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PolitiCă

Semn al creației încheiate, cifra 7 este asocia -
tă spiritualității, perfecțiunii și siguranței.
Supranumită ”Numărul lui Dumnezeu”,
această cifră a fost regăsită, de-a lungul tim-
pului, în diferite domenii, fiind în strânsă
legătură cu dezvoltarea omenirii. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Partidul Social Democrat 
a câştigat alegerile 
locale în judeţul Hunedoara
şi preşedinţia Consiliului
Judeţean. Rezultate, 
intenţii viitoare. 
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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

Lucrările de modernizare
ale DN 74 Brad-Abrud 
au început pe raza co-
munei Crişcior. 
Alte investiţii sunt în
derulare. 
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Programul de vizitare al cetăţilor Sarmizege-
tusa Regia şi Deva s-a schimbat. /pag16

Cifra 7 – CredinŢe Şi 
semnifiCaŢii
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Cererea de plasmă 
necesară în tratamentul
bolnavilor de Covid-19
a crescut în judeţul

Hunedoara. Unde se află
centrele de donare.
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Fiecare început de an
școlar - ne spunea
prof. Maria CRISTEA

(foto 1), director al  Liceu-
lui Tehnologic „Constan-
tin Bursan” Hunedoara -
ne așteaptă cu noi
provocări, pe care să le
gestionăm în mod asertiv
și eficient, în contextul
asigurării accesului la o
educație de calitate. Anul
acesta însă, ne provoacă
să ne depășim limitele și
să ne adaptăm la situații
extreme impuse de pan-
demia SARS-CoV-2.

Liceul Tehnologic „Con-
stantin Bursan” Hunedoara a
luat act de toate măsurile im-
puse împotriva răspândirii
virusului și a deschis porțile
instituției pentru toți elevii,
alegând scenariul 1 (scena -
riul verde).

Cadrele didactice au fost
instruite cu privire la regulile
de igienă și de distanțare,
care se aplică tuturor celor
care trec pragul liceului. În
prima zi de școală, în loc de

festvitatea de deschidere, de
flori, de îmbrățișări, elevii au
fost preluați de diriginți la
ore diferite și conduși în
sălile de clasă, explicându-li-
se circuitele de intrare -
ieșire din școală, obligativi-
tatea dezinfectării la intrarea
în școală, dar și în sălile de
clasă. Băncile i-au așteptat
pe elevi la distanța de 1 m
între ele, cu marcaje pe
podea pentru ca acestea să
nu fie mutate din locul sta-
bilit.  Diriginții au insistat ca
elevii să ia la cunoștință și să
respecte regulile (mască, dis-
tanță, nu se schimbă obiecte
personale, aerisirea claselor)
pentru ca procesul instruc-
tiv-educativ să se poată des-
fășura în condiții de
sigu  ranță atât pentru profe-
sori cât și pentru elevi și
familiile acestora. 

Chiar dacă accesul pă rin -
ților nu este permis în insti-
tuție (conform ordinului
5487/1494/2020 privind
aprobarea măsurilor de or-

ganizare a activității în
cadrul unităților de învă -
țământ în condiții de sigu-
ranță epidemiologică pen   tru
prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-Cov-2), se va
menține legătura telefonic cu
dirigintele: în cazul în care
elevul prezintă simptome ale

virusului la școală, va fi izolat
și părinții vor fi anunțați, iar
dacă simptomele apar acasă
sau elevul a intrat în contact
cu o persoană pozitivă
CoVid, se anunță dirigintele.

Cadrele didactice - după
cum remarca prof. Ioana
Manuella TODOR, director

adjunct (foto 2) - au depus
un efort considerabil pentru
a asigura un învățământ de
calitate în aceste condiții și
speră la o colaborare efi-
cientă părinți-profesori-elevi
pentru siguranța tuturor și
pentru continuarea demer-
sului didactic.

Siguranţă în continuarea demersului didactic

În unitățile de în-
vățământ preuniversi-
tar - după cum ne

informa ing. Claudiu
VOINIA, directorul 
Liceului Tehnologic „Matei
Corvin” Hunedoara - 
anul școlar 2020-2021 a
debutat, din motive 
epidemiologice, în condiții
deosebite. 

Scenariul de desfășurare al
activității educative în Liceul
Tehnologic „Matei Corvin”
este galben (desfășurat atât
în clasă, cât și în mediul on-
line). Nu a avut loc o des chi -
dere festivă, ca în anii
an  te  riori, datorită pandemiei.

S-a realizat o nouă reparti-
zare a claselor și s-a precizat
cum își desfășoară acestea ac-
tivitatea (la școală/hibrid). A
fost concepută repartizarea
pauzelor și a orelor de liceu și

școală profesională, astfel
încât elevii să se poată afla în
siguranță în mediul școlar. În
pauza de 10 minute, profe-
sorul rămâne în interiorul
clasei sau în curtea școlii, ală-
turi de elevi. 

La toate clasele, asistenta
medicală a școlii a prezentat
elevilor problemele și peri-
colele provocate de Covid-19.
Prin urmare, toți elevii poartă
mască, folosesc dezinfectan-
tul montat pe holuri, lângă
ușile fiecărei clase, păstrează
distanța regulamentară, iar
cei mai mulți rămân în băn-
cile individuale pe durata
pauzelor. 

Despre cum trebuie res -
pectate și pentru a sublinia
măsurile împotriva noului
virus, cadrele didactice de la
Programul școlar Step by step
au transmis celor mici mesaje
speciale pe asfalt în culorile
spectaculoase ale curcubeului
(vezi foto). Cu multă muncă,
dar și voie bună, au desenat

toată curtea interioară a liceu-
lui în simboluri luminoase,
calde, optimiste, reușind să
impresio neze prin sensibili-
tatea și devotamentul lor. Ca
în fiecare debut de an școlar,
colegele noastre talentate ne-
au încântat și ne-au amintit că
toamna este începutul unei
povești pentru fiecare suflet
care trece pragul unității
noastre școlare.

Pagină realizată de
Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

Început de bun augur al anului școlar la Liceul Tehnologic
„Matei Corvin” Hunedoara
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N
oul preşedinte al CJ
Hunedoara susţine
dezvoltarea in-

vestiţiilor prin fonduri
ale UE. 

Deva – Preşedintele ales al
Consiliului Judeţean (CJ) Hu -
nedoara, deputatul Laurenţiu
Nistor, a prezentat câteva
dintre priorităţile sale după
momentul la care va prelua,
oficial, funcţia de conducere
a judeţului. Proiectele aflate
în derulare vor fi moni -
torizate atent, iar unul dintre
obiectivele prioritare se va
referi la atragerea de fonduri
nerambursabile europene,
apreciate ca principalul mo -
tor al dezvoltării viitoare. 

„După ce voi depune ju-
rământul, voi vedea toate
proiectele începute în judeţul
Hunedoara. Doresc ca în
cadrul Consiliului Judeţean
Hunedoara să avem un servi-
ciu specializat pe atragerea
de fonduri europene. În ad-
ministraţia publică, cine se
bazează doar pe bugetul pro-

priu sau aşteaptă bani de la
Guvern nu poate face nimic.
Urmează o nouă etapă de
atragere a fondurilor eu-
ropene şi ca om cu expe-
rienţă în administraţia
pu blică sunt convins că, îm-
preună cu colegii mei de la CJ,
vom avea cele mai multe
proiecte în judeţul Hune-
doara”, a declarat preşedin-
tele ales al CJ Hunedoara.

34 de primării

În calitatea sa de preşe -
dinte al filialei judeţene PSD
Hunedoara, deputatul Lau-
renţiu Nistor a menţionat
faptul că social-democraţii au
câştigat 34 dintre cele 69 de
primării din judeţ, iar 18 din-
tre cele 32 de mandate de
consilieri judeţeni vor reveni
PSD.

„Vreau să le mulţumesc tu-
turor cetăţenilor judeţului
Hunedoara care s-au prezen-
tat la vot, indiferent că mi-au
acordat sau nu votul. Voi fi un

preşedinte de Consiliu Jude -
ţean al tuturor hunedore-
nilor, indiferent de coloratura
politică a primarului. Sunt
convins că, odată cu insta-
larea în funcţia de preşedinte,
o să avem foarte mult de
lucru. O să lucrăm pentru
cetăţeni şi numai în folosul
acestora. Cetăţenii trebuie să
ştie că tot ceea ce am promis
în campania electorală vom
face. În plus, uşa va fi de-
schisă pentru fiecare om”,a
completat Nistor.

Alegerea 
vicepreşedinţilor

PSD a câştigat alegerile
pentru Consiliul Judeţean
Hunedoara şi are o majori-
tate confortabilă pentru a-şi
desemna şi viitorii vicepre -
şedinţi. Numele acestora va fi
cunoscut în scurt timp, după
ce vor fi ascultate şi prop-
unerile pe care le fac primarii
şi consilierii PSD din judeţ. 

Deva - Primarul municipiu -
lui Deva, liberalul Florin
Oancea, a câştigat un nou
mandat de patru ani, după ce
a fost votat de 37,44% dintre
alegători, relevă datele parţiale
centralizate din cele 46 de
secţii de votare ale localităţii
de Autoritatea Electorală Per-
manentă.

Potrivit acestora, candi-
datul PNL Florin Oancea a
obţinut 7.703 voturi
(37,44%), fiind urmat de can -
didata Partidului României
Europene, Paula Corbu, cu
4.067 voturi (19,77%), şi de
candidatul PSD, Ovidiu Moş,

cu 2.278 voturi (11,07%).
„Vreau să le mulţumesc

devenilor, care m-au recon-
firmat pentru încă patru ani
de zile ca primar al munici -
piului. Înseamnă că munca
mea nu a fost zadarnică şi că
m-au creditat pentru a-mi
duce la îndeplinire proiectele
pe care le-am început. Sunt
proiecte foarte ambiţioase,
care vor schimba radical faţa
acestui minunat oraş în ur-
mătorii patru ani de zile”, a
declarat Florin Oancea.

Candidatul PNL a arătat că
şi-a centrat campania elec-
torală pe proiectele pe care şi

le-a propus şi că nu a atacat
pe niciunul dintre contracan-
didaţii săi.

Pe de altă parte, trebuie
remarcată prezenţa pe locul
doi în opţiunile de vot a can-
didatei Paula Corbu, nimeni
alta decât fiica fostului pri-
mar Mircia Muntean. Chiar
dacă nu are experienţă în ad-
ministraţia locală şi a venit
din poziţia unei necunoscute
pentru deveni, Corbu a bene-
ficiat, din plin, de reputaţia
tatălui său, fapt care s-a răs-
frânt şi asupra numărului de
voturi. 

