Jiul Petroșani se pregătește

de debut în noul sezon

Programul primei etape:
Seria a VII-a

Etapa 1
CSM JIUL PETROŞANI – ACS FLACĂRA HOREZU
CS MĂGURA CISNĂDIE – AFC HERMANNSTADT 2
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 – CS GILORTUL TÂRGU CĂR-

BUNEŞTI
CSM DEVA– ACS VIITORUL ŞELIMBĂR
ACS MINERUL COSTEŞTI – CS VIITORUL DĂEŞTI

Seria a IX-a
Etapa 1
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ-NAPOCA – 

FC UNIREA DEJ
AFC UNIREA 1924 – CSO CUGIR
CS UNIREA UNGHENI 2018  – CS HUNEDOARA
CS OCNA MUREŞ  – ACS STICLA ARIEŞUL TURDA
CSM AVÂNTUL REGHIN– ACS INDUSTRIA GALDA
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La serviciu trebuie să vă planifi-
cați mai bine activitățile ca să
puteți finaliza, în timp util, toate
sarcinile primite. Dacă este
cazul, puteți cere sprijinul
colegilor. În partea a doua a in-
tervalului, lucrurile încep să se
reașeze iar relaxarea vine de la
sine.

În perioada următoare, evitați
persoanele incomode, mai ales
dacă ați avut unele divergențe cu
ele la locul de muncă. Bazați-vă
doar pe forțele voastre, indife -
rent de situație, și veți reuși în tot
ce vă propuneți. Primiți infor-
mații utile legate de munca voas-
tră.

În plan profesional, perioada ur-
mătoare este benefică pentru
voi. Chiar dacă la un moment
data apar unele incertitudini,
totul se va finaliza cu bine. Dacă
sunteți în căutarea unui loc de
muncă, nu vă grăbiți să accep-
tați orice. Astrele sunt de partea
voastră.

Vă preocupă situația financiară
a familiei, mai ales că aveți de
achitat  mai multe facturi. Relați-
ile profesionale sunt la cote
înalte, iar ideile voastre sunt
apreciate de șefi. Spre sfârșitul
intervalului, veți regândi unele
planuri profesionale sau perso -
nale.

Încă de la începutul săptămânii
veți avea discuții cu partenerii de
afaceri și veți pune la punct unele
situații neclare. Dacă intențion-
ați să luați un credit, mare
atenție la documentele pe care le
veți semna. În plan sentimental,
nu sunt probleme deosebite.

La serviciu vor fi unele schimbări
și ar trebui să vă reorientați ac-
tivitatea spre ceea ce este mai
eficient. Stabiliți-vă prioritățile și
nu așteptați ajutorul nimănui.
Informați-vă și regândiți pla-
nurile financiare pe termen lung.
Sunt posibile unele călătorii în
străinătate.

La locul de muncă vor fi doar ac-
tivități de rutină, care nu vă
obligă la eforturi deosebite. Sunt
posibile și răsturnări de situație,
așa că trebuie să fiți pregătiți
pentru orice. Nu vă neglijați
sănătatea și încercați să profitați
de sfârșitul intervalului, când vă
puteți odihni.

La locul de muncă atmosfera
este dinamică, dar pot interveni
unele divergențe între colegi.
Încercați să vă detașați de tot și
de toate. Nu este cazul să fiți de
partea nimănui. Axați-vă doar
pe problemele voastre și totul va
fi bine.

Eforturile depuse de voi vor fi
răsplătite în cel mai scurt timp.
Fie că veți primi un bonus, fie că
veți trece pe un loc de muncă
mai bine plătit. Dar, indiferent de
situație, trebuie să fiți prudenți
atunci când acceptați unele fa-
cilități pentru că tentațiile pot fi
păguboase.

Încă de la începutul intervalului,
lucrurile se precipită. Se deschide
o etapă nouă în activitatea voas-
tră și nu știți exact ce trebuie
făcut. Încercați să vă adunați, să
priviți cu atenție situațiile ivite și
să nu vă pripiți atunci când luați
o hotărâre.

