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EconoMIE

Încărcat de parfum și plin de savoare, 
mustul din struguri este darul pe care toamna
ni-l oferă, în fiecare an. Un dar neprețuit, 
întrucât mustul este un preparat minune, 
cu proprietăți deosebite, care energizează și
revitalizează organismul. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.2
Restaurantele şi cafenelele
se închid din cauza 
infectărilor cu noul 
coronavirus. Peste 30 de
localităţi din judeţ sunt

afectate. 

MunTEPag. 2

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

Salvamontiştii se 
confruntă cu un val 
de intervenţii cauzate de
neglijenţa turiştilor. 
O femeie a murit în
Retezat. 

/p.3
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de mare şi mică 
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GRATUIT

cutremur la Primăria
deva: 160 de posturi
desfiinţate 

cutremur la Primăria
deva: 160 de posturi
desfiinţate 

Bibliotecarul Avram Iancu a reuşit 
un nou record, după ce a înotat pe 

Braţul Sf.Gheorghe al Dunării. /pag.4

MusTuL dIn
sTRuguRI – daRuL
BInEcuvânTaT aL

ToaMnEI

MusTuL dIn
sTRuguRI – daRuL
BInEcuvânTaT aL

ToaMnEI

TIMP LIBERPag.5
Unicul muzeu din România,
dedicat textilelor, este 
deschis în comuna Băiţa,
graţie efortului depus 
de un cercetător ştiinţific
din localitate. 
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Râuşor – O turistă de 61
de ani, din Lugoj, şi-a pierdut
viaţa după ce s-ar fi rătăcit
pe un traseu din Masivul
Retezat. Femeia a plecat sin-
gură pe munte, fapt despre
care salvamontiştii spun că
este extrem de periculos. 

Din păcate, după trei zile
de căutări, imprudenta tur-
istă a fost găsită decedată pe
malul Lacului Slăvei, de o
echipă a jandarmilor mon-
tani.

Femeia plecase în cursul
zilei de duminică pe un tra -
seu dificil din munţii Retezat
cu plecare din Râuşor , spre
vârful Bucura, lacul Zănoaga,
Gura Apelor, însă nu a mai
ajuns la locul de întâlnire cu
soţul ei, care a alertat echi -
pele de intervenţie luni
dimineaţa.

„Nu ştim ce a căutat în
acea zonă pentru că acolo
era ieşită total din traseul

turistic. Din păcate, finalul
nu a fost unul fericit”, a de-
clarat şeful Salvamont Hune-
doara, Ovidiu Bodean.

Salvamontiştii nu exclud
însă posibilitatea ca femeia
să se fi rătăcit pe munte sau
să fi suferit de vreo boală,
rezultatul urmând să fie
cunoscut după necropsia pe
care o va efectua Serviciul
Judeţean de Medicină Legală
Hunedoara.

La acţiunea de căutare a
turistei din Lugoj au luat
parte peste 20 de salvamon-
tişti de la formaţiunile din
Valea Jiului şi Hunedoara,
alături de 20 de jandarmi
montani de la posturile din
judeţ.

„În toată această perioadă
jandarmii montani şi salva-
montiştii au acţionat într-un
mediu dificil, cu temperaturi
scăzute, vânt puternic şi vizi -
bilitate redusă. Jandarmii

montani vor rămâne în zona
în care persoana a fost găsită
până la efectuarea cercetării
la faţa locului de către or-
ganele abilitate”, a precizat
purtătorul de cuvânt al Jan-
darmeriei Hunedoara, Nico-
lae Răducu.

Jandarmii montani şi sal-
vamontiştii recomandă celor
ce pleacă pe munte să ţină
cont că vremea este schim-
bătoare, să se echipeze
cores punzător, să aleagă un
traseu a cărui dificultate să
corespundă pregătirii avute
şi să nu plece singuri pe
traseele montane. 

„Nu ştiu de ce a plecat sin-
gură. Se poate întâmpla
orice. O mică entorsă care te
poate imobiliza în potecă.
Poţi face hipotermie pentru
că este frig, iar turiştii sunt
mai puţini, acum, la munte”,
a arătat şeful Salvamont
Hunedoara. 

Un nou deces pe
munte-victima este
o femeie din Lugoj

C
abinetul medical
Armedica din orașul
de pe Cerna - Hune-

doara, unde de altfel 
am poposit recent, se re-
marcă printr-o bogată ac-

tivitate operațională
specifică și eficientă 
în lupta cu epidemia coro-
navirus.

Aici, medicii primari Ioan
Mircea ARTEAN și Aurelia

TODOR, secondați de asisten-
tele  Gabriela KAYANI și Anca
FOCȘA lucrează în schimburi
oferind o utilă continuitate
privind actul medical pe fon-
dul unui program riguros,
apreciat de pacienți.

Se pune accent pe res -
pectarea rigorilor, a măsurilor
și încrederii pa cien ților în in-
stituțiile statului responsabile
cu dorința sinceră de înlătu-
rare a periculosului virus
neiertător pentru viața omu-
lui.

Sub genericul „Viața îna inte
de toate” se monitori zează cu
o înaltă respon sabilitate sănă-
tatea pacienților aparținatori

acestui cabinet - medicină de
familie.

Cabinetul este dezinfectat
în intervale bine stabilite cu
ultrasunete, iar la intrare și
ieșire mâinile pot fi spălate cu
o soluție specială pusă la dis-
poziția pacienților.

Se folosesc cu succes tele-
consultațiile pacienților, iar în
funcție de simptome, se oferă
recomandări de specialitate
necesare și utile.

În caz de nevoie se fac de-
plasări la domiciliu, mai ales
în cazul pacienților care nu
sunt transportabili.

În finalul vizitei noastre,
medicul primar Ioan Mircea

ARTEAN (foto) a ținut să
puncteze: „Suntem într-o situ-
ație deosebită din punct de
vedere al sănătății, o perioadă
critică în care trebuie să ne
protejăm viața.

Ținerea sub control a epi-
demiei - covid-19 și pre-
venirea răspândirii acesteia în
mare proporție depinde de
conștiința noastră civică și de
respectarea normelor sta-
bilite de organele competente
și anume: respectarea dis-
tanțării sociale, igienizarea
riguroasă a mâinilor și pur -
tarea corectă a măștii pe față”.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Totul pentru viață

Brădăţel - Un bărbat de
70 de ani şi o femeie de 60 de
ani, din oraşul Haţeg, au fost
salvaţi, în cursul nopţii de
miercuri spre joi, de echipele
Salvamont Hunedoara, după
ce au efectuat un traseu în
Masivul Retezat şi, la cobo -
râre, au rămas blocaţi pe o
stâncă abruptă.

Cei doi au coborât de pe
creastă spre localitatea Bră -
dăţel, unde au ajuns într-o
zonă stâncoasă şi n-au mai
putut înainta, dar nici să urce
spre traseul pe care veniseră.

„Operaţiunea de salvare a
durat cinci ore deoarece
locul era unul foarte abrupt,
era frig şi întuneric. Pentru
a-i recupera pe cei doi turişti

a fost nevoie să urcăm pe
late ral şi apoi să coborâm, în
rapel, până la ei. Au fost
aduşi la sol unul câte unul, cu
un ham, legaţi în coardă”, a
declarat şeful Serviciului
Public Judeţean Salvamont
Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Practic, cei doi turişti au
fost coborâţi în rapel pe o
distanţă de o sută de metri,
până să ajungă într-un loc
sigur pentru ei.

Salvamontiştii atrag aten -
ţia că turiştii trebuie să fie
atenţi la modul în care abor-
dează traseele în această pe-
rioadă a anului, începând cu
vârsta şi pregătirea fizică,
până la faptul că vremea se
poate schimba oricând. 

Blocaţi pe o stâncă 
din Retezat



ActUALitAte - 316 - 22 octombRie 2020

C
onsiliul Local Deva a
aprobat ieri un
proiect de hotărâre

prin care nu mă rul
funcţionarilor din Primă -
rie sau instituţiile publice
subordonate a fost redus
cu peste 160 de posturi.