Deva: Primarul Florin Oancea, un nou mandat pentru patru ani

Hunedoara - Primarul
municipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu (PSD), a câştigat
un nou mandat pentru urmă-
torii patru ani, el fiind votat
de 67,01% dintre alegătorii
din oraş, relevă datele provi-
zorii ale Autorităţii Electorale
Permanente, după centrali za -
rea celor 48 de secţii de vo -
tare de pe raza localităţii. 

Candidatul PSD a obţinut
14.095 voturi (67,01%), fiind
urmat de candidatul PMP,
Viorel Arion, cu 3.064 voturi
(14,56%) şi de reprezentanta
USR-PLUS, Camelia Danda
Zăvoian, cu 1.468 voturi
(6,97%). 

Scorul în procente obținut
de primarul Hunedoarei este
al șaptelea în țară pentru
orașele de rang 1 și 2 din
România, pentru că Dan
Bobouţanu l-a depășit pe al
doilea clasat, Viorel Arion, cu
peste 11.000 de voturi. 

În ceea ce priveşte Consi -
liul Local, cei 21 de consilieri
locali din Hunedoara aparțin:
13 – PSD, 4 – PNL și câte doi
de la PMP și POL. Dintre cei
21 de consilieri locali va fi
ales viceprimarul, iar pro -
punerea PSD este avocatul
Cătălin Olar, actualul director
de la Casa Judeţeană de Pen-
sii.

Record la 
Hunedoara: 
primarul 
Bobouţanu 
pe locul 7
în ţară

Consiliul Judeţean: 
Prioritar - serviciu special
pentru fonduri europene



Actuala campanie
electorală pentru
locale și-a decis

învingătorii și învinșii.
Pe de-o parte PSD își
savurează marea victo-
rie la Consiliul Județean
Hunedoara, unde Lau-
rențiu Nistor a obținut
un vot zdrobitor asupra
contracandidatului său
cel mai bine cotat în
sondaje, Adrian David,
iar pe de altă parte PNL,
marele învins, își caută
vinovații, cei mai impor-
tanți lideri ai săi Lucian
Heiuș și Adrian David și-
au anunțat demisia de
la vârful organizației
județene a PNL.

Cum însă eșecul unora
înseamnă bucuria altora, că
așa e la noi la români, au în-
ceput  jocurile de culise pen-
tru cei care vor să preia  șefia
PNL-ului hunedorean. Așa -
dar, a început ,,urzeala tro -
nurilor,,!

Un anume ,,insur  gent,,
adoptat recent de PNL, a în-
ceput cu telefoanele la șefii li -
berali de la București,
în cercând să le picure în ure-
chi minciuni despre colegii lui,
adevărații liberali, devotați
partidului.  Substratul este
însă altul. Finul vrea să își
ajute naşul – un individ cu
gură mare, amator  de șpri țuri,
arogant fără măsură, ajuns
conjunctural într-o demnitate
publică - să fie cap de listă la
Parlamentare, pro fitând de
lipsa de interes pentru candi-
datură a actualului ocupant. 

Crucificarea  lui Heiuș  și a
lui David nu va rezolva prob-
lema de fond a PNL-ului hune-
dorean, atâta timp cât
po li  ticile promovate de la Cen-

tru sunt haotice, lipsite de oa-
meni cu credibilitate, fără un
fundament solid în realitate.
În zadar Iohannis  în cear că să
toarne cenușă în capul PSD, că
lumea nu îl mai crede, ci dim-
potrivă, face rău PNL-ului,
rolul Președintelui fiind altul,
nu de a se implica în viața
unor partide politice, de a face
partizanat așa cum îl taie
capul.

Revenind la jocurile de
culise, cine va coordona Orga-
nizația Județeană a PNL?
Potrivit unor surse, se con-
turează două curente. Unul
merge pe ideea, ca Oancea să
fie cel desemnat interimar la
conducerea județeană a PNL –
traseist în mai multe partide,
proaspăt reales primar la
Deva, după ce a reușit să mai
păcălească o dată câteva mii
de  deveni – apropo  Excelența
Voastră, Domnule Florinel, de
ce nu v-ați trimis șoferul să
candideze în locul Dumnea -
voastră la primărie – și Vetuța
Stănescu, actual secretar de
stat - o persoană  de echilibru,
cu experiență în politica libe -
rală.

Trecând peste cele două
scenarii, un al treilea ar fi acela
ca peneliștii hunedoreni să-l
prefere din nou pe  Lucian
Heiuș la comanda organiza-
ției, ceea ce ar însemna sfârși-
tul luptei pentru putere la
vârful organizației jude țene
PNL.

Indiferent că va decide să
candideze sau nu la alegerile
parlamentare, Carmen Hărău
rămâne în continuare un
politician de forță în județul
Hunedoara, aliat stabil și
onest al deputatului Lucian
Heiuș.

Cornel Poenar
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Pentru evitarea
aglomerării
sălilor de judecată

- după cum ne specifica
purtătorul de cuvânt,
expert Irina Ildiko GLĂ-
MAN (în foto) - comple-
turile de judecată vor
dispune orice măsură
consideră necesară
pentru stabilirea de ore
diferențiate în vederea
judecării cauzelor.

Grefierii de ședință vor
ține o evidență strictă a
cauzelor repartizate și a in-
tervalelor orare în care au
fost programate în vederea
judecării.

Intervalele orare stabilite
vor începe cu ora 9.00, vor fi
de maxim 1 oră și vor con-
tinua până la epuizarea
cauzelor din cuprinsul listei
de ședință. Numărul
cauzelor stabilite într-un in-
terval orar poate fi diferit în
funcție de aprecierea com-
pletului în legătură cu inter-
valul de timp necesar
dezbaterii uneia sau alteia
dintre cauze.

Completul de judecată, la
stabilirea numărului de
cauze care se vor judeca în
fiecare interval orar, va lua în
considerare și perioada de
timp necesară pentru
aerisirea și dezinfectarea
sălii de judecată, 15 minute.

Aceeași perioadă de timp,
15 minute, va fi avută în
vedere de complet ca fiind
necesară pentru accesul în
sală al avocaților, consilier-
ilor juridici, experților,
părților, participanților și
publicului, implicați în
soluționarea cauzelor din ur-
mătorul interval orar.

Citarea părților la jude-
cată se va face cu indicarea
următoarelor mențiuni: in-
tervalul orar în care a fost
fixată dezbaterea cauzei; în-
scrisurile pe care in-
tenționează să le depună vor
fi transmise anterior ter-
menului de judecată prin e-
mail sau fax; posibilitatea
completării cererii de acces

la dosarul electronic, cu indi-
carea site-ului Tribunalului
H u n e d o a r a
http://portal.just.ro/97/Doc
uments/AccesTribunal.pdf
de unde poate fi descărcată
cererea și prezență obligato-
rie/prezență neobligatorie
sau că pot solicita judecarea
cauzei în lipsă.

În cuprinsul citațiilor va fi
inserată următoarea menți-
une: „Pentru prevenirea in-
fectării și răspândirii
infecției cu virusul COVID-
19; vă recomandăm ca toate
înscrisurile care urmează să
le depuneți la dosar să le
trimiteți prin email la
adresele: tr-hunedoara-
reg@just.ro sau prin fax la nr.
de telefon 0254262251.

Vă mai recomandăm să
solicitați judecarea cauzei în
lipsă și să vă prezentați în
cauză doar în măsura în care
prezența este obligatorie.”

Tribunalul Hunedoara re-
comandă depunerea în-
scrisurilor prin e-mail
(tr-hunedoara-reg@just.ro),
fax (0254262251), urmând
ca originalul acestor în-
scrisuri să fie transmis prin
poștă, dacă este solicitat.

Completul de judecată va
lua toate măsurile necesare
astfel încât dezbaterea
cauzelor să nu depășească
intervalul orar fixat. Dacă se
impune lăsarea unei cauze la
a doua strigare, aceasta va fi

apelată la finalul intervalului
orar prestabilit pentru
grupul de cauze din care face
parte și cauza respectivă.

Ascultarea sau partici-
parea la judecată a per-
soanelor private de libertate
se va face prin videoconfer-
ință, cu respectarea preved-
erilor legale incidente în
materie. Înainte de fixarea
termenului de judecată și a
intervalului orar pentru dez-
baterea cauzei, președintele
completului de judecată va
contacta administrația locu-
lui de deținere în vederea
stabilirii, de comun acord, a
datei la care este posibilă au-
dierea, a intervalului orar
liber și a duratei estimate a
acestei audieri. Completul de
judecată va respecta data,
ora și durata estimată a au-
dierii. Nerespectarea duratei
estimate a audierii atrage în-
treruperea videoconferinței
doar în ipoteza în care este
programată o altă videocon-
ferință după ora estimată.

Președinții de secție vor
stabili, dacă este necesar,
proceduri detaliate pentru
fixarea termenelor de jude-
cată și citarea părților și vor
soluționa, prin ordine de ser-
viciu, orice dificultate apă -
rută în activitatea
comple turilor de judecată în
aplicarea prezentei decizii.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Demisii în PNL – 
cine va fi noul lider,

Stănescu sau Oancea?

La Tribunalul Hunedoara

Măsuri eficiente pentru 
desfăşurarea activităţii 

de judecată



F
ondurile provin de la
bugetul de stat. Alte
drumuri vor fi reabi -

litate până la sfârşitul
anului.

Crişcior – Un obiectiv im-
portant pentru administraţia
locală din comuna Crişcior îl
reprezintă modenizarea infra-
structurii de drumuri, iar unul
dintre proiectele care aveau
nevoie de fonduri este re -
prezentat de tronsonul DN74
Brad-Abrud. Chiar dacă acest
drum naţional nu intră în ju-
risdicţia autorităţilor locale, el
poate reprezenta o carte de
vizită pentru administraţia
comunei, deoarece este tran -
zitat de foarte multe autove-
hicule.

Iată că a venit acum şi mo-
mentul la care s-au găsit
resursele financiare pentru
reabilitarea drumului, ordinul
de începere a lucrărilor de
reparații și modernizare a DN
74 Brad – Abrud, care tra-
versează comuna Crișcior,
fiind semnat în prezența se -
cretarului de Stat la Minis-
terul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației,
Vetuța Stănescu, și a prefectu-
lui Vasilică Potecă, la Primăria
comunei Crișcior.