Problemele financiare pe care le-
ați avut încep să se rezolve. Cu
toate acestea, încercați să găsiți
noi surse de câștig pentru voi și
familia voastră. Veți avea întâl-
niri cu persoanele din anturajul
apropiat, care vă pot da unele
idei inovatoare.

La locul de muncă lucrurile se
precipită, încă de la începutul in-
tervalului. Ca să reușiți, încercați
să vă ocupați doar de activitățile
ușoare și bine cunoscute. Chiar
dacă veniturile voastre sunt în
creștere, nemulțumirile în sec-
torul financiar persistă.

• Constatare…
În sfârșit, am învățat să zic ”nu”!
- Vrei o bere?
- De ce nu?!

• Soția către soț
- Ia zi-mi, dacă te părăsesc pentru un alt

bărbat, o să-ți pară rău?
- De ce să-mi pară rău de un bărbat străin? 

• În Maramureș
- Ioane, am tăiat o găină.
- Ce vrei să fac din ea?
- Pălincă!

• La restaurant
- Două beri, fără alcool, vă rog!
- Vă aduc și o carte de colorat?! 

• Discuție între prieteni de pahar
- Mă Ioane, tu când ești beat, poți merge

drept ?
- Da! Drept în șanț, drept în stâlp…

• Nedumerire
- Tată, de ce se vopseau indienii pe față?
- Ca să știe lumea că se pregăteau de

război.
- Mama e în fața oglinzii de o jumătate de

oră. Tu ești pregătit de război?!

• EU, la poarta Raiului
Sfântul Petru întreabă:
- Ia să vedem noi, câte persoane ai ener-

vate și supărat tu?
- EU: Lăsați, nu mai intru…

Revine pe micile ecrane

Serialul ”Vlad” revine la PRO TV, începând cu
data de 14 septembrie. În serial apare un nou per-
sonaj, procurolul-șef Petre Toteanu, care ajunge să
investigheze povestea lui Adrian Anuței.

Începe ”Sacrificiul”

Înterupt în primăvară, din cauza pandemiei, se-
rialul românesc ”Sacrificiu” va fi difuzat, în fiecare
miercuri, de la ora 22,30, începând cu data de 9
septembrie.

Au fost reluate filmările

Echipa îndrăgitului serial turcesc ”Mă numesc
Zuleya” s-a reunit și a început filmările pentru se-
zonul trei. Episoadele noi sunt așteptate la postul
turcesc ATV, după jumătatea lunii septembrie.

SE SPUNE CĂ:

Duminică, 13 septembrie, ora 22,10

Adânca mare albastră
Povestea filmului are loc în Anglia, după ce de-al

Doilea Război Mondal și urmărește destinul unei
femei, într-o căsătorie lipsită de pasiune. Pentru că
se simțea neglijată de soț, Hester, frumoasa soție a
unui judecător din înalta societate, îi dăruiește
dragoste ei lui Freddie Page, un fost pilot din aviația
regală. Ea își părăsește soțul și începe o viață nouă,
alături de tânărul pilot. Și cum pasiunea acestuia se
stinge repede, Hester încearcă să se sinucidă, dar
eșuează. Acțiunea ei este dezavuată de Freddie, spe-
riat de faptul că ea a vrut să-și ia viața din pricina
lui. Acesta primește o ofertă de nerefuzat și pleacă
în America de Sud.

TVR 2



Cum vreți să avem
peste câțiva ani oa-
meni bine pregătiți,

când ministrul Învățămân-
tului nu știe bine limba
română, culmea, fiind pro-
fesor de specialitate. Alt
ministru confundă casa
imensă cu o grindă, iar
vice-prim-ministrul
aruncă perle de copii de
clasa a cincea.

Cu toții tindem spre o
viață fericită și împlinită

Suntem gata să tolerăm și
să ne sacrificăm de dragul
unor oameni numai să nu-i
dezamăgim sau să nu ne
complicăm nouă viața. Răb-
darea are o limită, e vorba de
o limită a bunului simț și al
propriului confort. Unii oa-
meni pur și simplu nu merită
să-i tolerezi așa cum o faci, ci
pur și simplu trebuie tratați
după felul în care vă tratează
sau măcar ignorați. 