În urma reorganizării s-au
desființat 168 de posturi
reprezentând funcții publice
de conducere, de execuție și
funcții contractuale, și s-a re-
alizat o economie la bugetul
local de aproape 1.000.000 lei
în fiecare lună.

Scopul principal al acestei
reorganizări este însă cel de a
eficientiza activitatea funcțio -

narilor Primăriei în relația cu
cetățenii municipiului Deva, a
precizat primarul Florin
Oancea. 

În mandatul meu de pri-
mar am constatat că mulți de-
veni sunt nemulțumiți de
modul în care unii dintre an-
gajații Primăriei își înde -
plinesc obligațiile de serviciu
în relația cu publicul. În con-
secință, toți funcționarii  pri -
măriei vor fi testați profe-
 sional.Vă garantez că profe-
sioniștii care vor rămâne în
urma testării vor fi cu ade-
vărat în slujba dumneavoas-
tră”, a dat asigurări edilul
local.

Deva - Poliţiştii, jandarmii
şi reprezentanţii instituţiilor
sanitare din judeţul Hune-
doara au aplicat, într-o sin-
gură zi, amenzi în valoare de
23.800 de lei pentru neres -
pectarea măsurilor de pro-
tecţie sanitară menite să
prevină răspândirea noului
coronavirus

Astfel, au fost verificate
aproape 700 de persoane cu
privire la respectarea mă-
surilor de protecţie individu-
ală. Dintre acestea, 147 nu au
ținut cont de aceste măsuri şi
au fost amendate cu suma to-
tală de 11.500 lei.

Totodată, a crescut numă -
rul controalelor efectuate în
mijloacele de transport public
în comun, 108 autobuze şi mi-
crobuze fiind verificate de
efectivele angrenate în aceste

acţiuni. De asemenea, au fost
controlate 123 de restaurante,
terase sau unităţi de tip fast-
food. 

La acţiuni au participat 287
poliţişti, jandarmi, poli ţişti lo-
cali şi reprezentanţi ai minis-
terelor  Muncii, Sănătăţii şi
Transporturilor.

Prefectura recomandă lo -
cuitorilor judeţului Hunedoara
să respecte în con ti nuare mă-
surile de distanţare fizică, să
poarte mască de protecţie şi să
respecte normele de igienă şi
de conduită sanitară, pentru a-
şi proteja propria sănătate şi
viaţă, dar şi pentru a-i proteja
pe toţi cei din jur, se men -
ţionează într-un comunicat al
Instituţiei Prefectului.

Controalele vor continua şi
în următoarea perioadă. 

COVID-19: Amenzi 
de 23.800 lei pentru 

nerespectarea măsurilor
de protecţie 

Reorganizare: Peste 160 de posturi
desfiinţate la Primăria Deva

Deva - Noul prefect al jude -
ţului Hunedoara, Călin Petru
Marian, a depus jurământul în
cadrul unei ceremonii care s-a
desfăşurat în sistem de video-
conferinţă şi a fost condusă de
ministrul Afacerilor Interne,
Marcel Vela.

La eveniment au luat parte
fostul prefect, Vasilică Potecă,
subprefectul Dorel Ovidiu
Bretean, reprezentanţi ai
structurilor Ministerului Afa -
cerilor Interne şi o parte din
angajaţii Instituţiei Prefectului
Hunedoara. 

Noul prefect de Hunedoara,
Călin Petru Marian, are 49 de
ani, este de profesie inginer
agronom, absolvent al Univer-
sităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca. 

Din luna iulie şi până în
prezent, Petru Călin Marian a
ocupat funcţia de subprefect al
judeţului Hunedoara.

În ultimii ani, el a ocupat
mai multe funcţii, cum ar fi
cele de director al Unităţii Fi-
tosanitare pentru Protecţia
Plantelor din judeţul Hune-
doara, al Oficiului de Studii
Pedologice şi Agrochimice
Hunedoara, al APIA Hune-
doara, al Companiei Judeţene
de  Turism din cadrul Consiliu -
lui Judeţean Hunedoara, al
Unităţii de Asistenţă Medico-
Socială Baia de Criş, al Oficiului
Judeţean de Plăţi pentru Dez-
voltare Rurală şi Pescuit Hune-
doara şi al Camerei Agricole şi
director al Direcţiei pentru
Agricultură Judeţeană Hune-
doara. 

Decizia de numire a unui
nou prefect al judeţului a fost
luată în şedinţa de Guvern şi
survine demisiei din funcţia de
prefect a lui Vasilică Potecă,
acesta urmând să-şi depună
candidatura pentru un loc în
Senat, din partea PNL Hune-
doara, la alegerile parla-
mentare din decembrie. 

Călin Petru Marian - 
noul prefect al judeţului Hunedoara
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Fără apă caldă, până luni
Deva - Locuitorii municipiului Deva, care sunt racordați

la sistemul centralizat de termoficare, vor trebui să mai
aştepte până luni furnizarea apei calde de la termocentrala
Mintia. Conducerea Sucursalei Electrocentrale Deva comu-
nica faptul că pentru efectuarea unor lucrări de revizii şi
reparatii urgente în cadrul Termocentralei Mintia, a fost
sistată furnizarea agentului termic primar si implicit a apei
calde de consum in municipiul Deva. Furnizarea agentului
termic va fi reluată în cursul zilei de luni, 19 octombrie.
Reprezentanţii Electrocentrale îşi cer scuze locuitorilor
orasului Deva pentru disconfortul creat şi dau asigurări că
furnizarea apei calde va fi reluată la parametri optimi.

Control la târg
Pui - O amplă acţiune de control a avut loc în târgul de

toamnă din comuna Pui, cel mai mare din judeţul Hune-
doara. Poliţiştii şi jandarmii au fost prezenţi în zonă pentru
asigurarea ordinii şi liniştii publice şi fluidizarea traficului.
Polițiștii rutieri au aplicat 14 sancțiuni contravenționale
pentru diferite încălcări ale legislației rutiere, valoarea
acestora depășind 5.300 de lei.

Episcopia ajută spitalul Deva
Deva - Episcopia Devei și Hunedoarei continuă campania

de sprijin pentru utilarea spitalelor din județ. Recent, epis-
copia a donat un sistem centralizat de injectomate și infuzo-
mate către Compartimentul de Terapie Intensivă
Co ro nariană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva.
Valorea echipamentelor este de aproximativ 325.000 lei. Sis-
temul vine în sprijinul pacienților cu boli cardiovasculare
grave, făcând din Compartimentul de Terapie Intensivă Coro-
nariană a Spitalului Județean de Urgență Deva unul dintre
cele mai avansate din țară, din punct de vedere tehnologic.

Prefectul cere înăsprirea controalelor
Deva - Prefectul județului Hunedoara, Călin Marian, a

avut o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor hunedorene
implicate în activitățile de control și verificare a respectării
măsurilor de combatere și limitare a infecției cu noul coro-
navirus. În noile condiții epidemiologice din județul Hune-
doara a fost discutat un nou Plan de măsuri pentru
efectuarea controalelor.  Prefectul a solicitat intensificarea
acestor tipuri de acțiuni, în cele patru direcții principale
de verificare: transport public, activități comerciale de tip
HORECA, piețe, târguri, supermarket-uri și agenți eco-
nomici cu activitate de producție sau servicii.

ŞTIRI  LOCALE

Tulcea – Bibliotecarul
Avram Iancu şi-a înscris, în
această săptămână, o nouă
performanţă. El a reuşit să
parcurgă înot unul dintre cele
mai grele braţe ale Dunării,
Sf.Gheorghe, la capătul unui
efort în care a trebuit să se
lupte cu greutăţile unui par-
curs aglomerat şi cu o vreme
potrivnică.

„Am reuşit! După 73.85 de
kilometri, 19 ore si 14 minute
de înot, cu o viteză medie de
3.8 km la oră. Am ajuns la
Sfântu Gheorghe și dincolo de
el, până la Marea cea Neagră!
A fost un efort mult mai mare
decât cel preconizat. Mă
bucur că am dus la capăt
această cursă a prieteniei!
Alături de mine au fost Călin
Ene de la Sulina Fabuloasă și
Moritz de la Danube Pirates.
Călin e prieten vechi, iar
Moritz acum a intrat în viața

mea. Nu am căutat recorduri,
dar numai această prietenie,
dacă o contabilizez, a meritat
tot efortul”, a declarant Avram
Iancu.