„Investiția Guvernului Ro -
mâ niei este deosebit de im-
portantă pentru comunitate și
pentru întreaga zonă de nord
a județului. Este foarte impor-
tant că au început lucrările de

modernizare a celor 3,1 kilo-
metri de drum, de la ieșirea
din municipiul Brad, prin
Criscior, spre comuna Buceș”,
a declarat primarul Ovidiu
Furdui. 

„Potențialul turistic și de
investiții economice în județul
Hunedoara este foarte mare și
trebuie pus în valoare și prin
dezvoltarea infrastructurii ru-
tiere. Pentru mine, ca locuitor
al județului Hunedoara, toate
problemele autorităților lo-
cale puse în slujba oamenilor
sunt deosebit de importante.
M-am implicat la București
pentru rezolvarea lor și o voi
face în continuare, și la nivel
județean” a declarat Vetuța
Stănescu – Secretar de Stat la
MLPDA.

La rândul său, directorul

DRDP Timișoara, Horațiu
Simion, a menţionat că în
județul Hunedoara se află
aproape de finalizare alte trei
lucrări de anvergură. Astfel, lu-
crările de reparaţii la DN 7A,
Petroșani – Voineasa, impor-
tant pentru cei care merg la
schi la Voineasa, vor fi finali -
zate până la începerea sezonu-
lui de iarnă. De aseme nea,
lucrările de reparații și repu -
nerea în circulație a porţiu-
 nilor de drum național din
Valea Jiului, distruse de inun-
dațiile din acest an, vor fi fina -
lizate în 10 zile. O altă
in vestiţie se referă acoperirea
cu strat de șlam bituminos a
porțiunilor de drum național
de la intrarea în orașul Hațeg,
până după Dealul Hațegului și
pe porțiunea Călan – Băcia a
DN 66, până la legătura cu Au-
tostrada A. Aceasta se va
finali za până la începerea se -
zo nului de iarnă.
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Crişcior: Lucrări de
modernizare la 

DN 74 Brad-Abrud

Deva - Cererea de plasmă
în spitalele din judeţul Hune-
doara pentru tratamentul bol-
navilor infectaţi cu virusul
COVID-19 s-a dublat, relevă
datele Centrului Judeţean de
Transfuzii Sanguine (CJTS). Pe
de altă parte, datorită efor-
turilor şi muncii pe care per-
sonalul Centrului le-a depus
în mod constant, dar şi
înţelegerii de care au dat
dovadă cei aproape 80 de do-
natori, CJTS Hunedoara se află
pe primul loc în ţară în ceea ce
priveşte asigurarea plasmei. 

„Le mulţumim, mai ales că
între aceştia se numără pa-
cienţi care au donat plasmă şi
pentru a patra oară prin plas-
mafereză. Am reuşit să ajutăm
un număr foarte mare de bol-
navi, în stare gravă, nu numai
din judeţul Hunedoara, ci şi
din alte judeţe pentru că, în
funcţie de gravitatea cazului,
noi împrumutăm sau facem
schimb de această plasmă”, a
spus directorul CJTS Hune-
doara, dr. Victoria Hălmagi.

Ea a menţionat că în urma
apelurilor făcute către per-
soanele ce s-au vindecat de
COVID-19 s-a ajuns ca în judeţ
să fie consemnate, zilnic, în

medie, câte una sau două
donări de plasmă prin pro-
cedeul de plasmafereză, un
aparat special pentru acest tip
de donări funcţionând la cen-
trul de recoltare din munici -
piul Hunedoara.

„Facem un apel la poten -
ţialii donatori să doneze
plasmă pentru că cererile sunt
foarte mari. În ultimele două
săptămâni, acestea au crescut
foarte mult pentru că au fost
pacienţi cu o stare de sănătate
mai gravă, ce au necesitat
plasmă. Noi am trimis mesaje
celor vindecaţi de COVID-19
pentru a dona plasmă. Sunt
persoane care au răspuns
apelului nostru şi avem 1-2
plasmafereze pe zi. Îi aştep-
tăm în continuare”, a arătat dr.
Hălmagi.

Între persoanele care au
donat plasmă de mai multe
ori se numără o asistentă de la
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Deva, care a acceptat să
doneze de patru ori, până
acum, iar un preot se află la
treia donare.

Prin plasmafereză se poate
dona la un interval de 14 zile,
iar prin recoltarea de sânge o
dată la două luni de zile. 

Cererea de plasmă pentru

tratamentul COVID-19 

s-a dublat
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Fotbal Liga a  III-a 
Campionatul de fotbal din LIga a III-a programează  par-

tidele din etapa a patra. În seria a VII-a, se va desfășura derby
județean, unde CSM Petroșani va întâlni  formația CSM Deva,
cele două echipe fiind  vecine de clasament. Partida este pro-
gramată  sâmbătă de la ora 15.00 pe Stadionul Petre Libardi
din Petroșani.

Seria a VII-a, etapa a IV-a   3 octombrie

ACS Flacăra Horezu – ACS Viitorul Șelimbăr
CS Gilortul Tg. Cărbuneşti  – CS Viitorul Dăeşti
AFC Hermannstadt 2 – ACS Minerul Costeşti
CSM Jiul Petroşani – CSM Deva
CS Măgura Cisnădie – CS Gaz Metan Mediaş 2

Clasamentul seriei a VII-a

CS Măgura  Cisnădie            3    3       0       0       4 – 1           9
CS Gaz Metan Mediaş           2    2       0       0       8 – 1           6
ACS Flacăra Horezu             3    1       1       1       5 – 4           4
CS Gilortul  Tg. Cărbunești   1    1       0       0       3 – 1           3
ACS Viitorul Șelimbăr           1   1       0       0       2 – 1           3
CS Viitorul Dăeşti                 2    1      0        1       3 – 3           3
CSM Deva                           3    1       0       2       4 – 6           3
CSM Jiul Petroșani               3    0       1       2       3 – 10      1
ACS Minerul  Costeşti           1    0       0       1       0 – 2           0
ACS Hermannstadt              3    0       0       3       2 – 5           0

În seria a IX-a , formația CS HUnedoara , va întâlni sâmbătă
acasă, un adversar  incomod , echipa Industria Galda de Jos, în
jocul programat de la ora 15.

Seria  a IX-a  etapa a IV-a , 3 octombrie:
FC Unirea Dej  – ACS Sticla Arieşul Turda
CS Hunedoara – ACS Industria Galda
CSO Cugir –   CSM Avântul Reghin
CS Sănătatea Cluj-Napoca  – CS Ocna Mureş
AFC Unirea 1924 Alba Iulia – CS Unirea Ungheni

Clasamentul seriei a IX-a

CSM Avântul Reghin 3 2 1 0 4 – 2 7
FC Unirea Dej 2 2 0 0 5 – 0 6
CSO Cugir 2 2 0 0 5 – 1 6
CS Unirea Ungheni 3 2 0 1 4 – 3 6
ACS Sticla Arieşul Turda 2 1 0 1 3 – 2 3
AFC Unirea 1924 Alba Iulia 2 1 0 1 4 – 5 3
CS Hunedoara 3 1      0 2 3 – 4 3
CS Industria Galda de Jos 2 0 1 1 0 – 2 1
CS Ocna Mureș 2 0 0 2 0 – 3 0
CS Sănătatea Cluj Napoca 3 0 0 3 2 – 8 0

L
a Poiana Brașov, s-au
desfășurat, organi-
zate de către FR Judo,

în condițiile date de  situ-
ația pandemică, 
întrecerile finale 
ale Campionatului
Național de judo 
pentru seniori. 

La competiţie au participat
aproximativ 100 de judoka şi
9 echipe (4 la masculin şi 5 la
feminin), cu mențiunea că lo-
turile naţionale de judo au fost
afectate de un focar de coro -
navirus săptămâna aceas ta,
FRJ anunţând 22 de cazuri
pozitive, 19 la băieţi (aflați în
cantonament la Braşov) şi 3
fete (cele din centrul olimpic
de la Cluj-Napoca).

Sportivele care au repre -
zentat SCM Deva au reușit o
nouă performanță la aceste
întreceri, de la care se întorc
cu  o medalie de aur, una de

argint și trei de bronz . De alt-
fel în clasamentul pe medalii
SCM Deva  s-a situat pe locul
VII, având la palmares și patru
sportive clasate pe IV şi alte
patru pe locul V la aceste în-
treceri.

Cristina Sîrbuleţ este cea
care a cucerit medalia de aur
la categoria -78 kg după o
bună evoluție în această com-
petiție, ea fiind secondată de
Georgiana Miler care a cucerit
medalia de argint la categoria
+ 78 kg iar medaliile de aur au
fost aduse la palmaresul
clubului devean de către Alina
Jorovlea la + 78 kg, Laura Ale-
sia Bogdan (dublă legitimare
SCM Deva- CS Unirea Alba
Iulia) la categoria - 48 kg și
Olga Severin loc III la - 63 kg

Au punctat pentru SCM
Deva  și Paula Noemia Paștiu
( loc V  + 78 kg),Dorina Mari-

ana Prejbeanu  loc V la catego-
ria  - 48 kg, Andra Raluca
Noro cea loc IV la categ.- 52 kg,
Patricia Nistor  loc V la -57 kg,
Simona Maria  Galfi loc VII la -
57 kg, Maria Alexandra
Baidan  loc VII la – 63 kg.
Menționăm că echipa clubului
alcătuită din   Andrada Noro-
cea, Patricia Nistor, Olga Sev-
erin, Andreea Stan, Cristian
Sîrbuleț și Alina Jorovlea s-a
clasat pe locul III în întrecerea
formațiilor de club,  iar echipa
a doua  pe locul V.

Competiția a fost  câştigată
de Universitatea CSM Cluj- Di-
namo.

Felicitări sportivelor din
centrul de pregătire olimpică
de la Deva, antrenorilor:  Ra-
mona Enache, Dumitrița Rus,
Mugurel Ciușcă, Doru Florin
Bucătaru și Dan Gîrbovan.

F
ederația Română de
Scrimă a decis să 
anuleze toate 

competițiile programate
până la finele acestui an.
Măsura a fost luată după
ce și Federația Inter-
națională de Scrimă a
anunțat că anulează toate
competițiile inter-
naționale din 2020.

Deciziile au venit ca urmare
a pandemiei COVID-19. De alt -
fel, FR Scrimă notează în
adresa informativă de anulare
a competițiilor pe care le orga-
nizează că la nivelul loturilor
naționale de floretă masculin
și feminin, spadă feminin și
sabie masculin s-au consem-
nat cazuri pozitive cu noul

coronavirus.
Din acest motiv, Comitetul

Executiv a decis în data
28.09.2020 anularea tuturor
competițiile interne de seniori,
tineret, juniori, cadeți, spe -

ranțe și copii până la sfârșitul
anului 2020. Două cluburi din
vestul țării aveau prezențe
constant în competițiile de
scrimă, CSU Politehnica Timi -
șoara și CSM Oradea.