Ideea nu este că am de-
venit aroganți, ci că am ajuns
într-un punct în care ne este
greu să pierdem timpul cu lu-
cruri pentru care ne mințim
sufletele, care provoacă
dureri. Am pierdut dorința de
a face pe placul celor care nu
ne plac, de a-i iubi pe cei care
nu ne plac și de a zâmbi oa-
menilor care nu ne zâmbesc
niciodată. Nu mai irosesc un
minut pentru mincinoși și
manipulatori. Bârfa mă dez-
gustă.

Plec dacă văd pe cineva
lângă mine cu pretenții,
ipocrizie și lingușire ieftină.
Nu pot suporta erudiția su-
perficială și nici aroganța aca-
demică. Nu-mi place
riva lita tea și comparația din-
tre oameni. Cred într-o lume
a contrariilor și de aceea, evit
oamenii cu personalități
rigide și inflexibile. În priete-
nie, loialitatea mă atrage și
resping trădarea. Nu comunic
cu cei care nu știu să compli-
menteze sau să spună cuvinte
de încurajare. Exagerările și
extremele mă plictisesc.

Sperăm că ideile de mai
sus te-au pus pe gânduri și de
acum încolo vei fi mai precaut
la felul în care te oferi oame-
nilor și la felul în care îți
dăruiești timpul celor care te
înconjoară. Și eu sunt același
tipar, un om cu principii și nu
mârșav.

Nu vrem ca aceste rânduri
să va dezvolte un soi de ego-
ism sau neîncredere în oa-
meni, ci vrem ca atunci când
sufletul tău va simți un dis-

confort în legătură cu ceva
sau cineva, să intervii și să-l
salvezi. Nu toți oamenii mer-
ită timpul tău, nu toți oamenii
merită sacrificiul tău.

Atașamentele și neîncre -
derea sunt suferințele inter-
minabile ale celor guvernați
de incultură, minciună, lași-
tate. Veșnic nehotărâți și inde-
ciși, indiferent de sus ți nerea
pe care o primesc, acești oa-
meni vor privi mereu în urma
lor întrebându-se dacă nu era
mai bine să fi ales un alt
drum!? 

Oamenii au devenit 
instabili, nu știu ce

să aleagă

Se atașează iremediabil de
oameni, de idei, de gânduri,
de obiecte, de speranțe, de
evenimente și de orice
altceva. Au încredere în de-
ciziile lor, dar se răzgândesc
aproape instantaneu și cu la
fel de multă încredere, se în-
doiesc de ceea ce tocmai au
afirmat ori au ales.

Sunt oameni profunzi, dar
ascunși în sine și eterni căută-
tori ai unui echilibru imposi-
bil. Sunt cei care trăiesc cel
mai mult în iluzii. Cred în
orice le iese în cale și sunt
susținătorii cei mai înfocați ai
spiritualității și ai religiei.

Sunt cei care cred cel mai
mult în farmece, vrăji și de-
scântece. Caută continuu
soluții la probleme care nu s-
au întâmplat și prudența lor
se transformă în manie.
Susțin și cred în mod iluzoriu
în gândirea pozitivă, cu toate
că această practică le ampli-
fică incertitudinea, le susține
neîncrederea și le menține vii
toate temerile.

Sunt cel mai ușor de ma-
nipulat datorită fricilor nu-
meroase pe care și le hrănesc
din propria imaginație. Se
ghidează după vise, după
simboluri și după orice semn
le iese în cale deoarece, pe
cont propriu, sunt dominați
de indecizie.

Pentru că nu au încredere
în oamenii din jurul lor, sunt
cei mai efervescenți călători
în lumile astrale, au o imagi-
nație profundă și foarte bo-
gată, care le permite să
inventeze prieteni ori ghizi
din alte lumi și să fie convinși
de ajutorul pe care îl primesc
de la aceștia.

Viziunile lor pot fi redate
cel mai bine într-o formă
artistică. Arta plastică, dansul
ori muzica sunt domeniile în

care se vor simți cel mai bine,
iar imaginația lor va avea
spațiu suficient de creație. 