Înotătorul român şi-a în-
ceput cursa joi, 8 octombrie,
şi iniţial şi-a propus să o
încheie a doua zi, însă ploaia
şi problemele logistice l-au
ţinut departe de fluviu cel
puţin 24 de ore, astfel încât a
terminat cursa luni, 12 oc-
tombrie.

"Sfântul Gheorghe este cel
mai vechi braţ al Dunării, care
transportă 22% din volumul
de apă al fluviului. Cea mai
mare adâncime pe acest braţ
este de 26 metri. Braţul a
suferit transformări prin
tăierea unui număr de şase
meandre, lungimea sa scur -
tându-se la 70 de km navi -
gabili”, afirmă polispor tivul
din Petroşani.

El a parcurs distanţa men -
ţionată fără costum de neo-
pren, într-o temperatură a
apei ce variază în jurul a 
17-18 grade Celsius.

Avram Iancu şi-a propus ca
anul viitor să înoate şi braţul
Chilia al Dunării.

După ce a înotat 89 de zile
pe Dunăre, Avram Iancu a de-
venit primul român nomina -
lizat de World Open Water
Swimming Association la ti-
tlul Man of the Year, 2017, la
înotul în ape deschise.

Bibliotecarul Avram Iancu
este cunoscut pentru perfor-
manţele sale sportive. El a mai
traversat înot Canalul Mâne -
cii, în august 2016. Pe lista
reuşitelor este înscrisă şi tra-
versarea Mării Negre, în
toamna lui 2018, când a îno-
tat 680 de kilometri, de-a lun-
gul ţărmului, de la Sulina la
Istanbul, timp de 60 de zile.

Avram Iancu a biruit
Braţul Sf.Gheorghe!

Deva - Restaurantele,
cafenelele şi sălile de jocuri
de noroc din 37 de localităţi
ale judeţului Hunedoara,
între care se numără oraşele
Vulcan, Aninoasa, Haţeg şi
Petrila, nu mai pot funcţiona
în spaţiile interioare din
cauza creşterii numărului de
cazuri de infectare cu COVID-
19, în ultimele 14 zile, a
anunţat Instituţia Prefectu-
lui.

Hotărârea a fost luată luni

de Comitetul Judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă (CJSU)
şi se aplică începând de
marţi, 13 octombrie, locali -
tăţile vizate fiind cele în care
incidenţa cumulată a per-
soanelor confirmate pozitiv
cu virusul SARS-CoV-2 trece
peste pragul de 1,5 cazuri la
1.000 de locuitori.

Între cele 33 de localităţi
din mediul rural în care ac-
tivitatea de alimentaţie pu -
blică va fi restricţionată,

unele sunt destul de impor-
tante cum ar fi satele Mintia,
Leşnic, Hărău, Simeria Veche,
Şoimuş, Ţebea, Teliucu Infe-
rior sau Băniţa.

Conform datelor Grupului
de Comunicare Strategică, de
la începutul pandemiei şi
până joi, în judeţul Hune-
doara s-au infectat cu noul
coronavirus peste 3.000 de
personae. În ultimele 24 de
ore au fost consemnate 60 de
cazuri noi. 

Restaurante şi cafenele restricţionate din cauza Covid-19



E
xistă un loc, într-o
comună în județul
Hunedoara, care are

multe lucruri în comun cu
celebrul Muzeu Metropo -
litan de Artă din New
York. 

Mai exact, peste 1.800 de
obiecte expuse la Muzeul
Textilelor din Băița. Acestea
provin din donația făcută
doamnei Florica Zaharia,
hunedoreancă născută în
Băița, de această prestigioa -
să instituție de artă, în care
domnia sa a profesat timp de
30 de ani.

Pe lângă aceste obiecte,
colecția privată a Muzeului
Textilelor cuprinde 12.000
de piese și instrumentar tex-
til din toată lumea, acumu-
late pe parcursul a 40 de ani,
prin eforturilor familiei Za-
haria. 

Făcând o vizită la acest
mu zeu aparte, veți pătrunde

într-o lume colorată, ce vă
dezvăluie mesaje ascunse în
fiecare împletitură sau cusă-
tură.

Planificați-vă o excursie
de redescoperire a Țării Za -
randului, pentru a vedea și
alte atracții inedite ale
județului Hunedoara: Muze -
ul Aurului de la Brad, Podul
Natural de la Grohot, Casa
Căutătorului de Aur de la
Stănija, Panteonul Moților de
la Țebea, Mănăstirea Crișan
și multe, multe altele. Vă
puteți găsi inspirația răs-
foind ghidul turistic digital,
ce poate fi descărcat gratuit
de aici:

Magazin Play: https://
play.google.com/store/apps
/details?id=com.schuber-
tundfranzke.cityapp.hune-
doaracounty&hl=ro

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

Muzeul Textilelor din Băiţa
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O
pt sportivi au învins
telescaunul anul
acesta la cea de-a

patra ediție a competiției
de alergare montană „Red
Bull OutRun the Lift”, care
a avut loc în Parâng. 

Ei au parcurs distanța de
2,5 km, cu o diferență de alti-
tudine de 615m, sub 25 de
minute, durata pe care o par-
curge telescaunul de la start la
finiș.  Competiția de alergare
montană organizată de Toma
Coconea s-a bucurat de o

bună participare.
„Felicitări celor care au

acceptat provocarea și în
acest an! Avem opt sportivi
care au reușit să întreacă
telescaunul la această ediție.
Am avut foarte multe cereri
de înscriere la aceste între-
ceri și de la an la an solici -
tările sunt tot mai multe. Am
luat toate măsurile de sigu-
ranță, sportivii au avut în
kit-uri măști, dezinfec tanți ",
a declarat Toma Coconea la
finalul acestei ediții.

Întrecerea feminină, la care
au fost înscrise 34 de con-
curente, a fost câștigată de In-
grid Mutter care a  parcurs
traseul în 25 minute și 29 se-
cunde, urmată de Loredana
Sabău și Andra Anghel. 

La masculin competiția a
fost mai aprigă, cu peste 140
de participanți, câștigătorul
ediției fiind Viorel Pălici (cu
timpul de 21 minute și 22 de
secunde) urmat de Istvan 
Szabolcs-Gyorgy și Ionuț Zin -
că.

C
omitetul Executiv al
Comitetului Inter-
național Olimpic

(CIO), reunit la recent, a
stabilit ca viitorul preșe -
dinte al CIO să fie ales în
cadrul celei de-a 137-a
Sesiuni a CIO, programată
în perioada 10 - 12 mar-
tie, anul viitor, la Atena. 

În perioada 7-9 martie
2021, tot la în capitala Greciei,
se va reuni și Comitetul
Execu tiv al CIO. În absenţa ac-
tualului președinte CIO, Tho -
mas Bach, Comitetul Executiv
al CIO a aprobat în cadrul în-
tâlnirii conduse de Anita De-
Frantz, prim-vicepreședintele
forului olimpic, directivele
privind alegerea noului lider
al CIO. Potrivit acestora, candi-
daturile pentru șefia Mișcării
Olimpice mondiale vor trebui
depuse până pe 30 noiembrie
2020, cel târziu. Pentru a evita

orice risc de a perturba buna
desfășurare a JO Tokyo 2020,
care urmeaza să aibă loc în
2021, cât și pentru a permite
o tranziție lină, s-a decis ca
președintele CIO ales în tim-
pul celei de-a 137-a Sesiuni să
preia funcția a doua zi după
ceremonia de închidere a
Tokyo 2020.

Regulile după care se va
desfășura campania elec-
torală pentru alegerea noilor
conducători ai CIO, destinate
să asigure respectarea prin-

cipiilor etice fundamentale
ale Olimpismului, vor fi iden-
tice cu cele care s-au aplicat și
la alegerile din 2013.

Alegerile din 2021 pentru
noii membri ai Comitetului
Executiv al CIO vor avea loc în
cadrul celei de-a 138-a Se-
siuni a CIO, programată a avea
loc în iulie, la Tokyo. Preșe -
dintele  actual al CIO, germa -
nul Thomas Bach a anunțat la
sesiunea CIO, din 17 iulie  a.c.,
că va candida pentru un nou
mandat.