Scrimă: Competițiile de scrimă din 2020,
anulate de Federația Română

Judo: Finala CN Individual
Seniori cu medalii pentru

judoka din Deva
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M
inistrul Tineretu-
lui şi Sportului,
Ionuţ Stroe, a

aprobat angajarea şi plata
premierilor restante pen-
tru performanţele
obţinute la competiţii in-
ternaţionale, unele aflate
în aşteptare şi de doi-trei
ani, suma totală
ridicându-se la 
18 milioane lei, din care
12 milioane de lei au fost
deja achitate, potrivit
unui comunicat 
emis de MTS.

S-au făcut plăţile pentru
650 de sportivi şi 250 de
antrenori, specialişti, colec-
tive tehnice, participanţi la
peste 100 de competiţii
sportive internaţionale, din
cadrul a 18 federaţii sportive
naţionale, printre care  cele
de arte martial, dans sportiv,
culturism, tenis de câmp.

''Este un efort uriaş din
partea Ministerului Tineretu-
lui şi Sportului, mai ales în
vremurile acestea speciale
pe care le trăim, însă mă
bucur că este pentru prima
dată când toate federaţiile
sportive naţionale au cel
puţin un referat de premiere
aprobat. Vreau să se înţe-
leagă faptul că MTS apreciază
toate performanţele sportive,
munca sportivilor şi antreno-
rilor, însă la aceste premieri
avem, din păcate, o problemă
de natură legislativă, care

ţine de felul în care este in-
terpretată legea. Tocmai de
aceea, în acest moment, când
putem vorbi, practic, de un
moment zero, când am ajuns
cu plăţile la zi, considerăm că
este oportună corectarea HG
1447/2007'', a declarat mi -
nistrul Ionuţ Stroe.

În luna decembrie 2019,

MTS a deblocat o parte din-
tre premierile restante, suma
depăşind atunci 6 milioane
lei, care au mers către per-
formerii din 14 discipline
sportive olimpice, 2 disci-
pline sportive neolimpice,
dar recunoscute de Comite-
tul Internaţional Olimpic,
ambele restante din 2018.

F
ederația Română de
Fotbal (FRF), cu spri-
jinul Asociației

Județene de Fotbal (AJF)
și a CS Hunedoara a orga-
nizat  recent o selecție
pentru alcătuirea lotului
lărgit al echipei naționale
de fotbal.

Au fost convocați juniori
fotbaliști din 10 județe ale
țării, Arad, Timiș, Hune-
doara, Caraș-Severin, Argeș,
Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj și
Mehedinți, în baza partici -
pării lor la Turneul Spe ran -
ţelor, competiție de nivel
naţional, subvenţionată de
FRF.

Delegaţia FRF care a su-

pervizat evoluția micilor fot-
baliști a fost condusă de
Gheor ghiță Geolgău, mana -
gerul de scounting al FRF, cel
care i-a urmărit foarte atent
pe tinerii jucători în evoluți-
ile lor.

AJF Hunedoara a fost ală-
turi de FRF la desfășurarea
acestui important eveni-
ment, doi dintre sportivii  din
zona noastră, Rareș Tomșa
(fost la în 2017-2020 la ACS
–MF Hunedoara, acum legit-
imat la Luceafărul  Drobe-
taTr. Severin) și Mario Achim
(legitimat la CS Hunedoara) 
s-au aflat printre juniorii
convocați la această selecție
desfășurată la Hunedoara.

De la MTS: Premieri restante
de 18 milioane de lei, 

pentru sportivii români

Fotbal: Selecție organizată de

FRF la Hunedoara

A N U N Ţ 

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, lichidator
judiciar, anunta deschiderea procedurii generale de insol-
venţă a debitoarei Szabo & Szabo Design SRL (CUI
4371281) si notifica toti creditorii debitoarei sa depuna de-
claratie de creanta la Tribunalul Hunedoara (dosar nr.
3163/97/2020) pana la 02.11.2020. Termene limita: tabel
preliminar – 12.11.2020; introducere contestaţii la tabelul
preliminar – 7 zile de la publicarea in Buletinul Proce-
durilor de Insolventa; tabel definitiv al creantelor –
07.12.2020; termenul limită de depunere a opoziţiilor la
hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea
nr.85/2014 - 10 zile de la primirea notificarii de deschidere
a procedurii; prima sedinta a adunarii creditorilor –
17.11.2020, ora 13:30 va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar in Municipiul Deva, str. Avram Iancu, bl. H3,
demisol, jud. Hunedoara.

D
elegaţia României a
cucerit şapte
medalii, dintre care

cinci de aur şi două de
argint, duminică, la Cam-
pionatele Europene de
canotaj pentru juniori de
la Belgrad. România, a
avut zece echipaje în fi-
nale, a ocupat primul loc
în clasamentul final pe
naţiuni, urmată de
Franţa, 2-3-1, Belarus, 2-
1-1, Rusia, 2-0-2, Ucraina,
2-0-2.

Preşedinta Federaţiei Ro -
mâne de Canotaj, Elisabeta
Lipă, s-a declarat mulțumită
de rezultatele obţinute de
România la Campionatele Eu-
ropene de juniori de la Bel-
grad,după ce la începutul
acestei luni, România a cucerit
zece medalii, dintre care cinci
de aur, trei de argint şi două

de bronz, la Campionatele Eu-
ropene de canotaj Under-23
de la Duisburg (Germania)

''Sunt foarte mândră de
rezultatele obţinute de Româ-
nia la Campionatele Europene
de Canotaj la Juniori,de la Bel-
grad unde juniorii au dat la
rândul lor acum dovadă de am-
biţie şi determinare, obţinând
7 medalii din 10 probe. Româ-
nia se situează astfel pe locul 1

în clasamentul pe naţiuni. Îi fe-
licit şi pe antrenori şi pe colegii
mei din Federaţie. Mulţumiri
speciale pentru susţinere şi
către Ministerul Tineretului şi
Sportului şi COSR. Aşteptăm
acum cu nerăbdare Campi-
onatul European al seniorilor
de la Poznan, Polonia (9-11 oc -
tom brie)'', a declarat Elisabeta
Lipă.

Canotaj:  Românii, medaliați la 
Campionatele Europene de juniori



Semn al creației
încheiate, cifra 7 este
asociată spirituali -

tății, perfecțiunii și sigu-
ranței. Supranumită
”Numărul lui Dumnezeu”,
această cifră a fost
regăsită, de-a lungul tim-
pului, în diferite domenii,
fiind în strânsă legătură cu
dezvoltarea omenirii. 

Sacralitatea cifrei 7
Menționată atât în Vechiul

Testament, cât și în Noul Tes-
tament, cifra 7 este conside -
rată sacră. Ea stă la bazată
existenței lumii, fiind cunos-
cut faptul că Dumnezeu a
creat lumea în 7 zile, scrie
crestinortodox.ro. Formată
prin adunarea cifrei 3, care
face trimitere către Dum-
nezeu, și cifra 4, un simbol al
lumii prin punctele sale car-
dinale, este foarte des întâl-
nită în simbolurile și tradițiile
bisericești.  De aceea, biserica

este de părere că cifra 7
reprezintă o legătură între di-
vinitate și tot ceea ce este
lumesc. 

• Cu acest număr, Dum-
nezeu a însemnat duminica, a
şaptea zi a săptămânii. 

• Duminica s-a născut Iisus
Hristos. Duminică a intrat în
Ierusalim ca împărat şi biru i -
tor al morţii. Și, tot duminică
a înviat din morţi.

• Duminică a trimis pe
Sfântul Duh şi a întemeiat
Biserica. 

• Şapte taine sau mistere a
instituit Iisus Hristos pentru
mântuirea omenirii. 

• Şapte au fost „Sinoadele
ecumenice” care au stabilit
Crezul creştin şi alte dogme,
scrie crestinortodox.ro

• De şaptezeci de ori câte
şapte să iertăm, i-a zis Iisus
lui Petru.

• Şapte Evanghelii se citesc
la taină Sfântului Maslu.

Asociată perfecțiunii
și siguranței

• Cifra 7 apare în religie, în
lumea astronomiei și în multe
alte domenii de activitate.
Analizând această cifră, spe-
cialiștii au descoperit că
aproape tot ceea ce ne încon-
joară se leagă de cifra 7, ex-
istând: 7 zile ale săptămânii,
7 note muzicale, 7 minuni ale
lumii, 7 culori ale curcubeu-
lui, 7 virtuți ale omului, 7 pă-
cate, sfeșnicul are șapte brațe,
existența a șapte ceruri, cele
7 păcate, pomenirea morților
se face la șapte ani, și lista
poate continua. 

• Din punct de vedere psi-
hologic, cifra 7 are o poziţie
mediană între prea mult şi
prea puţin.

În matematică 
Șapte nu poate fi dedus nici ca

produs, nici ca factor al cifrelor de
la unu la zece. Șapte nu se obţine

nici din împărţirea, nici din în-
mulţirea primelor zece numere,
nu creează, nici nu poate fi creat.
scrie site-ul cersipamantro-
manesc.wordpress.com. 

În cultura popoarelor
lumii 

• În Grecia antică, Pitagora
considera că numerele sunt
sensurile fundamentale ale
lumii. Potrivit acestuia, cifra 7
era considerată motorul
vieții, uniunea spirituală cu
materia

• În traditia hipocratică,
numărul 7 guvernează bolile
corpului uman.Gărgăritele au
7 buline negre.

• În mai multe culturi, cifra
7 este considerată aducă-
toare de noroc. În mitologia
japoneză se vorbește despre
Cei șapte zei ai norocului.

• În Vechiul Testament se
spune că, după potop, Dum-
nezeu i-a arătat lui Noe un

curcubeu în semn de în-
durare pentru omenire. Poate
de aceea Curcubeul este con-
siderat simbolul păcii,
potrivit clickpentrufemei.ro. 

• Hinduşii cred că că omul
are şapte puncte energetice,
numite chakre

• Elementele vitale sunt
reunite sub cifra 4: pământ,
aer, apă, foc.  Cifra 3 în-
truchipează astrele: Pămân-
tul, Luna, Soarele.

• În folclorul irlandez, al 7-
lea fiu al celui de-al 7-lea fiu
are puteri magice. 

• Consiliul suprem al ba-
bilonienilor se compunea din
„7 zei”, fiecare legat de un
astru.