Oare suntem capabili să
recunoaștem analfabeții?

Analfabeții funcțional sunt
printre noi, ei nu stau izolați
în sate colorate, uitate de timp
și de infrastructură. Anal-
fabeții funcțional lucrează în
administrațiile urbane, în
companiile multi  naționale
sau sunt mici întreprinzători
privați. Ei sunt prezenți și ac-
tivi pe Facebook, pe Insta-
gram etc.

E plin de analfabeți
funcțio nal în jurul nostru, cu
toții am cunoscut o grămadă,
în familie, la școală, la liceu
sau la facultate, la țară, prin
cartiere, alții ne-au condus
țara, făcând parte din parla-
ment sau guvern.

Jumătate dintre români
sunt analfabeți funcțional. Cel
mai cunoscut dintre ei este
Bulă. Cu toții am fost cu el în
clasă.

Definiția uzuală a analfa-
betismului funcțional este in-
capacitatea de a înțelege.
Astfel, diferența între un anal-
fabet și un analfabet funcțio -
nal este că analfabetul nu știe
literele. 

Cei mai periculoși sunt cei
pe care îi numim con-
vențional analfabeți funcțio -
nal. Ei știu să citească, uneori
pot să memoreze și să repro-
ducă ceea cea au citit, însă nu
reușesc să înțeleagă conținu-
tul de idei din text.

Alții sunt cei care înțeleg
ideile din text, însă nu sunt
capabili să le coreleze cu ex-
periențe anterioare sau cu
viața curentă. 

Mai avem analfabeții
funcțio nal care conțin indi-
vizii care nu sunt capabili să
formuleze idei proprii, însă
reușesc să-și însușească cu
temeinicie ideile altora (men-
tori, profesori sau politicieni).
Sau unii dezvolta idei proprii,
dar nu le pot exprima.

Mai sunt o categorie nu-
mită deștepții, crema-lumii
sau cum vrem să le spunem.
Ei sunt cei care știu să
citească, înțeleg ideile dintr-
un text și sunt capabili să le
exprime și să le argumenteze.

Nu este cert unde se trage
linia corigenței la analfa-
betism funcțional sau dacă
este nevoie să se tragă vreo
linie. Însă este cert că anal-
fabeții funcțional sunt vic-
timele ineficienței sistemelor

naționale de educație. 
Unul dintre handicapurile

cele mai evidente ale unui
analfabet funcțional este in-
capacitatea de a-și accepta
acest statut. În fond, ab-
solvirea unui număr de clase,
de cele mai multe ori 12, îl
poate face să creadă, pe bună
dreptate, că este suficient de
bine instruit, încât să țină
piept vieții. Neînțelegând nici
măcar conceptul analfa-
betismului funcțional, au
păreri bune despre propria
lor evoluție. Ei sunt predis-
puși la efectul Dunning-
Kruger, al supraevaluării.
Pentru a-i testa, întrebați-i pe
cei care se bat cu pumnul în
piept că “pe vremea mea se
făcea școală”, care este difer-
ența între Orientul Mijlociu și
Evul Mediu?

Modelul analfabetului
funcțional de succes 

S-a diversificat după Rev-
oluție, atunci când, în vidul
legislativ și ideologic al anilor
90, diverși analfabeți funcțio -
nal au devenit populari, pen-
tru performanțe sportive,
muzică lăutărească sau doar
pentru tupeu. Ani de zile,
mass-media ne-a demonstrat
cu vârf și îndesat că analfa-
betismul funcțional nu
reprezintă un impediment în
calea succesului.

Analfabeții funcțional sunt,
în general, persoane dogmat-
ice, educate tribalist și greu
adaptabile în comunități mari.
Sunt conservatori ai valorilor
simple, tradiționale, în forma
în care le-au înțeles în
copilărie. Schimbările de par-
adigmă îi înnebunesc. 

Analfabeții funcțional sunt
ori sceptici la orice, ori
creduli din cale-afară. Ei nu
reușesc să urce mai sus de
cea de-a doua treaptă a pi-
ramidei lui Maslow, adică en-
ergia lor se consumă integral
pe îndeplinirea nevoilor nat-
urale. 