Alegeri la CIO: Noul preşedinte va fi ales
în martie 2021, la Atena

Atletism:  Opt sportivi au
bătut telescaunul la 

„Red Bull OutRun the Lift”

R
omânia a participat
la ediția din acest
an a Campionatelor

Europene de Canotaj des-
fășurate la Poznan 
(Polonia) cu 12 
echipaje, însumând 
45 de sportivi. 

Aceștia au cucerit 4 me da -
lii de aur, 1 medalie de ar -
gint, 1 medialie de bronz și
de două ori locul 5 în finalele
de duminică, cu care Româ-
nia se clasează pe locul 2 pe
națiuni după numărul de
medalii câștigate în probele
olimpice, în urma Olandei.

Medaliile de aur  au fost
aduse la palmaresul dele-
gației de către echipajul de
dublu rame feminin (W2-)
format din Adriana Ailincăi
și Iuliana Buhuș, apoi de cel
de dublu rame masculin for-
mat din Ciprian Tudosă și
Marius-Vasile Cozmiuc, cel
de dublu vâsle feminin alcă-
tuit din Simona Geanina
Radiș și Ancuța-Nicoleta
Bodnar iar a patra medalie

de aur pentru țara noastră a
fost câștigată în proba de
8+1 feminin, de echipajul
format din Maria-Magdalena
Rusu, Viviana-Iuliana Beji-
nariu, Georgiana Dedu, Ama -
lia Bereș, Ioana Vrînceanu,
Maria Tivodariu, Mădălina
Bereș, Denisa Tîlvescu și
Daniela Druncea.

“Felicit totodată antre no -
rii și întreg staff-ul, cluburile
sportive care ne-au dat toți
acești sportivi extraordinari,
dar le mulțumesc tuturor
celor care ne-au susținut și
ne susțin în continuare.
Mulțumiri speciale pentru
susținere adresez și Minis-
terului Tineretului și Sportu-
lui și COSR. Sper ca anul
2021 va fi unul mult mai bun
pentru noi toți și privesc deja
cu optimism către Jocurile
Olimpice de la Tokyo, unde
îmi doresc să obținem me -
dalii cât mai strălucitoare!”, a
declarat Elisabeta Lipă, Pre -
ședintele Federației Ro mâne
de Canotaj.

F
ederaţia Internaţio -
nală de Automobi -
lism (FIA) a anunţat

că 12 probe sunt înscrise
în calendarul provizoriu
al ediţiei din 2021 a 
Campionatului Mondial 
de Raliuri (WRC), 
ce se va deschide în 
ianuarie cu Raliul 
Monte Carlo, 
informează AFP.

Anul acesta campionatul
mondial nu cuprinde decât
opt probe din cauza pande -
miei de coronavirus. A şasea
etapă a avut loc în weekend în
Sardinia, în timp ce alte două,
în Belgia şi Italia (Monza), ar
urma să aibă loc până la
jumătatea lunii decembrie.

Iată calendarul provizoriu
al Campionatului WRC 2021:
24 ianuarie: Monte Carlo,14
februarie: Sudia, 25 aprilie:
Croaţia,23 mai: Portugalia, 6
iunie: Italia, 27 iunie:
Kenya,18 iulie: Estonia,1 au-
gust: Finlanda, 22 august:
Marea Britanie,12 septem-
brie: Chile, 17 octombrie:
Spania,14 noiembrie: Japonia.

Raliurile din Turcia, Leto-
nia, Belgia, Argentina, Grecia
şi Italia (cel de la Monza) sunt
în rezervă dacă pandemia de
coronavirus va împiedica or-
ganizarea probelor înscrise în
calendar, a adăugat FIA într-
un comunicat.

Canotaj: Şase medalii 
pentru România la 

Campionatele Europene

Automobilism: Calendarul
competițional pentru 2021
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R
omânia a cucerit
trei medalii, una de
argint şi două de

bronz, la turneul de tenis
de masă Europa Top 10
juniori şi cadeţi, care a
reunit la Berlin crema ju-
venilă de pe continent la
sportul cu mingea de
celuloid, potrivit site-ului
Federaţiei Române de
specialitate.

La junioare, Elena Zaharia

a obţinut medalia de bronz,
cu şase victorii şi două eşe-
curi, fiind devansată de
Prithika Pavade (Franţa), opt
victorii, şi belarusa Daria
Kisel, şase victorii şi două
eşecuri.

La cadeţi, Iulian Chiriţă a
obţinut argintul, cu cinci vic-
torii şi două înfrângeri, An-
drei Istrate a luat bronzul, cu
acelaşi bilanţ, în timp ce

francezul Felix Lebrun a ocu-
pat primul loc (şase victorii,
o înfrângere). Darius Movi -
leanu s-a clasat pe locul al
patrulea, cu cinci victorii şi
două eşecuri.

În întrecerea de la cadete,
Bianca Mei-Roşu a pierdut
toate cele trei partide de du-
minică și s-a clasat pe locul 7
din 10, cu trei victorii şi şase
eşecuri.

C
ampionatele Mondi-
ale de tenis de masă
pentru juniori, pre-

văzute între 29 noiembrie
şi 6 decembrie la
Guimaraes (Portugalia), au
fost anulate pentru a pro-
teja sportivii de pandemia
de coronavirus, in-
formează Federaţia inter-
naţională de tenis de masă
(ITTF), citată de EFE.

Decizia de anulare a com-
petiţiei mondiale rezervate ju-
niorilor a atras unele
modi ficări în calendarul inter-
naţional. Comitetul Executiv
al ITTF a recomandat ca Por-
tugalia să fie în 2021 gazda
primei ediţii a Campionatelor

Mondiale de tineret, iniţial
acordate Tunisiei, care însă a
primit organizarea ediţiei a
doua, din 2022.

Aceste modificări urmează
să fie aprobate la reuniunea
Comitetului Executiv din 19
noiembrie.

ITTF se adaugă pe lista nu-
meroaselor federaţii inter-
naţionale care au anulat
campionatele mondiale la cat-
egoriile inferioare, din cauza
calendarului comprimat la
maximum de pandemia de
coronavirus, dând prioritate
competiţiilor de seniori şi cal-
ificărilor pentru JO 2020 de la
Tokyo.

Tenis de masă: Medalii pentru
România la Europa Top 10

ANUNȚ PUBLIC

ALB VOINEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
titular al activității: ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE ALB
VOINEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autor-
izației de mediu, pentru punctul de lucru amplasat în lo-
calitatea RÎU DE MORI, SAT SIBIȘEL, NR. 2A, JUDEȚUL
HUNEDOARA.

Informații privind documentația depusă pot fi
obținute la sediul APM Hunedoara, Str. Vlaicu Aurel, nr.25,
Deva, Hunedoara, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-
16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Hunedoara, pe durata derulării procedurii de autor-
izare.

F
osta mare atletă
română Constantina
Diţă, campioană

olimpică la maraton în
2008 la Beijing, a fost nu-
mită de World Athletics
ambasadoare a Campi-
onatelor Mondiale de
semimaraton de la 
Gdynia (Polonia),
care se vor desfășura în
17 octombrie.

În prezent, Constantina
Diţă (foto) îşi împarte timpul
între România şi Statele
Unite, fiind încă implicată în
sport, ca fondatoare şi or-
ganziatoare a cursei anuale
Bucharest International 10
km.Ea continuă să alerge la
cei 50 de ani pe care îi are,
iar anul trecut a încheiat
maratoanele de la Berlin (3 h
07 min) şi New York City (3
h 30 min)și speră ca să poată
să alerge la toate cele şase
Mari Maratoane, singurul
care îi lipseşte fiind cel de la
Boston.

România va fi reprezen-
tată la Campionatele Mondi-
ale de semimaraton de la
Gdynia (Polonia) de şase
sportivi, unu la masculin şi
cinci la feminin, lotul Româ -
niei fiind format din Nicolae
Soare, Adela Paulina Bălţoi,
Liliana Maria Dragomir,
Adriana Nelson, Elena Ade -

lina Panaet şi Roxana Elisa-
beta Rotaru.