• În folclorul iranian, pisica
are 7 vieţi şi îsi poartă pisoii
de şapte ori în şapte locuri
diferite.

• Templul lui Solomon
avea „7 trepte”.
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Cifra 7 – credinţe şi semnificaţiiCifra 7 – credinţe şi semnificaţii

Cele 7 minuni ale lumii antice: Marea Piramidă de la
Giza, Grădinile suspendate ale Semiramidei, Templul zeiţei
Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimpia,Mausoleul din
Halicarnas, Colosul din Rodos, Farul din Alexandria.

Cele 7 minuni ale Evului Mediu”: Colosseum-ul din
Roma, Catacombele din Alexandria, Marele Zid Chinezesc,
Stonehenge, Turnul din Pisa, Turnul de Porţelan din Nan-
jing, Moscheea de la Hagia.

Cele 7 minuni naturale ale lumii: Muntele Everest, Cas-
cada Victoria, Marele Canion, Marele Recif de Corali, Aurora
Boreală, Vulcanul Paricutin, Portul Rio de Janeiro.

Cele 7 continente: Europa, America de Nord, America
de Sud, Africa , Asia, Antarctica, Australia sau Oceania.



• Roma a fost construită pe
„şapte coline”: Palatina, Capi-
tolina, Quirinal, Viminal, Es-
quilina, Caelan, Aventina; De
asemenea, Roma a fost con-
dusă, la început, de o linie de
„7 împăraţi”.

• Există 7 stadii ale dez-
voltării umane: embrionul,
fătul, sugarul, copilul, adoles-
centul, adultul, bătrânul, scrie
turnulluibabel. com.

• Mărimea capului intră de
7 ori în înălţimea corpului.

• Potrivit studiilor stiinţi-
fice, 7 este numărul de ore pe
care trebuie să îl doarmă un
om pe noapte.

• Grupul de „7 stele” denu-
mit „Pleiade” este singura
constelaţie cunoscută în
fiecare cultură de pe Pământ,
actuală sau dispărută, datând
de cel puţin 40.000 de ani,
scrie cersipamantromanesc.
wordpress.com; 

• În mitologia greacă,
Pleiadele erau şase surori îm-
preună cu mama lor, care au
fost fugărite prin păduri de
Orion Vânătorul până ce Zeus
s-a îndurat de ele şi le-a trans-
format în stele, scrie desc-
opera.ro.

• Cobra de la Angkor Wat
din Cambogia are „7 capete”

• Copacul cosmic al şa-
manilor are 7 ramuri și tot 7
sunt sferele sau treptele ce -
resti.

• Există „7 zile” ale săp-
tămânii denumite după cei 7
zei romani, care au dat nu-
mele lor celor 7 planete, har-
tanumerologica.ro/

• În cultura chinezilor,
numărul 7 este proeminent;
de exemplu, a șaptea zi după
prima lună plină din an este
Ziua Omului, potrivit horo-
scop.ro; această zi este con-
siderată ziua universală a
tuturor fiinţelor umane de pe
planetă.

• În Biblie,cifra 7 apare de
mai multe ori: Dumnezeu s-a
odihnit a şaptea zi după ce a
făcut lumea, scrie clickpen-

trufeemei.ro.
• În Apocalipsă sunt şapte

peceţi, şapte trompete, şapte
ceruri,şapte cupe, şapte regi.

• În cultura islamică, şapte
este simbolul plenitudinii, iar
la mayaşi şapte era ziua
Jaguarului, semn al vitalităţii
pământului.

Persoanele născute

în data de 7

Analizând o mulțime de as-
pecte importante legate de
această cifră, specialiștii
susțin că persoanele născute
sub cifra 7, au puternice ca-
pacități organizatorice. Nu
este atât de important dome-
niul în care se specializează,
dacă iubesc ceea ce fac, scrie
horoscop.ro. Pot fi artiști,
poeți, gânditori, reformatori

și cercetători, dar se pot im-
plica în afaceri, învățământ,
religie și domeniile oculte. În
relațiile interumane, aceste
persoane vin în ajutorul se-
menilor care le solicită aju-
torul. 

În momentele decisive din
viața lor, cei născuți în data de
7 devin îndrăzneți, adoră per-
fecțiunea, pe care o afișază
fără rezerve. Au un intelect
dezvoltat și caută să cunoască
și să înțeleagă adevărul, mai
alea atunci când este vorba de
lucruri care au legătură, într-
un fel sau altul, cu mistelele
vieții. Iar dacă adevărul căutat
de ei nu apare, sunt capabili
de a cerceta în continuare,
până se conving de anumite
lucruri. Asta pentru că, aceste
persoane sunt înzestrate cu o
înțelepciune naturală, recu -

noscută de cei din jur.  Dacă
sunt odihnite, pot fi o ade-
vărată forță a naturii, potrivit
hartanumerologica.ro/. 

Dar, foarte important, sunt
moment în care au nevoie de
intimitate și de un spațiu al
lor, unde să rămână singuri
atunci când își doresc acest
lucru. În ceea ce privește viața
amoroasă, aceștia, pot supune
la grea încercare tăria și răb-
darea partenerilor lor. Dacă
vor reuși să-și tempereze mo-
tivațiile egoiste, lucrurile ar
devini mult mai simple pen-
tru persoanele aflate sub
influ ența cifrei șapte, spun
specialiștii. Uneori, caută să
pară că sunt altruiști, că nu au
interese ascunse, dar cei
apropiați pot vedea dincolo
de aparențe. De aceea, spun
specialiștii, până nu vor men -

ține relațiile sănătoase cu cei
din jur, nu vor reuși niciodată
să se înțelagă. Dar, această
cifră magică, legată de o mul -
țime de aspect importante,
poate avea puterea de a influ-
ența existența unor persoane,
mai ales a celor născute în
ziua de șapte, scrie
avantaje.ro.

Dincolo de toate

Acest număr încărcat de
semnificații, al cărui înțeles
nu poate fi descifrat în totali-
tate, a fascinat și continuă să
fascineze, prin complexitatea
și misterele lui. Și, poate nu
întâmplător, astrologii îl con-
sideră plin de vibrații dătă-
toare de liniște și bunăstare. 

Cornelia Holinschi
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Este o perioadă destul de aglo -
merată pentru voi, în care, unele
persoane din anturaj vă pot
schimba deciziile. Nu vă lăsați in-
fluențați atât de ușor, mai ales
dacă este vorba despre cariera
voastră. Vor apărea oportunități
la tot pasul, depinde doar de voi
ce veți alege.

Chiar dacă vă doriți să socializați
mai mult, trebuie să fi atenți cu
pandemia. Dacă petreceți mai
mult timp cu persoanele apropi-
ate, veți descoperi lucruri noi,
care vă pot da o stare de bine. Co-
laborarea cu unii dintre colegi,
prin telefon, poate fi, de aseme-
nea, benefică.

Începutul intervalului vă dă posi-
bilitatea să faceți alegerile potriv-
ite în ceea ce privește activitatea
voastră viitoare. Păstrați-vă
aproape prietenii, chiar dacă, un-
eori, atitudinea lor vă nemul -
țumește. În plan sentimental, pot
să apară surprize.

Este o perioadă excelentă pentru
investiții de tot felul. Sunt șanse
mari să vă mutați în casa mult
visată sau să vă achiziționați
mașina dorită. Totul este să
chibzuiți cu atenție fiecare pas.
Vor apărea oportunități de afa -
ceri sau primiți vești despre o
moștenire.

Aveți posibilitatea să puneți la
punct o afacere înfloritoare, dacă
vă consultați cu persoanele
apropiate. Totodată, puteți în-
drepta o greșală făcută în trecut,
care mereu vine în atenția voas-
tră. Totul este să vă păstrați cal-
mul, dacă situația o cere.

La locul de muncă vor avea loc
schimbări, iar voi trebuie să le
acordați atenția cuvenită. Încer-
cați să aflați intențiile șefilor, ca
să vă puteți adapta oricărei situ-
ații ivite. Nu este exclus ca un
coleg să încerce să vă denigreze.
Fiți pe fază și nu lăsați lucrurile la
întâmplare.

Se pare că lucrurile merg bine, pe
tot parcursul intervalului. Reușiți
să finalizați un proiect important
sau să plecați într-o călătorie pe
care v-ați dorit-o de mult timp.
Familia vă este alături și vă ajută
dacă este cazul. O veste de la un
prieten de departe vă bucură
mult.

În aceste zile, este posibil ca visele
voastre să devină realitate. S-ar
putea să primiți mai mulți bani
sau să vă schimbați locul de
muncă. Bugetul familiei se va îm-
bunătăți simțitor, iar acest lucru
poate duce la achiziții intere-
sante. O persoană specială vă
face o surpriză.

Trebuie să vă analizați cu grijă
bugetul și să vă încadrați în chel-
tuieli. Asta pentru că, vor apărea
cheltuieli neprevăzute și trebuie
să le faceți față. În caz contrar,
totul poate lua o altă întorsătură.
Dacă veți pune lucrurile în or-
dine, vă puteți feri de situații ne-
plăcute.

Urmează o perioadă de liniște în
viața voastră, în care puteți dis-
cuta cu partenerul ce veți face pe
viitor. Asta pentru că, există
câteva subiecte nelămurite între
voi. La locul de muncă nu sunt
schimbări semnificative. Totul
este să vă încadrați în timp cu lu-
crările.

Aveți foarte multe de făcut și
credeți că nimeni nu vă poate
ajuta. Tocmai de aceea, ar fi bine
să vă puneți lucrurile în ordine
și să o luați de la început cu răb-
dare și calm. În felul acesta, veți
realiza tot ce v-ați propus. Asta
dacă nu vă lăsați influențați de
cei din jur.

Vor avea loc multe evenimente în
perioada următoare și luați de-
cizii majore împreună cu par te -
nerul de cuplu. Veți discuta despre
activitățile viitoare și, sprijinindu-
vă unul pe altul, puteți realiza tot
ce vă propuneți. Reuși să compen-
sați pierderile financiare din ul-
timul timp.

• Soția îl întreabă pe soț:
- Ai văzut în viața ta o bancnotă de 100 de

lei boțită?
- Da!
- Dar de 100 de euro?
- Da! Și ce-i cu întrebarea asta?
- Dar  30000 de euro boțiți, ai văzut?
- Nu!
- Atunci du-te și te uită în garaj!

• Un telefon…
- Mă îndrept spre magazin. Vrei ceva?
Soțul:
- Vreau un sens şi un scop în viaţa mea.

Vreau să mă conectez la spiritualitate şi la tot
ce este frumos. Caut completarea şi
desăvârşirea sufletului.