Analfabetismul funcțional
mondial, estimat de diferite
studii, variază mult, de la Fin-
landa (4%) și SUA (14%),
până la Brazilia (70%). În UE,
România și Bulgaria se luptă
pentru ultima poziție a clasa-
mentului (50%). Recentul
test PISA ne-a confirmat tu-
turor că, și din urmă, vin ace-
leași procente statistice.

Un analfabet funcțional
semnează într-o viață sute de
documente oficiale, fără să
înțeleagă concret, ci doar în

linii mari, conținutul textelor
sau efectul semnăturii sale.
Social, consecința cea mai în-
grijorătoare este efectul elec-
toral al acestei jumătăți de
populație. Ca peste tot în
lume, legile actuale dau drept
de vot tuturor adulților, chiar
și celor care habar nu au ce
fac. Milioane de analfabeți
funcțional votează fără să
înțeleagă cum funcționează,
de exemplu, un parlament
sau un partid politic, și evi-
dent, fără să înțeleagă utili-
tatea sau consecințele votului
lor. Pentru cei mai mulți, un
schimb concret, cum ar fi o
sticlă de ulei pentru un vot,
are logică, însă un sistem mai
complicat decât atât, fără
beneficii tangibile și imediate
nu poate fi înțeles.

Analfabeții funcțional sunt
cele mai expuse victime ale
manipulării. Iar ei decid pen-
tru noi. Cu pași repezi se
aproprie timpul ca niște anal-
fabeți funcționali de nivel in-
ferior să aleagă niște
analfabeți funcționali cu un
nivel-două mai ridicat decât
al lor.

Din păcate, acesta este un
proces care se repeta la
fiecare alegeri, la fiecare
scrutin,  asistând la o scădere
a nivelului de analfabetism
funcțional al celor ce sunt
aleși. Durerea este că într-un
viitor nu prea îndepărtat, cei
ce aleg vor sta pe aceeași
„treaptă” cu cei ce sunt aleși.

De fiecare dată ne în-
toarcem la inegalabilul și in-
confundabilul, eternul
Ca ra giale:

„Într-o chestiune politică...
şi care, de la care atârnă vi-
itorul, prezentul şi trecutul
ţării... să fie ori prea-prea, ori
foarte-foarte…. încât vine aci
ocazia să întrebăm pentru
ce?... Da... Pentru ce?... Dacă
Europa... să fie cu ochii aţintiţi
asupra noastră, dacă mă pot
pronunţa astfel…” (    I.L. Cara-
giale - O scrisoare pierdută -
1884)
Al dumneavoastră, același,
Prof.Ioan Romeo Mânzalăa
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Viaţa din spatele unei cortine murdare
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Mod de preparare:

Legumele se spală și se
vor pregăti în felul următor:
vinetele se curăță de coajă,
lăsându-se șuvițe, în lung, de
2 cm, necurățate. Se taie apoi
în rondele groase, de 2-3 cm,
care, la rândul lor, se taie în
sferturi sau în jumătăţi, apoi
se pun în apă cu sare ( o
jumătate de lingură cu sare
la un litru de apă). Gogoșarii
se taie în sferturi sau în şase,

în funcţie de mărimea lor.
Roşiile se opăresc, se intro-
duc imediat în apă rece, se
îndepărtează pieliţa și se taie
în rondele de 2-3 cm. Usturo -
iul curăţat se taie pe lungime
în 2-3 părţi. Se pregătește o
cratiță de 4-5 litri, în care se
toarnă puțin ulei, apoi
legumele se pun în straturi.
Primul strat va fi de gogo -
șari, urmează bucățile de
vinete, limpezite în apă rece,
foarte bine scurse și stoarse
în palme, iar deasupra se
pun feliile de roșii. În timpul
aranjării, straturile de
legume se dozează în aşa fel

încât să fie de 2-3 cm. fiecare.
Peste legume se toarnă apoi
uleiul, condimentele, iar
vasul se dă la cuptor, la  foc
mare la început, iar după 30-
40 minute, focul  se mode -
rează. Zacusca se ţine la
cuptor aproape două ore.
Când este gata, se repar-
tizează uniform în borcanele
bine spălate, uscate şi
încălzite. Deasupra se scurge
uleiul rămas, iar borcanele
se capsează. Se sterilizează
în două etape, la diferenţă de
12 ore, câte 30-45 minute, în
funcţie de mărimea bor-
canelor

INGREDIENTE

1 kg ciuperci,1,5 kg ardei copți, 500 g ceapă, 400 ml
ulei, 1 litru suc de roșii, 3 frunze de dafin, o linguriță de
boia de ardei afumată, o linguriță de coriandru măcinat,
sare și piper.