Având în vedere pan-
demia de coronavirus, CM de
semimaraton este singura
competiţie mondială de
atletism din 2020, la ea par-
ticipând 283 de sportivi
(157 la masculin şi 126 la
feminin) din 62 de ţări.

Atletism: Campionatele Mondiale de

semimaraton în Polonia

Tenis de masă: Campionatele

Mondiale de juniori, anulate



Încărcat de parfum și
plin de savoare, mustul
din struguri este darul

pe care toamna ni-l oferă,
în fiecare an. Un dar
neprețuit, întrucât mustul
este un preparat minune,
cu proprietăți deosebite,
care energizează și revita -
lizează organismul. 

”Licoarea” 
din  boabele de

struguri
A fost apreciată și cunos-

cută din cele mai vechi tim-
puri. În scrierile antice se
vorbește despre ambrozie
sau ”licoarea zeilor”, medicii
antichității considerând-o
mai sănătoasă decât apa. Într-
o legendă persană, mustul
era supranumit ”medicamen-
tul împăratului”. Crezându-se
că mustul fermentat este
otrăvitor, un sclav care a dorit
să moară, a intrat în pivnița
regelui și a băut un pahar din
sucul fermentat de struguri.
Cum gustul era foarte bun, a

continuat să bea. După un
somn de o zi și o noapte ,
acesta s-a trezit complet re-
vigorat. Auzind întâmplarea,
împăratul a gustat și el din li-
coarea cu pricina, care i-a plă-
cut atât de mult, încât a fost
ridicată la rang de cinste, nu-
mindu-se  ”medicamentul
regelui”. 

În zilele noastre
Valoarea nutritivă a mus-

tului este apreciată de spe-
cialiști, unii dintre ei numind
mustul obținut prin presare
”lapte vegetal”, datorită celor
900 de calorii conţinute de un
litru de suc. Bogat în sub-
stanțe benefice organismului,
astăzi mustul este utilizat atât
la prepararea unor produse
farmaceutice, cât și în cos-
metică.

Virtuțile terapeutice 
ale mustului 

Se datorează unei sub-
stanțe din must cu o acțiune

extrem de puternică, de 20 de
ori mai mare decât vitamina
C şi de cinci ori mai mare ca
vitamina E, putând bloca acți-
unea anumitor bacterii, spun
cercetătorii. De asemenea,
nutriționiștii vorbesc despre
calitățile lui antioxidante,
care ameliorează circulația
sangvină, scad riscul bolilor
cardiovasculare sau obez-
ității, alungă stresul. Dar,
acest ”medi cament dulce” are
efecte cura tive asupra între -
gului organism, fiind reco-
mandat în mod deosebit,
bol navilor aflați în conva-
lescență, scrie taifasuri.ro.

Remedii naturiste 
cu must

În cazul reumatismu-
lui sau guturaiului
Efectele antiinflamatoare

ale mustului se vor simți
destul de repede, dacă se va
face o cură de două săp-
tămâni cu must proaspăt, pe-

rioadă în care se va consuma
zilnic un litru și jumătate de
must. O astfel de cură are un
efect și mai puternic, dacă
este asociată cu o alimentație
bazată pe consumul de
legume și fructe, susțin spe-
cialiștii.

Pentru persoanele
care suferă de 

obezitate
O cură de must poate fi de-

osebit de utilă. Este recoman-
dat să se consume între 1.000
ml şi 1.200 ml, timp de o săp-
tămână, dar cura se poate
prelungi până la trei săp-
tămâni, fără efecte adverse,
scrie clicksanatate.ro.  Un ast-
fel de tratament este util și
persoanelor care suferă de
surmenaj. 

Ajută în 
bolile 

cardiovasculare
În urma cercetărilor efec-

tuate s-a ajuns la concluzia că,

această licoare dulce și aro-
mată este un excelent medi -
cament în tratamentul bolilor
cardiovasculare. Asta pentru
că, favorizează eli minarea
apei din organism, micșorând
astfel tensiunea arterială. 

De asemenea, prin îmbu -
nă tăţirea circulaţiei sangvine,
consumul de must ne ajută să
evităm oboseala cardiacă,
punându-ne la adăpost și de
accidentele vasculare cere-
brale, potrivit sanatate.ro

În bolile 
infecto-

contagioase
Este recomandată o cură

cu must, pe timp de o lună. În
cazul hepatitelor, efectele
depurative, diuretice și tonifi-
ante ale mustului sunt remar-
cabile, ficatul și organismul,
în general, eliminând mai
rapid toxinele. În astfel de
situații, terapeuții recomandă
o cură de must, timp de trei
luni.
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În caz de scleroză
Tratamentul va începe cu o

jumătate de litru de must
proaspăt, consumat zilnic, în
trei reprize, cu o oră înainte
de mesele principale. Pe par-
curs, cantitatea va crește pro-
gresiv, ajungându-se până la
doi litri zilnic, după două săp-
tămâni de cură. Dar atenție,
acești doi litri vor fi con-
sumați, timp de trei zile, fără
a se mânca nimic altceva.
După cele trei zile, consumul
de must va descrește, tot pro-
gresiv, ne sfătuiesc terapeuții.

Persoanelor care au
suferit intoxicaţii 

Vor consuma trei căni cu
must pe zi, între mese, acesta
grăbind eliminarea toxinelor
din organism. 

În caz de prostată
Este indicat a se consuma

un amestec, în părți egale, de
must, cu suc de  morcovi, cas-
traveți, sfeclă roşie şi ţelină,
timp de o săptămână, potrivit
sanatate.ro. Datorită propri-
etăţilor antiinflamatoare şi
antioxidante, mustul din
struguri limitează neplăcerile
cauzate de mărirea prostatei, 

Stimulent al activității
renale

Mustul este recomandat de
către specialiști în curele de
dezintoxicare, dar și per-
soanelor ce depun intense ac-
tivităţi intelectuale.

Reglează funcțiile 
digestive

În caz de constipație,
tratamentul cu must poate fi
o soluție, procedându-se în
felul următor: în prima zi se
vor consuma 300 ml suc, apoi
doza va creşte treptat. La  în-
ceput se va mări cu 200 ml,
apoi va ajunge până la 750-
1.000 ml pe zi, timp de două-
trei săptămâni. După această
perioadă, consumul va scădea

treptat. În tot acest timp, can-
titatea de must băută se va
împărţi în trei părţi şi se va
consuma cu două ore înainte
de masă, ne sfătuiesc nu-
triționiștii.

Contribuie la 
îmbunătățirea vederii

Fiind bogat în tanin, mus-
tul din struguri negri este in-
dicat persoanelor care au
probleme cu vederea, ajutând
la îmbunătățirea acesteia. De
asemenea, mustul previne
apariţia leziunilor retiniene,
spun specialiștii. 

În alte afecțiuni
Nutriționiștii recomandă

consumul de must și în alte
afecțiuni, cum ar fi: per-
soanelor care suferă de nefrite,
ciroză, febră tifoidă, neuraste-
nie, tuberculoză, enterocolite
sau cistite, scrieclickpentrufe-
mei.ro. Ultimele studii au ară-
tat că mustul, transformat în
vin roşu, poate fi util în vinde-
carea de cancer mamar.

Important!
Medicii ne atenționează că

mustul nu este recomandat
persoanelor cu probleme de
colon sau ciroză.

Pentru pregătirea organis-
mului de iarnă, nutriționiștii
recomandă consumul a trei
pahare de must pe zi, timp, de
o lună.

În cosmetică
În caz de acnee 

Pe locul afectat se va aplica
un tampon îmbibat în must
din struguri albi. După aprox-
imativ zece minute, pielea se
va curăța cu apă călduță. Pen-
tru o eficacitate maximă, se
poate adăuga și puțin bicar-
bonat de sodiu.

Reîmprospătarea
tenului

Se poate face cu ajutorul
mustului aplicat pe faţă. Mus-
tul revigorează pielea, iar cojile
strugurilor îi redau elas ti -
citatea. Potrivit nutriţioniştilor,
capacităţile tonice sunt mai

puternice la strugurii roşii
decât la cei albi.