Soția:
- Fii mai clar: Ursus sau Ciuc?

• Întrebare
- Cum se obţine lumina cu ajutorul apei ?
Răspuns:
- Spălând geamurile!

• Discuție între soți
Soțul, venind acasă, își întreabă soția:
- Cum ți-a fost ziua, dulceață?
- Perfect, dragule. Am făcut ciorbă, am

prăjit pește, am spălat geamurile și hainele
copilului, precum și pe ale tale, iar acum stau
și croșetez.

- Dacă mâine nu achiți factura la internet,
te omor!

Vineri, 2 octombrie
PPRO CINEMA, ora 20,30, Furtună extremă
TVR 1, ora 21,10, Casanova

Sâmbătă, 3 octombrie
TVR 2, ora 20,10, S-o salvăm pe Flora
ANTENA 1, ora 23,00, Aliatul

Duminică, 4 octombrie
HBO, ora 20,00, Chemarea străbunilor
Kanal D, ora 22,00, Mireasa din Rusia

Luni, 5 octombrie
TVR 1, ora 22,10, Păcat originar
PRO CINEMA, ora 20,30, Podul spionilor

Marți, 6 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Apocalipsa androizilor
FILM NOW, ora 21,40, Dragoste la persoana a

treia

Miercuri, 7 octombrie
TVR 2, ora 21,10, Jappeloup: Povestea unui cam-

pion
DIVA, ora 23,00, Toamna la podgorie

Joi, 8 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Uite cine cu cine vor-

bește
TVR 2, ora 21,10, Legătură primejdioasă

ALTE  RECOMANDĂRI:

Duminică, 4 octombrie, ora 22,10

Philomena 
Inspirat dintr-un caz real, filmul spune povestea

unei mame care, timp de 50 de ani, încearcă să-și
găsească fiul pierdut. În anul 1952, aflându-se în Ir-
landa, Philomena Lee a rămas însărcinată, fără a fi
căsătorită. În astfel de condiții, tânăra mamă este
trimisă la o mănăstire din Roscrea, unde urma să fie
îngrijită ca o "femeie pierdută". Dar, după ce a năs-
cut, fiul ei, Anthony, i-a fost luat de călugărițe și dat
spre adopție în America. Împreună cu jurnalistul
Martin Sixsmith, aflat la o răscruce a vieții sale,
Philomena face o ultimă încercare de a-și regăsi fiul. 

TVR 2



T
răim în mijlocul unei
hărmălăi politice şi
sociale ca pentru do-

bitoace. Densitatea strivi-
toare de demagogie,
minciună şi fals din jur
tinde să ne blocheze re-
flexul gândirii libere şi să ne
transforme în rumegătoare
de turmă. 

Uneori, când nu mai putem
îndura apăsarea transei, ne
smulgem privirea din ecranele
îndobitocirii (calculatoare,
telefoane, televizoare) şi
privim chiauni în jur. Tragem
adânc aer în piept şi, pentru
câteva secunde,  găsim lucidi-
tatea de a ne recunoaşte şi de a
ne întreba: ce dracu’ s-a întâm-
plat cu noi? Ce dracu’ se întâm-
plă cu noi de au luat-o toate
razna în halul ăsta? Mă gân-
desc dacă noi mai suntem o
țară România sau o Colonie
România. 

Din aceste alegeri a reieșit
că putem candida fără cetățe-
nie română, avem șomeri, din
care unul este prim-ministru,
altul câștigător de Primar într-
un mare oraș, altul, tot fără ser-
viciu, dar stă cu copilul și a
ajuns primar de comună. Mai
avem un fost primar mort de
10 zile, dar ales primar la De-
veselu, altul, mort de bucurie
că a câștigat fotoliul și multe
alte întâmplări.

Pe mine nu mă deranjează
că nivelul de trai din Occident
este de zece ori mai fălos decât
cel din România. Chiar nu mă
deranjează deloc. De ce? Pen-
tru că am fost obişnuit cu alte
repere. Mă deranjează modul
cum sunt aleși politicienii, cum
se numără voturile, de ce sacii
cu voturi dispar după șase zile
și multe alte dezamăgiri.

Mă deranjează, în schimb,
modul primitiv în care suntem
conduşi. Duplicitatea conducă-
torilor noştri şi ţelurile lor ego-
iste. Asemănarea stridentă a
sistemului lor de forţă şi con-
trol cu cel al clanurilor inter-
lope. Mă uit cum Primar
General al unei capitale eu-
ropene este ales unul care
lucra cu interlopii. Mai merge
în văzul Țării la Palatul
Cotroceni, să vadă lumea că el
poate să facă ce vrea în țara
asta, la relațiile pe care le are și
să vedem cine apăra pe acest
om care parcă este drogat când
vorbește dar intră la Cotroceni
și, bineînțeles, câștigă și
Primăria Capitalei. Interlopii și-
au făcut treaba. 

Acum, când presiunea pan-
demiei a scos la suprafaţă toată
spuma jegoasă ce se ascundea
prin cotloanele infecte ale soci-
etăţii, avem o imagine mai re-
alistă a dimensiunii adevărate

a răului. Toate judeţele, toată
ţara, supurează de şobolani or-
ganizaţi în clanuri infracţionale
care luptă pentru putere zon-
ală şi urmăresc, nici mai mult,
nici mai puţin, să-şi extermine
rivalii dacă aceştia îndrăznesc
să le încalce teritoriile.

Având „privilegiul” să-i ve -
dem acum, la lumină, la lucru
pe interlopii noștri, rămânem
uluiţi să constatăm câte
asemănări există între stilul
acestora de operare şi apucă-
turile guvernanţilor noştri
„democraţi”.

În primul rând, şi unii şi alţii
vor să-şi distrugă rivalii. Nici
vorbă de negocieri, de con-
sultări, de compromisuri, de
colaborare.

Nici unii, nici alţii, nu re-
spectă legile şi Constituţia ţării
când vine vorba de vânarea
supremaţiei. Lupta pentru
supremație este mare, unii
folosesc, topoare, săbii, puști,
alții folosesc dosare etc. Am
trăit să aud de la Președinte și
Prim-Ministru că CIUMA
ROȘIE a fost eradicată. Dom-
nilor, ciuma roșie este o parte
considerabilă din acest popor.
Această ciumă azi e roșie,
mâine galbenă și, de ce nu, și
albastră. Chiar unii sunt atât de
curați? Nu domnilor, zi de zi
presa scoate toate nenorocirile
la iveală, șantajul și hoția.

Şi unii şi alţii şantajează şi
fură în draci, pentru profituri
imediate şi ilicite. Unii sub
forma taxelor de protecţie şi a
traficului de toate, alţii sub
forma racolărilor de parlamen-
tari, primari, consilieri locali, şi
a traficului de influenţă.

Şi unii şi alţii dispun, în situ-
aţii de criză, de un întreg arse-
nal,  se mobilizează urgent şi
pun, în slujba cauzei, resurse
nebănuite.

Dar, peste toate aceste
asemănări oribile, frapează în
ultima perioadă afişarea pe
faţă a frăţiei lor indestructibile
şi limbajul identic, de imbecili
cu protecţie. Nici măcar nu se
mai străduiesc să se ascundă.

Temerarii şi cinstiţii şi
moraliştii noştri guvernanţi,
apărătorii cu clăbuci la gură ai
Laurei Kovesi, ai  justiţiei, ai
statului de drept, ai anti-
corupţiei, au fraternizat în clar
cu clanurile de interlopi atât la
faptă, cât şi la vorbă. Se întâl-
nesc cu ele prin cotloane du-
bioase, chiar în biserici,
numesc din rândul lor, şefi in-
epţi (dar buni prădători) în in-
stituţii bănoase, îi fac agenţi
gălăgioşi şi ameninţători de
campanie electorală şi le
cumpără sprijinul la urne cu

promisiuni din colţul ochiului,
ca-n lumea lor.

Asta mă deranjează! 
”Jigodenia” lor şi 

pasivitatea noastră

Derbedei! Gangsteri de cot-
lon! Caractere putrefacte ce se
înveşmântă în Armani, se îm-
bălsămează cu batiste de buzu-
nar multicolore şi parfumate,
ronţăie trabucuri cubaneze şi
gâlgâie whisky-uri scumpe ca
pe bere, cu râgâieli. Ţopârlani
cu aere, de nu se mai poate res-
pira în preajma lor, care vin să
ne înveţe corectitudinea şi să
ne promită schimbarea în bine.

Acest exemplu, în cazul in-
terlopilor noștri guvernanţi,
este cuplul  ,,plicușor și ruj”. Nu
doar fraternizarea lor cu dis-
tinsul „Câine” ce şi-a făcut coteţ
ilegal în Parcul Tineretului, ci şi
cu alte clanuri.

Cine vrea să-i voteze, n-are
decât! Trebuie să ştie, însă, cu
cine se face complice. Cu nişte
spilcuiţi slinoşi pe dedesubt,
care vorbesc despre femei în
termeni precum „panaramă”,
„nenorocită ordinară”, „mizer-
abilă”.

Ce dracu’ se întâmplă cu noi
de au luat-o toate razna în halul
ăsta?

Iată un posibil răspuns: ne-
au copleşit clanurile! Şi de in-
terlopi şi de politicieni, ceea ce,
cum se vede, e cam acelaşi
lucru, într-o îmbârligătură pe
care doar preşedintele şi
primul ministru par a nu o se-
siza. Pentru domniile lor, asta
înseamnă „bună guvernare”!
Dar și noi suntem vinovați, ale-
gatorii, că nu ne deplasăm să
votăm, dar ne place să comen-
tam pe la colțurile clădirilor.

Foarte mulți au ales să nu
meargă la vot. Atunci au dat
prioritate celor care erau trim-
iși cu ,,dedicație" să voteze și
atunci, omule, de ce mai
ridicăm pretenții că au ieșit
unii și alții. Dacă ai ales să nu
mergi la vot și să renunți la
dreptul tău de a-ți spune cu-
vântul, înseamnă că furia,
deznădejdea și nepăsarea ta
sunt mai puternice decât cred-
ința că poți schimba ceva, că
vocea ta contează. De ce spun
că rămân surprins că oamenii
au votat inși care nu au lucrat
niciodată, nu au condus un srl,
au fost ținuți de femei acasă și
au câștigat primării, pentru
simplu motiv ca are nume
străin. Și atunci mi-am dat
seama ce fel de oameni sun-
tem, fără logică.

Un popor nu are probleme
din cauza conducătorilor, ci a
faptului că nu îi pasă cine con-
duce și că oamenii nu vor să se

implice în alegerea celor care îi
reprezintă.