INGREDIENTE

2 kg roşii, 2 kg vinete,

2 kg gogoşari, 500 ml

ulei, o căpăţână mare de

usturoi, boabe de piper

negru, sare, foi de dafin.

Mod de preparare:

Într-o cratiță mai mare, se adaugă uleiul, în care se
călește ceapa tăiată mărunt. Când ceapa devine sticloasă,
se adaugă ciupercile tăiate felii. Acestea se lasă la călit
până încep să-și piardă din volum. Când ciupercile s-au
înmuiat, se adaugă sucul de roșii, iar după ce se amestecă
totul, se pun ardeii copți și tocați mărunt. La compoziție
se adaugă apoi coriandrul măcinat, sare, piper, boia afu-
mată și frunze de dafin. Zacusca se lasă să fiarbă la foc
mic, aproximativ o oră sau până când uleiul se ridică la
suprafață, amestecându-se din când în când. Când este
gata, se toarnă fierbinte în borcanele sterilizate și se lasă
la cald, până a doua zi. 

Zacuscă bulgărească 

Mod de preparare:

Peștele se taie în bucăți și
se pune la fiert în apă cu
sare, oțet și câteva boabe de
piper. Când începe să fiarbă,
se îndepărtează spuma și se
fierbe în continuare până ce
carnea se desprinde de pe
oase. După ce se răcește,
peștele se curăță de oase și,
fie se trece prin mașina de
tocat, fie se lasă bucăți mai
mari, după preferință.

Se pregătește apoi o
cratiță, în care se călește în

ulei ceapa tocată mărunt și
morcovul dat pe răzătoare.
Se lasă la călit aproximativ

două minute, apoi se adaugă
ardeiul copt și tocat, sucul de
roșii. Totul se lasă la fiert, iar

când sosul este bine legat, la
compoziție se adaugă, peș -
tele, sarea, piperul, frunzele
de dafin, 2-3 căței de usturoi
și o lingură de zahar. Dacă
este cazul, se mai poate pune
o parte din zeama în care a
fiert peștele, astfel încât za-

cusca să aibă un gust puțin
acrișor. Se fierbe în contin-
uare, amestecându-se din
când în când, să nu se li-
pească. Când este gata, za-
cusca se pune fierbinte în
borcanele sterilizate, și se
ține la cald până a doua zi. 

INGREDIENTE

3 kg pește fără cap și coadă, de preferat novac sau

macrou, 1,5 kg ceapă, 500 g morcovi, un litru suc de

roșii, 2 kg ardei roșii capia, 500 ml ulei, 250 ml oțet, o

linguriță de zahar, sare, frunze dafin, ardei iute, piper

(boabe și măcinat), usturoi.

Zacuscă de ciuperciZacuscă de ciuperci

Zacuscă de pește
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

A - ALA - BR - TIC - R - ORNA - ORZ - NEA - AVIATOR - AM - IL - AO - AFGANI - JAB - TOPAZ - TI - REA - LAIE - TINTA - IR - AI - MR - I - FE - SAT - IAPA - PIOLET - TO -

RO - LR - IE - CASCADA - BAMA - A - ITA - OR - RALIU - UNA - ABC - AED - AA - G - SABIE - L - EA - ATU - PAT - BASTINAS - BO - AS - VE - IZMA - LA - E - VACA - IP -

ROTAR - REBEL - GIGANT - JIR - COR - DI - SA  - IAZURI - GAINAR



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 Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

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 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 Proprietar, ofer spre închiriere
apartament 2 camere, mobilat, dotat,
etaj 1, încălzire cu centrală pe gaz.
Preț: 1200 lei, negociabil. Telefon:
0743.071.415.