Conservarea mustului
Ca să ne bucurăm cât mai

mult de această ”licoare
dulce”, putem proceda la con-
servarea ei. În cele ce
urmează, vă vom prezenta
câteva metode naturale de
conservare, recomandate de
specialiști.

Congelarea mustului
Mustul, ținut 24 sau 48 de

ore la rece, astfel încât tem-
peratura să nu depășească 10
grade Celsius, poate fi depoz-
itat în sticle. Acestea se vor
lăsa goale, cam două trei
degete, pentru că mustul se
dilată prin dezghețare, iar sti-
clele pot exploda. Sticlele ast-
fel pregătite se pun la
congelator. Înainte de con-
sum, se vor scoate din conge-
lator și se țin, câteva ore, la
temperatura camerei. Mustul
conservat își păstrează toate
calitățile, spun nutriționiștii.

Folosirea aspirinei
Tot pentru conservarea

mustului, poate fi utilizată as-
pirina. Astfel că, pentru un
litru de must, este necesară o
tabletă de aspirină netam-
ponată, care se adaugă la
mustul proaspăt stors, care
nu a intrat în fermentație,
procedându-se astfel: as-
pirinele se vor dizolva într-un
litru de must, care se pune la
foc, aducându-se până la tem-
peratura de fierbere. Se lasă
3-5 minute la foc, după care,
mustul astfel pregătit se
adaugă la cealaltă cantitate de
must, care se dorește a fi con-
servată.

Conservarea cu 
ajutorul hreanului
La o astfel de metodă de

conservare, avem nevoie de
800 g de hrean, pentru 50 litri
de must, sau de o lingură de
hrean, la 10 litri de must.
Mustul obținut prin zdrobire
se lasă la limpezit, după care,
se amestecă bine cu mustul în
damigeana de 50 de litri,
potrivit antenasatelor.ro.
După aproximativ două săp-
tămâni, mustul se poate trage
în sticle.

Prin fierbere
Pentru conservarea prin

fierbere, mustul se pune la
fiert, într-un vas emailat,
amestecându-se cu o lingură
din lemn. Nu se vor folosi vase
sau ustensile din fier, întrucât
afectează calitatea mustului.
Când lichidul ajunge la tem-
peratura de 90 de grade Cel-
sius, focul se oprește, iar
mustul se toarnă în sticle.
Acestea se țin la cald, sub pă-
turi, pentru o răcire lentă,
apoi se așază în cămară, unde
temperatura trebuie să fie
constantă, dar nu mai mare
de 18 grade Celsius.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Încă de la începutul intervalului
va fi multă agitație în jurul
vostru. Eforturile pe care le faceți
vor da roade, iar presiunea finan-
ciară va fi mult mai mică. Ar fi de
dorit să evitați excesele ali-
mentare și să petreceți mai mult
timp în aer liber.

Veți primi o veste importantă, în
care poate fi vorba de cariera
voastră sau a partenerului de
cuplu. De asemenea, apar opor-
tunități de afaceri, iar câștigurile
vor fi pe măsură. Cu toate aces-
tea, schimbările care se întrevăd
în plan profesional vă pot afecta
relația de cuplu.

Perioada următoare va fi destul
de complicată pentru voi. La ser-
viciu apar situații neprevăzute, la
care trebuie să le faceți față
necondiționat.  Nici în viața de
cuplu lucrurile nu stau prea bine,
iar dacă nu sunteți atenți, situația
poate degenera.

Trebuie să fiți foarte atenți la in-
vestițiile pe care intenționați să le
faceți. Investiți sume modeste,
doar dacă sunteți convinși că
rezultatele vor fi în favoarea
voastră. Nu de altceva, dar dacă
mizați pe câștiguri mari, puteți
pierde tot. Familia vă sprijină
necondiționat.

Energia de care dispuneți vă
ajută să realizați lucruri fru-
moase sau să vă găsiți un loc de
muncă mai convenabil. Indifer-
ent de situație, nu vă bazați pe
promisiuni. Faceți în așa fel încât
hotărârile să vă aparțină în tota -
litate. Pentru că, ideile altora pot
fi în defavoarea voastră.

Vă preocupă bunăstarea familiei,
iar pentru asta faceți tot ce de-
pinde de voi. Dacă sunteți în
căutarea unei noi locuințe,
șansele sunt de partea voastră.
Dar, indiferent de situație, trebuie
să manifestați mai multă atenție
atunci când este vorba de banii
cheltuiți.

Pot avea loc schimbări impor-
tante în viața voastră. Dacă pla-
nurile pe care le-ați făcut,
împreună cu partenerul de cuplu,
nu au sorți de izbândă, renunțați
și începeți altceva. Încercați orice
schimbare care credeți că vă
avantajează. La serviciu sunteți
nevoiți să vă renegociați salariul.

În plan financiar, urmează o pe-
rioada bună. Cu toate acestea,
sunteți nevoiți să amânați câteva
proiecte din cauza unor persoane
care intervin în ultima clipă.
Ideile voastre sunt apreciate de
colegi, iar dacă perseverați, totul
va fi bine.

Apar multe oportunități de afa -
ceri în perioada următoare, dar
trebuie să fiți hotărâți și să luați
decizii corecte, la momentul
potrivit. Acționați cu promptitu-
dine în orice situație și țineți
seama de sfaturile bune ale pri-
etenilor sau ale familiei.

Dacă până acum lucrurile au
mers așa cum v-ați dorit, pe viitor
trebuie să fiți foarte atenți la tot
ceea ce faceți. Nu este o perioadă
prea bună pentru investiții de an-
vergură, iar schimbările la care
vă gândiți, ar fi bine să le amâ-
nați.

Ar fi bine să reluați proiectele pe
care le-ați tot amânat, din lipsa
banilor. Asta pentru că, sunt
șanse ca situația voastră finan-
ciară să se îmbunătățească. La
serviciu apar provocări noi, poate
chiar sunteți dispuşi să faceți o
nouă specializare.

Încercați să vă implicați în acti -
vități noi și să vă întâlniți mai des
cu prietenii apropiați. Relațiile
profesionale sunt favorizate de
astre în perioada următoare.
Colegii de serviciu vor veni cu idei
interesante, care vă pot ușura
munca.

• Din gelozie
Iubitule, ieri te-am văzut vorbind cu una

în cârje ...
- Era doar o prietenă ... și n-avea cârje.
- Ieri nu, azi da!

• Doi prieteni stau la o sticlă de vin:
- Nevastă-mea a dat examenul de condu -

cere auto.
- Și, ce-a făcut?
- A luat 8, din 10. Ceilalți doi au reușit să

sară din fața mașinii și să se salveze.

• Discuție între șef și un angajat:
- Șefu, ce e un zero?!
- Zero? E nimic ...
- Păi, atunci îmi puneți și mie la salariul

meu, un zero la urmă?

• La procesul de divorț
Judecătorul îi spune lui Bulă:
- Vreau să-i acord soției dumitale o pensie

lunară de 2 000 de euro, pentru întreținerea
sa și a copilului.

- Foarte frumos din partea dumneavoas-
tră, domnule judecător! spune Bulă. Din când
în când și eu le mai dădeam câte ceva.

• Discuție între două blonde:
- Auzi, dragă, ce e aia insuficiență car-

diacă?!
- Păi, cred, e atunci când nu ai suficienți

bani pe card.

• Doi bețivi stau de vorbă
- Medicul mi-a recomandat, insistent, să

încetez chefurile.
- Care medic?
- Cel care locuiește deasupra noastră!