Avem conducătorii pe care
îi avem pentru că nu ne pasă.
Suntem prea furioși, înfricoșați,
debusolați să vedem că exact în
aceste momente e nevoie să
facem ceva, să ne implicăm.

Avem ceea ce avem pentru
că lăsăm pe alții să aleagă în
locul nostru, fiind prea neîn-
crezători în puterea noastră de
a schimba ceva. O țară nu se
dezintegrează din cauza con-
ducătorilor, ci a poporului care
nu face nimic diferit decât a
făcut până acum, adică a ales să
nu participe la crearea altei re-
alități prin alegeri.

Conducătorii sunt aleși de
popor, dar când oamenii re-
nunță la acest drept, vom avea
parte de consecințele deciziilor
noastre.

Păcat că renunți așa ușor la
tine, omule!

La fiecare alegeri ne
iluzionăm că o să fie mai bine,
că omul pe care vrem să-l avem
în fruntea obștii este un Făt-
Frumos călare pe un cal alb,
care este cinstit, integru,
deștept, șarmant, modest, un
Mesia pogorât în urbea noas-
tră. Sperăm ca el sa aibă, daca
nu toate calitățile enumerate,
măcar câteva. Cinismul vieții
ne-a făcut, ca în suflet să avem
o singură dorință, care
eclipsează calitățile cerute ofi-
cial: să nu fie atât de hoț ca pre-
decesorii lui și, dacă se poate,
să mai facă și ceva pentru local-
itate. De aici și celebra zicere
pur românească: ”a furat, dar a
făcut ceva și pentru noi”.

În dorința noastră disperată
de a alege binele, nu „răul mai
mic”, uităm esențialul. Oamenii
care candidează nu sunt sin-
guri. Oamenii care vor să fie
aleși au o echipă care îi ajută,
unii dezinteresat, alții foarte in-
teresați. Uităm că o campanie
electorală înseamnă cheltuirea
unor sume de bani însemnate.
Pe care cei ce candidează nu le
au. Si atunci apelează la cei ce
au bani. Așa apar „sponsorii”,
„donatorii”. După ce un candi-
dat este ales trebuie să-și
„plătească” ajutoarele și să dea
înapoi banii primiți. Cum făcea
asta? Simplu. Primii, cei ce au
ajutat cu afișe, cu munca în
echipele de campanie, primesc
posturi în primărie sau în
firmele primăriei. „Sponsorii”
și „donatorii” primesc con-
tracte. Singurele diferențe sunt
făcute de lăcomia lor. Unii sunt
mai avizi de bani și iau tot, alții
sunt mai „modești” și se
mulțumesc cu mai puțin.

Aceasta este realitatea. Nu

există „fete mari” în politică. Nu
există neprihăniți. Există unii
oameni care fac niște compro-
misuri mai mari sau mai mici,
unii oameni care fură ca dis-
perații, unii oameni care vor să
facă ceva pentru comunitate și
știu cum merge treaba și
încearcă să împace și capra, și
varza, și lupul.

Acum, la alegeri, cum avem
norocul

Sir Winston Churchill spu -
nea: „Nimeni nu pretinde că
democrația ar fi perfectă sau
atotștiutoare. Într-adevăr s-a
spus că democrația este cea
mai rea formă de guvernământ
cu excepția tuturor formelor
încercate de-a lungul timpului”.

Noi nu prea avem probleme
cu democrația. Știm ce în -
seamnă, știm cum se aplică,
știm care sunt resorturile care
o pun în mișcare.

Cu teoria stăm bine. Pe noi
practica ne omoară. Începem
să avem probleme când vrem
să „mobilăm” zicerile teoriei cu
niște oameni care să o pună în
practică. De aici începe ne -
bunia, dezastrul. Cum facem,
cum ne întoarcem si cum o
dăm, de cele mai multe ori
reușim să alegem, în loc de
„spuma societății”, numai „dro-
jdia”. Alegem hoți, agramați,
proști, analfabeți, curve și
bețivi, mincinoși patologici,
nebuni ascunși, oameni pe
lângă care vechiul „prost al sa -
tului” este un geniu! Rarele
cazuri când în fruntea obștii
sunt aleși oameni de calitate,
care fac ceva fără să fure, sunt
niște excepții care ne lasă cu
gura căscată. Văd că se ve-
hiculează o fraudă mare. Nu
mai are sens, ”speranța a murit
si ea ", a rămas doar urma
ștampilei de vot de pe buletin.

Dar acum „ne-am ales”.
Patru ani nu prea mai avem ce
face. Poate alegerile acestea
sunt o pregătire pentru cele de
peste două-trei luni, când avem
iarăși posibilitatea să alegem.
Cum o facem, vom vedea. Cum
ne-o fi norocul. Și speranța a
murit!!

Cum zicea cineva: ”alegem
ca sa avem pe cine înjura patru
ani” !

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Frăţia dintre clanuri şi unii
politicieni a decis soarta noastră 
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Mod de preparare:

Legumele (morcovii, pă -
trun jelul și țelina) se spală,
de curăță, se taie bucățele și
se pun la fiert în trei litri de
apă. Când apa începe să fiar -
bă se ia spuma și, dacă este
cazul, se mai adaugă apă.

Ceapa se curăță și se
călește în ulei, se adaugă și

usturoiul și se lasă pe foc
până se înmoaie. Roșia se
spală, se curăță de coajă și
semințe, se taie cubulețe apoi
se călește în tigaie, la foc mic,
împreună cu celelalte legu -
me. Cât timp legumele se află
la călit, se curăță cartofii, se
spală, se taie cubulețe și se
adaugă în supă, unde rădăci-

noasele sunt aproape fierte.
După două-trei clocote,
legumele călite se toarnă în
oală și se mai lasă să dea
câteva clocote. Între timp, se
fierb tăițeii, conform reco-
mandărilor de pe ambalaj, se
clătesc, se scurg și se adaugă
în supă. Se mai dau câteva
clocote, apoi supa se condi-
mentează, după gust, cu sare
și piper. Oala se ia apoi de pe
foc, se presară pătrunjel
tocat deasupra, se pune ca-
pacul și după 10-15 minute,
supa se poate servi.

INGREDIENTE

4-6 cartofi roz, 2 morcovi, 1 pătrunjel, o felie de

țelină, o ceapă galbenă medie, 5-6 căței de usturoi, o

roșie mare, ulei de floarea soarelui, o legătură de frunze

de pătrunjel, sare, piper, 100 grame de tăiței cu ou.

Mod de preparare:

Pentru început, smântâna fermentată se mixează cu
gălbenușul de ou, zahărul tos și zahărul vanilat, până se
obține o pastă consistentă. Făina cernută, amestecată cu
sarea și praful de copt, se amestecă ușor cu untul rece,
tăiat cubulețe, obținându-se astfel un aluat nisipos. La
compoziția de smântână, ou și zahăr se adaugă făina și
ingredientele care se frământă până se obține un aluat
omogen, moale și nelipicios. Aluatul obținut se împarte
în două părți, inegale: 1/3 și 2/3.

Bucata mai mare de aluat se întinde cu mâine într-o
tavă cu latura de 20 cm, tapetată cu hârtie de copt, pe
fundul și pereții ei modelându-se o margine mică, cu
înălțimea de un cm. Tava cu blatul obținut se dă la
frigider pentru o oră. Bucata mai mică de aluat se în-
velește în folie și se ține la congelator timp de 60 de
minute.

După ce tava cu aluat se scoate din frigider, peste aluat
se pune gemul de prune. Aluatul congelat, se rade pe
răzătoarea mare, apoi se răspândește, uniform, peste
stratul de gem din tavă. Prăjitura se dă la cuptorul
preîncălzit, pentru 25-30 de minute. După răcire, se
porționează și se presară cu zahăr pudră.

Supă de cartofi cu tăițeiSupă de cartofi cu tăiței

Mod de preparare:

Pastele se fierb în apă cu
sare, potrivit instrucțiunilor
de pe ambalaj, se trec printr-
un jet de apă rece și se lasă la
scurs. Între timp, ceapa și us-
turoiul se toacă mărunt, iar
morcovii se taie cubulețe. 

Legumele se călesc în ulei
câteva minute, apoi peste ele
se pune carnea, condimentată
cu sare și piper, un vârf de
cuțit de busuioc și oregano.

Când carnea începe să se
rumenească, se adaugă roșiile
pasate și sucul de roșii. Totul
se lasă la fiert aproximativ
20-25 de minute, până se
leagă sosul. 

Dacă este cazul, se mai

adaugă sare, piper sau ore -
gano. Sosul obținut se toarnă
peste paste, iar la final, pentru
un plus de savoare, se poate
rade deasupra cașcaval și se
ornează cu câteva frunze de
busuioc. 

INGREDIENTE

280 g de făină, un gălbenuș de ou, 2 g de praf de

copt (½ linguriță),  0.5 g de sare (un praf de sare),

60 g de zahăr,10 g de zahăr vanilat, 40 g de smân-

tână fermentată, 20-25% grăsime, 150 g unt, 250-

280 g gem de prune.

INGREDIENTE

500 de grame de spaghete sau alte paste, 500 de

grame de carne slabă, tocată, amestec vită și porc, 500

de grame de roșii pasate, 3 linguri de ulei de măsline,

2 morcovi, o ceapă, 2-3 căței de usturoi, 250 de mililitri

de suc de roșii, sare, piper, oregano, busuioc,

parmezan.

Paste bolognesePaste bolognese

Prăjitură cu gem de
prune și aluat răzuit
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

D - A - B - G - HUNEDOARA - RA - IADES - AI - SER - IT - L - HATEG - R - TAICA - UHU - BRE - ARA - AR - ROCURI - H - S - A - U - HASDAT - AC - HARTAGANI

- SMOC - OUA - SORA - SARM - OT - AN - R - ADIA - BA - ILOT - UGER - AT - HOBITA GRADISTE - TU - SIR - VAD - UZ - LT - M - A - AO - DOI - IO - UN - AIA -

HATAGEL - HOMOROD - RI - RACAI - ACANA - IAZ - L - II - RU - OS - SI - IA - VIA - T - HEREPEIA - HOLDOL - IAR - AXIAL - TIV - UNIT - MUR - TUR - RAT - IE

- CE - HOBITA - ALAI - HOLDEA - CATOZI - SPANAC - ULM



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 apartament 2 camere, de-

comandat, 52 mp.,et.3 din patru, cu
pod, balcon închis, izolat pe exterior,
termopan, zona teatru, Hunedoara.
Preț 3600 euro, negociabil, telefon:
0744.593.390.

l Vând garsonieră, 27 mp, et.3,
balcon închis, termopan, ușă metalică,
faianță, gresie, mobilat și utilat, CT.,
zona Dorobanți-Bălcescu, (persoană
fizică, fără agent imobiliar).  Preț:
28.000 euro, telefon: 0745.414.072.