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

l Vând livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

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

l Vând 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 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 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.

PIERDERE

l Pierdut Certificat unic de înre -
gistrare, Contract asociere și Statutul
firmei SC INTERDECONS SRL, Locali-
tatea Simeria, Str:Horia nr:2, Judeţul
HUNEDOARA. Rişcuţa Ruxandra -
Cristina, în calitate de administrator,
le declar nule.

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 de 64 de ani, pensionar,
cu casă, divorțat, doresc să cunosc o
doamnă singură, pentru căsătorie.
Rog seriozitate. Telefon: 0745.973.801.

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.

DIVERSE

l Vând obiecte sanitare:  chiuvetă
cu picior, vană din fibră de sticlă, chiu-
vetă inox pentru bucătărie și altele.
Toate sunt în stare foarte bună. 
Telefon: 0728.160.401.

l Vând mobilă de living, din lemn
compusă din: masă ovală, extensibilă,
6 scaune, două vitrine și candelabru
deosebit, cu sticlă fumurie, tablouri în-
rămate cu peisaje, îmbrăcăminte,
încălțăminte, genți asortate, eventual
vrac. Prețuri negociabile, telefon:
0758.832.493.

l Vând foarte convenabil moni-
tor, tastatură și boxe, în stare foarte
bună. Preț negociabil, telefon:
0723.381.948.

l Vând service-auto plus magazin
de piese auto, la parter. La etaj
locuință compusă din trei camere,
baie și terasă mare, Orăștie. Preț:
220.000 euro, telefon: 0764.053.642.

l Vând micro-stupină de cerce -
tare, creștere, înmulțire și producție.
Preț: 15.500 lei, telefon: 0721.284.248.

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 goblenul Maica Domnului
rugându-se, înrămat, 16x21 cm, preț:
480 lei și tablou ”Cina cea de Taină,
înrămat, 84x4 cm, preț 75 de lei. Tele-
fon:  0725.483.189, 0726.899.996.

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

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.

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

Vă amintiți cum Gu-
vernul Orban și-a
asumat Bugetul anu-

lui 2020, ignorând Parla-
mentul?

Explicațiile ce urmează
sunt pentru a înțelege exact
cum liberalii și-au bătut joc
de profesori și de pensionari,
chiar dacă există legi care
spun că cele două categorii
trebuie să beneficieze de
măriri de salarii, respectiv
pensii.  

Inițial PSD a prevăzut în
OUG 114 ca profesorii să ben-
eficieze de o majorare antici-
pată a salariilor, astfel încât la
1 septembrie 2020 aceștia să
ajungă la nivelul de salarizare
stabilit pentru anul 2022. 

Adevarul este că, deși
prevederea exista în legislația
în vigoare, Guvernul i-a mințit
de la început pe profesori și
nu a prevăzut banii în bugetul
pe care și-a angajat răspun-
derea. 

Astfel, în bugetul propus
inițial de Guvern, cheltuielile
de personal din învățământ
erau suplimentate doar cu
1,3 miliarde lei, cu totul insu-
ficient față de prevederile în
vigoare. Doar pentru majo-

rarea obișnuită, de la 1 ia -
nuarie, de 25% din diferența
până în 2022, era necesar ca
bugetul să fie suplimentat cu
4,2 miliarde lei (cum fusese
suplimentat și în 2019 de
PSD). 

Pentru majorarea de la 1
septembrie ar fi fost nevoie
de încă 8,4 miliarde lei (re-
spectiv 4,2 pentru majorarea
din 2021 și încă 4,2 miliarde
pentru majorarea din 2022). 

Așadar, bugetul cheltu-
ielilor de personal ar fi tre-
buit să conțină o
su pli  mentare de 12,6 mili -
arde lei (4,2 x3) și nu doar de
1,3 miliarde cum alocase
Orban. Lipseau deci de la bun
început 11,3 miliarde lei, ceea
ce arată că atât ministrul
Anisie, cât și ministrul Cîțu au
mințit când spuneau că au
banii în buget și că nu se vor
atinge de majorările profeso-
rilor. 