Vineri, 16 octombrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Maestrul Tai Chi

TVR 1, ora 21,10, Regatul interzis

Sâmbătă, 17 octombrie

TVR 2, ora 20,10, Dragă Frankie

PRO TV, ora 21,45, Turnul Întunecat

Duminică, 18 octombrie

PRO TV, ora 20,00, Vânătoare în adâncuri

PRO CINEMA, ora 20,30, Brooklyn

Luni, 19 octombrie

FILME CAFÉ, ora 20,15, Spion fără voie

TVR 1, ora 22,10, G.I.Jane

Marți, 20 octombrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Anaconda 3

TVR 1, ora 22,10, Omul cu mască de fier

Miercuri, 21 octombrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Ultima călătorie

TVR 2, ora 21,10, În mijlocul sălbăticiei

Joi, 22 octombrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Dragoste și un glonț

TVR 2, ora 21,10, Ultima dovadă

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20,00

Subiect de conversație
Acțiunea filmului are loc într-un orășel din sudul

Americii. Acolo, Grace Bichon se ocupa cu succes de
afacerea tatălui său – o fermă de cai. Viața ei este
dată peste cap atunci când îl surprinde pe Eddie,
soțul ei, în compania unei blonde. Și cum, se pare, el
nu era la prima abatere, Grace face scandal, cearta
dintre ei având loc pe una din străzile orașului în
care locuiau. Supărat de cele întâmplate, tatăl ei, un
om bogat și respectabil, nu vrea ca acest lucru să fie
subiect de bârfă pentru locuitorii orașului și încearcă
să aplaneze conflictul. Cu toate acestea, Grace decide
sa se mute la sora ei, Emma. Acolo începe să-și pună
întrebări legate de personalitatea soțului, dar și a
tatălui ei, care era de partea lui Eddie.

HAPPY CHANEL
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chimbările și furtunile
vieții sunt create per-
sonal, de fiecare, de ni-

meni altcineva. Nicio
persoană nu poate intra în
viața și traiul omului și să
le dea peste cap, fără per-
misiunea lui. Schimbările
din viața ta reflectă furtu-
nile din interiorul tău, cre-
ate și întreținute de
emoțiile negative: furii,
frustrări, îndârjiri, frici, ne-
siguranțe, invidie etc.

Atunci când tu nu îți rezolvi
aceste emoții conștientizându-
le, ele rămân acolo, în interior,
și atrag alte emoții, de aceeași
calitate, „partenere” tăcute,
care își unesc forțele. Iar la un
moment dat, toate vor căpăta
forța unei furtuni sau a unui
uragan. Energia emoțiilor
poate fi incredibilă. Dacă sunt
emoții pozitive, ele declan șea -
ză vindecarea corpului. Dar
dacă sunt negative, distor-
sionează câmpul electromag-
netic măsurabil al fiecărui
organ, ajungând, în final, să
destabilizeze întregul corp, cu
toate câmpurile lui. 

Şi, uite aşa, apare boala. Nu
poţi da vina pe toţi ceilalţi,
pentru că nimeni nu te poate
enerva fără acceptul şi voia ta.
Primii trei  pași spre potolirea
furtunii din tine şi readucerea
liniştii sunt: CONŞTIENTI-
ZAREA, ACCEPTAREA și ASU -
MA REA PERSONALITĂȚII,
ob servă-ţi trăirea, sesizează
furia, încrâncenarea, dorinţa
de a face rău, de a jigni. Pentru
aceasta, ai nevoie să atingi un
grad de maturitate. Cât timp
alegi să te comporţi infantil, ca
un prunc mic, vei arăta într-
una spre ceilalţi, pârându-i. Nu
te judeca, nu te înfuria pe tine
și nu regreta. 

Conducătorii nu mai țin la
oamenii care i-au ales

OARE i-au ales sau se aleg
singuri prin furt, mizerii
umane, diverse trucuri. De ce
ne dorim globalism? Pe noi ne
ajută cu ceva sau ne trans-
formă într-o colonie, asemănă-
toare unui ghetou de la
marginea unui oraș, o colonie
de la marginea UE. Cea mai
tare lecție a oferit-o, în urmă
cu mulți ani, poporului român
și conducătorului ei, un țăran,
Petrache Lupu. Profeţia făcută
de Petrache Lupu care, în legă-
tură cu sărbătoarea Acope -
rământului Maicii Domnului,
spunea la 1 octombrie 1936:

”Un mare imperiu va cu -
prinde Europa şi România
sfântă va fi cucerită fără să se
tragă cu tunul. Mai mult,
poporul minţit şi ademenit, va

dori să fie cucerită ţara lui De-
cebal şi a lui Traian. Mari
nenorociri se vor abate asupra
românilor. Se vor băjeni cu
milioanele, vor fi inundaţii şi
cutremure mari, secetă mare,
furtuni, din senin. Doi ani,
România, Europa, toată lumea
o să fie cuprinsă de o nouă
boală, o nouă ciumă. Bogatul o
să ceară săracului adăpost şi
mămăligă. Ţara o să fie trădată
de cei care o conduc, iar banul
o să fie singura religie. Dege-
aba preoţii şi vlădicii or să
ridice Crucea lui Hristos, că nu
vor fi ascultaţi şi lumea o să
râdă de ei. Hoţii or să fie domni
şi curvele, doamne! Mai mulţi
ani, România o să fie bârlogul
tâlharilor şi va avea felinarul
roşu drept stemă. Războiul o
să ne bată la uşă şi disperarea
îşi va găsi sălaş în sufletul
românilor. Când o să piară ul-
timul trădător de ţară şi toţi
românii se vor pocăi, toți se
vor întoarce acasă, o minune
se va întâmpla şi Maica Dom-
nului o să-şi întindă Acop-
erământul peste Grădina ei
salvându-ne pe toţi, pe toţi
românii şi aducând pace,
bunăstare şi bucurie. Aşa să ne
ajute Dumnezeu!”

Este tulburător cum Petra-
che Lupu a „văzut” cu atâta
precizie, peste aproape un
secol. Mai rămâne să se îm-
plinească partea bună cu
„mântuirea, pacea, bunăstarea
şi bucuria”! Când te bazezi să
termini un partid sau stat
semănând, oră de oră, zi de zi,
numai ură și dezbinare între
oameni, mulți încep să-și eval-
ueze conducătorii. Și atunci,
vine întrebarea: cine a greșit,
noi sau ei? 

Mai avem un sistem 
de valori? 

Atenție la capcanele pe
care vi le întinde vechiul sis-
tem de valori, bazat pe put-
erea dispusă piramidal. Unii
dintre li derii celor mai puter-
nice state ale lumii vă dau de
înțeles că lumea în care trăiți
devine, pe zi ce trece aseme-
nea unui ocean, care pare să
fie din ce în ce mai tulbure. Iar
pentru asta, ați avea nevoie de
un ”vas” sigur, precum și de
un ”echi paj” pe măsură. Ideea
periculoasă pe care ei o
avansează, într-o formă mai
blândă, dar și mai șireată, este
că ar trebui să vă lăsați con-
duși de un căpitan ”compe-
tent”, decât de o masă așa-zis
amorfă, fără direcție. Este un
atac subtil la sistemul demo-
cratic! În realitate, lucrurile
stau cu totul altfel. 

Atenție la războiul 
informațional !

Care va fi din ce în ce mai
dur și se va desfășura pe toate
fronturile!

Șeful statului spunea ca
PSD împrăștie numai ură, fiind
acuzat de toate răutățile, de 30
de ani, a acestei țări. PNL este
cumva un partid nou? Nu sunt
nici cu PSD, nici cu PNL sau
USR. Dar noi chiar nu putem
spune adevărul despre fiecare
în parte? Nu a existat în ultimii
30 de ani și PNL? Chiar nu mai
gândim ce vorbim și vorbim
fără să gândim? Observ că
acest Guvern merge din
prostie în prostie. Ura pe care
Președintele o seamănă, nu
înseamnă fărâmițarea PSD-
ului cu ajutorul lui Ponta și
Tăriceanu, susținuți de oameni
din servicii, ci duce la falimen-
tul și distrugerea acestei tari.
USR va fi NAȘUL lui Iohannis și
al PNL. Să ajungi să compari
PSD cu Covid-19, este o neb-
unie! Președintele merge la
Magdenburg, în 14 octombrie,
pentru decernarea premiulul
”Otto cel Mare”, aport adus la
unificarea UE. Mai înțelegeți
ceva?! Cine  dorește Oculta?