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 informații 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 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 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 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 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 mobi-
late, cu o teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu
apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt
la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.
Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr 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 fiz-
ică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând o casă veche și una de
cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,
grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și
două intrări. Locuința se află în mi-
jlocul satului Lăpugiu de Sus, 
la 8 km. de autostrada Lugoj-Deva.
Preț: 25 mii de euro, negociabil,
0773.961.339.

l Vând casă, lângă Deva, 
4 camere, baie, bucătărie, garaj, hală +
hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-
lată și utilată,  sobe teracotă, teren –
un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă 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 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. Tele-
fon: 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 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.

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

TERENURI

l Vând grădină, intravilan, 3800
mp, preț 2 euro/mp, nuci, meri, pruni,
loc pretabil pentru casă, cu titlu de
proprietate, întabulată, Dâncu Mic,
telefon: 0787.889.781.

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

l Vând teren extravilan, 989 mp,
în Cristur, str. Bucovina, la capătul
străzii, în partea stângă. Preț: 10.000
lei, negociabil, telefon: 0254.236,013,
0751.284.477.

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  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 al-
imentație copii, două fotolii și o masă
rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând în localitatea Crișcior-Brad,
teren arabil, plus pășune și pădure,
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 Dacia Logan 2009, roșie,
motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de
vară și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie,
unic proprietar, stare bună, preț nego-
ciabil. Preț: 2400 euro, telefon:
0744.353.345.

l Vând Opel Corsa în stare de
funcționare, pentru programul Rabla.
Preț negociabil, telefon: 0741.367.062.

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 fur-
gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0747.254.214.

l Vând Skoda Fabia 1,4 TDI Diesel,
adusă din Franța, în stare foarte bună
de funcționare, ITP valabil până în
aprilie 2021, asigurare până anul vi-
itor. Preț: 2200 euro, alte detalii la tele-
fon: 0734.191.128.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multiple
înlocuiri cu piese noi, stare foarte bună.
Preț: 1250 euro, tel.0767.510.260.

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

l Vând mașină Ford Fusion, an de

fabricație 2003, climă, benzinar, de

culoare neagră, stare foarte bună.

Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:

0744.615.534.

l Vând 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 Văduv, pensionar, 70 de ani,
1,76/80, cu casă și mașină, doresc
cunoștință cu o doamnă văduvă, fără
obligații, de vârstă apropiată, pentru
prietenie sau căsătorie. Doresc să
locuiască la mine. Tel. 0735.425.828.

l Domn singur, din Deva, pen-
sionar, 71 de ani, fără vicii majore,
doresc să cunosc o doamnă singură,
fără obligații, de vârstă apropiată, la
care să mă pot muta, pentru a ne con-
tinua viața. Menționez că sunt sănătos
și agreabil. Telefon: 0746.900.501.

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

PIERDERI

l Pierdut certificat de înregis-
trare şi certificate constatatoare la
sediu şi terţi pentru SC ANDREIA TRA-
IAN ALICOM SRL,  eliberate de ONRC
Hunedoara, cu nr. de ordine în reg-
istrul comerţului, J20/1771/1994. 
Se declară nule.

DIVERSE

l Vând mașină electrică de cusut,
tip valiză, cu multe operații, adusă re-
cent din Germania. Preț: 250 lei, tele-
fon: 0254.776.082, 0769.473.088.

l Vând țiglă ceramică, produsă de
”Mondial” Lugoj, vechimea țiglei de
circa 35 de ani. Preț țiglă: 0,70
lei/buc.,preț coamă: 7 lei/buc, canti-
tate: aproximativ 500 bucăți țiglă
dreaptă și 24 buc. coame. Telefon:
0723.243.733.

l Vând grapă după tractor, 45 CP,
originală. Preț: 300 lei, telefon:
0769.473.088.

l Vând aparat de sudură vechi,
confecționat de meseriaș. Preț: 350 lei,
telefon: 0254.776.082.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, eurocenţi,
franci elveţieni, acțiuni vechi, timbre
din China. Telefon: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând piese din dezmembrări
Dacia Supe Nova, model 2002, injecție.
2 bucăți aripi pentru Dacia 1310, pe
partea stângă, cutie viteză 5 trepte,
faruri și stopuri spate, motor Dacia 130,
recent segmentat + disc nou ambreiaj.
Preț negociabil, telefon: 0769.473.088.

l Confecționez și repar cazane
pentru țuică, și cu materialul clientu-
lui. Telefon: 0753.814.017. 

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, în garanție,
stare perfectă. Preț negociabil, telefon:
0729.942.745, 0724.073.100.

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.

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

Începând cu data de 1
octombrie, programul
de vizitare al sitului

arheologic Sarmizegetusa
Regia s-a modificat.

Deva – Mai multe de-
scoperiri importante au mar-
cat campania de cercetări
arheologice din acest an la
cetatea dacică Sarmizegetusa
Regia, din Munţii Orăştiei,
astfel că turiştii vor avea ce să
vadă în zona sacră. 

Campaniile de săpături
arheologice derulate în situl
Sarmizegetusa Regia, înce -
pând din anul 2017, au scos
la iveală una dintre cele mai
mari descoperiri din ultima
jumătate de secol: un edificiu
de cult cu arhitectură monu-
mentală, aflat pe terasa 
a IX-a. Planul său include nu
mai puțin de 60 de baze de
calcar, unele dintre ele aflate
in situ, dispuse pe cinci șiruri
a câte douăsprezece rânduri. 

Anul acesta, o nouă des -
coperire de mare însemnă-
tate se alătură aleii pavate cu
dale de calcar, gresie și an-
dezit, drumului ceremonial și
edificiului monumental de
cult menționat anterior. Este
vorba despre un alt edificiu
mai vechi, situat tot pe teresa
a IX-a, într-un strat inferior

de săpătură, și ale cărui res-
turi incendiate au fost identi-
ficate pe suprafețe mari. 

Descoperirile arheologice
sunt importante atât pentru
sit, care se poate îmbogăți cu
noi puncte de vizitare, cât și
pentru mai buna înțelegere a
civilizației dacice. Șantierul
arheologic de la Sarmizege-
tusa Regia este, de asemenea,
un loc important în care se
formează viitorii arheologi
proveniți din rândurile stu-
denților de la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Na -

poca. Totodată, colaborarea
începută în anul 2019 cu Uni-
versitatea din Bordeaux și
situl de la Bibracte vor con-
tribui, pe viitor, la o mai bună
popularizare a cetății Sarmi -
zegetusa Regia pe plan inter-
național. 

Pentru cei interesaţi,
toam na aceasta, capitala re-
gatului dac va putea fi vizitată
între orele 09.00-18.00. Vă
amintim că pretul unui bilet
este de 15 lei /adult sau 5
lei/elevi, studenti, pension-
ari. 

Cei care își propun să
petreacă câteva zile
libere în județul nos-

tru au la dispoziție apli-
cația mobilă Discover
Hunedoara. 

Gândită sub forma unui
ghid digital, aplicația este
disponibilă pentru descărcare
gratuită pe dispozitivele An-
droid și iOS, oferind infor-
mații de interes turistic și
general, atât în limba română,
cât și în limba engleză. Secți-
unile acesteia includ reco-
mandări de trasee tematice,
descrieri ale obiectivelor is-
torice și culturale, prezen -
tarea unităților de cazare, a
restaurantelor, date de con-
tact ale producătorilor locali
și ale meșterilor populari din
județ, numere de telefon și
adrese pentru diverse servicii
și instituții publice, prezen -
tarea destinațiilor pentru re-
laxare și practicarea spor-
  tu rilor, evenimente, atracții
naturale, harta județului și
multe alte informații.

Cu această colecție cu -
prinzătoare de date și reco-
mandări turistice, Discover

Hunedoara devine instru-
mentul ideal pentru planifi-
carea călătoriilor pe cont
propriu, fiind o sursă exce-
lentă de informare, atât pen-
tru turiști, cât și pentru
localnici. 

Aplicația mobilă a fost dez-
voltată din nevoia de a pune
la dispoziția turiștilor un in-
strument modern și complex
de informare, care să le per-
mită acestora planificarea
unor experiențe unice, croite
după propriile preferințe, și a
fost lansată în toamna anului
trecut de către Agenția de
Dezvoltare Economico-So-
cială a Județului Hunedoara,
instituție publică aflată în
subordinea Consiliului Jude -
țean Hunedoara.

Discover Hunedoara se
poate instala pe telefoanele
mobile de aici: 

-Magazin Play: https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.schubertund-
franzke.cityapp.hunedoara-
county&hl=ro

- AppStore:https://appad-
vice.com/app/discover-
hunedoara/1480668381

Discover Hunedoara - Official-
CountyApp, asistentul personal

pentru călătorii inspirate

În perioada 1 octombrie
2020-30 aprilie 2021,
Cetatea Devei trece la

programul de iarnă.
Deva - Turiştii vor putea

vizita fortăreața medievală
între orele 8:00-20:00. Tele-
cabina care facilitează accesul
în Cetate își modifică progra-

mul. După noul program, ul-
timele curse ale telecabinei
vor avea loc la ora 19:15 (ur-
care) şi 19:45 (coborâre).

Pentru cei care preferă să
viziteze monumentul istoric
la pas, ultima intrare pe
Poarta 1 va fi la ora 19:30.
Poarta 1 se va închide la ora

20:00.
Tarifele pentru călătoria cu

telecabina rămân neschim-
bate, respectiv: adulţi dus-în-
tors - 20 lei; copii, elevi,
studenţi, pensionari dus-în-
tors - 10 lei. Copiii instituţiona -
lizaţi și copiii cu vârsta sub 3
ani au acces gratuit.

Telecabina transportă doar
4 persoane pe călătorie, pen-
tru a fi respectate măsurile
pentru prevenirea răspândirii
virusului COVID-19.

Interiorul ascensorului es -
te igienizat și dezinfectat de
mai multe ori pe zi.

În telecabină au fost tra sa -
te  marcaje pentru ca turiștii
să respecte distanțarea fizică
necesară.

Purtarea măștii de pro-
tecție este obligatorie pentru
pasageri pe tot parcursul
călătoriei cu telecabina.

Toamna aduce noutăţi la
Sarmizegetusa Regia

Cetatea Deva schimbă orarul de vizitare