În ceea ce-i privește pe
pensionari, PNL încearcă cu
disperare să-și acopere in-
competența și neputința de a-
și respecta angajamentele
privind majorarea cu 40% a
punctului de pensie, prin
minciuni și dezinformări

grosolane.
Președintele Iohannis a

promulgat legea respectivă –
legea pensiilor – iar PNL, prin
vocea ministrului Cîțu de-
clara oportunist în ianuarie
că ”avem banii pentru majo-
rarea pensiilor prinși în
buget”. 

Acum, după ce PNL a adus
dezastru în economia țării,
după mai puțin de un an de

guvernare, și veniturile buge -
tare s-au prăbușit, Cîțu și Gu-
vernul Orban vor să scape
basma curată, pe seama pen-
sionarilor cărora le refuză un
drept legal, cert.

E o sinistră bătaie de joc la
adresa celor 5,2 milioane de
pensionari din România!

Bani sunt! Guvernul PNL
nu are decât să nu mai facă
risipa gigantică de până

acum. Să  nu mai fure! Să nu
mai servească clientela
politică la prețuri umflate de
zeci de ori! Să renunțe la
cadourile fiscale de miliarde
făcute băncilor, corporațiilor
din energie și telecom! Să
înceteze practica jafului din
bugetele publice prin plata
anticipată a unor ”obligații”
pentru prietenii politici! Să
nu mai submineze sursele le-
gitime de venituri ale bugetu-
lui de stat! Să combată real
evaziunea fiscală, nu s-o încu-
rajeze, și să facă demersuri
ferme pentru încasarea
ratelor de zeci de miliarde de
lei!

PSD este mai decis decât
oricând să apere drepturile
oamenilor: să impună
creșterea cu 40% a punctului
de pensie, așa cum e în lege;
să dubleze alocațiile, așa cum
prevede legea; să susțină ma-
jorarea salariilor personalu-
lui din educație!

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele PSD 

Hunedoara

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
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COMUNICAT  DE PRESĂ

Cum i-au mințit liberalii pe profesori și pe pensionari

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 . 

„Serbările Naţionale
de la Ţebea” vor fi
organizate în acest

an în data de 13 septem-
brie. 

Ţebea – Epidemia de
Covid-19 are efecte directe şi
în organizarea uneia dintre
cele mai importante mani-
festări dedicate Eroului
Naţional Avram Iancu. Pro-
gramate în prima parte a lunii
septembrie, acestea reuşeau
să adune la mormântul lui
Avram Iancu mai multe mii de
oameni din toată ţara. Anul
acesta, lucrurile se vor des-
făşura la un nivel mult mai
redus, a informat Prefectura
Hunedoara.

„Activităţile se vor derula
astfel încât să fie respectate
regulile speciale de protecţie
sanitară şi cele referitoare la
numărul de participanţi, sta-
bilite de autorităţile naţionale
pentru această perioadă. Ast-
fel, duminică, 13 septembrie,

pe platoul de la Ţebea nu vor
mai avea loc spectacolul fol-
cloric şi târgul pentru desfa -
cerea diferitelor produse
ali  mentare sau nealimentare”,
precizează Instituţia Prefectu-
lui. Ceremonialul oficial va în-
cepe la ora 10.30 şi se va
încheia la ora 11.30. Progra-
mul cuprinde prezentarea
onorului şi Salutul drapelului
de luptă, intonarea Imnului
Naţional al României, serviciu
religios, mesajul primarului
comunei Baia de Criş, evo-
carea istorică a evenimentului
şi depunerea de coroane.

Organizatorii, Instituţia
Prefectului-Judeţul Hune -
doa  ra, CJ Hunedoara şi
Primăria Baia de Criş, solici -
tă tuturor celor prezenţi să
respecte măsurile de pro-
tecţie luate de autorităţi. Par-
ticipanţii vor trebui să
poarte mască de protecţie şi
să respecte regulile de dis-
tanţare socială.  

Serbările Naţionale de la Ţebea-
fără spectacol şi târg popular