„Problema principală pen-
tru România o reprezintă fap-
tul că Președintele, numit
Klaus Werner Iohannis, este
el cel atacat de o uriașă aro-
ganță și, o spun foarte clar, fi-
catul domniei sale se
hrănește cu foarte multă ură
și obsesie de putere absolută.
Sunt boli extrem de grave și,
în opinia mea, Domnia sa
obișnuiește să disemineze
ură, venin și aroganță, ori
acest personaj nu poate fi
președintele României, mai
ales într-o situație de criză, de
care, guvernul domniei sale
pe care îl patronează și pe
care l-a patronat, inclusiv
atunci când a furat în timpul
pandemiei sau când a furat
alegerile, împreună cu cama-
razii lor din USR, este respon-
sabil pentru criza din
să nătate, economică și socia -
lă, în care se găsește Româ-
nia”, spunea senatorul Titus
Corlățean. 

Alegerile locale ne-au
demonstrat cât de slabi sun-
tem conduși de cei din frun-
tea țării, existența statului
paralel și existența intere-
selor străine în care votul
nostru exprimat nu mai con-
tează decât sa fie alegeri, să
vadă toți ,,prostia și hoția
românească" și cea inter-
națională. Vedem hoția pe viu
și nu recunosc, trăim în Țara
lui Papură-Haos.

Au învins ura şi frica, două
sentimente mutilante! 

Klaus Iohannis şi-a văzut
visul cu ochii: cultivarea urii
demente faţă de PSD şi
pesedişti, precum şi crearea
unei imagini apocaliptice de-
spre evoluţia pandemiei. Au
găsit terenul prielnic şi au
rodit: mari oraşe, tradițional
roşii, au devenit, prin forţa urii
şi prin frica alegătorilor de
virus, galbene. La Bucureşti,
cum am mai scris, a fost
altceva decât alegeri normale:
a fost un ordin executat mili -
tăreşte, cu artileria grea
scoasă, profesionist, la găurit
inamici virtuali. Manipularea
”feisbucistică” a SRI şi tabletele
făcătoare de minuni ale STS 
şi-au îndeplinit, o data în plus,
misiunea. 

Cum este posibil să alegi
Primar General un om de legă-
tură cu interlopii? Cine este
șeful interlopilor? Când am
spus, categoric,  că la Bucureşti
statul paralel făcuse deja jocu -
rile  înainte de ziua alegerilor,
mulţi m-au luat în balon. Şi
dintr-o tabără şi din cealaltă.
Primăria Generală şi Primăria
Sectorului I au fost marile mize
ale oculţilor. Şi au fost adjude-
cate la scor, în marja de efi-
cienţă de plus/minus 5% a
“sistemului”, validată încă de la
prezidenţialele din 2014. Și
acum, la parlamentare, se știe
deja cine câștigă!

Nu spun şi n-am spus nicio-
dată că Firea sau Tudorache or
fi fost nişte lumini. Dar să
preferi acestora nişte carica-
turi administrative (şi nu
numai) ca Nicuşor Dan şi
Clotilde Armand, înseamnă
mâna “necuratului”. Cineva
afirma că “cetăţenii au fost mai
deştepţi decât politicienii”. Nici
nu e greu să se întâmple asta.
Dar tocmai de aceea, ei nu
puteau să o voteze, pe bune, şi
în procent de 45%, pe Clotilde
Armand. Să fim serioşi! Sec-
torul I, colonie franceză? Câmp
tactic pentru Dacian Cioloş şi
Emmanuel Macron? Iată că da!
Allez les bleus! Ăştia patrioţi!
Voila cum întregim tricolorul
politic: după roşu şi galben,
avem acum şi albastru pe fron-
tispiciul marilor primării
națio nale. Merci beaucoup! 

De ce la alegeri suntem 19
milioane de locuitori, iar în re-
alitate suntem 15 milioane.
Dacă și alegerile se fură, atunci
Terra se va numi România Fu-
rată. Cât ar părea de paradoxal,
marele învins al acestor
alegeri este PNL. PSD nu intră
în competiţia pentru lingura
de lemn, el căzând la pământ,

numărat până la 9, imediat
după europarlamentare. 

Cine este marele
câştigător? 

Exact USR, partidul statului
paralel! În favoarea cui a făcut,
deci, jocurile statul paralel la
Bucureşti şi, probabil, la Tim-
işoara?  Se vede cu ochiul liber,
de la o poştă!

La alegerile politice pentru
consilii, PNL s-a prăbuşit până
undeva în jur de 17%, în
oraşele importante unde şi-a
băgat coada statul paralel.
Diferenţa de voturi până la 32
– 35%, unde să se fi dus? Aţi
ghicit din prima: la USR!

De-asta erau așa de plouaţi
la declaraţii în seara alegerilor,
toţi peneliştii. Şi de-asta nu a
ieşit Klaus Iohannis să cele-
breze “marea victorie”. Pentru
că, de fapt, pentru el şi PNL-ul
lui, aceste alegeri au fost o
mare înfrângere. Cu ocazia,
asta am înţeles şi motivul pen-
tru care i-a invitat Klaus Ioha -
nnis la Cotroceni, pe Ludovic
Orban şi Nicuşor Dan. Ştiind
care va fi rezultatul, că Nicuşor
Dan a fost deja ales de sistem,
Iohannis a vrut să-i ceară vi-
itorului primar al Bucureştiu-
lui angajamente de fidelitate;
primul fiind, ca duminică seara
să serbeze triumful său cu PNL
şi nu cu USR. Ceea ce, cum aţi
constatat, s-a şi întâmplat. 

Am ajuns o țară în care nu
mai înțelegem nimic. Hoții nu
mai sunt pedepsiți de nimeni,
că ei fură braț la braț cu
procurorul, jandarmul și alții
care trebuiau să apere legali-
tatea. Daca ne întoarcem la
profeția lui Petrache Lupu,
vedem că suntem, încă, în
plină decădere. Și, dacă citim
cu atenție acea profeție, nu
cred că avem acum motive de
a spera la mai bine. „Când o să
piară ultimul trădător de ţară
şi toţi românii se vor pocăi”...
”Toți au funduri la fel, capetele
nu sunt la fel", Nicolae Iorga.

Aceasta este marea între-
bare: CÂND? Dacă și acum
hoții de la alegeri câștigă, ADIO
stat de drept! Iar atunci denotă
altceva, că cele doua palate
supraveghează ,, legalitatea
hoției"!

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală

oPiNii - 1116 - 22 octombrie 2020

Amărăciunea alegătorilor şi
bucuria hoţilor de a fi aleşi
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Mod de preparare:

Ceapa se toacă mărunt,
iar ciupercile se spală și se
taie bucățele. Se pregătește o
cratiță încăpătoare în care se
topește o lingură de unt și se

sotează ceapa. Se adaugă
apoi ciupercile, care se
călesc și ele, până se în-
moaie, amestecându-se din
când în când. Peste ele se
toarnă supa de pui sau apă și

totul se lasă la fiert. Între
timp, se zdrobesc, în blender,
cartofii cruzi, tăiați mărunt și
doi căței de usturoi cu puțină
apă. Amestecul obținut se
toarnă în oala cu supă și se
mai lasă la fiert 10-15
minute. După acest interval,
supa se dă prin blenderul de
mână și se asezonează cu
sare și piper. Atunci când se
servește, se pune iaurt gre-
cesc și, cine dorește, poate
adaugă puțin ton din con-
servă, scurs de apă.

INGREDIENTE

500 g ciuperci tip champignon, o ceapă, 2 cartofi de

mărime mijlocie, 2 căței de usturoi, 2 l supă de pui

(sau apă), o  linguriță sare, 1/4 linguriță piper negru

măcinat, o lingură unt, 150 g ton în suc propriu

(opțional),  2 linguri iaurt grecesc, opțional. 

Supă cu ciuperci, cartofi și tonSupă cu ciuperci, cartofi și ton

Mod de preparare:

Mușchiulețul de porc se
taie bucățele și se călește în
ulei. Când carnea începe să
se albească, se condimen -
tează cu sare, piper, boia
dulce și boia iute. Între timp,
ceapa se curăță, se taie solzi -
șori și se călește împreună cu
mușchiulețul de porc. Se
adaugă și ardeiul tăiat mă -
runt, foile de dafin, crengu -

țele de cimbru și, cratița
acoperită, se lasă la fiert, la
foc mic. 

Roșiile tăiate rondele se
adaugă la compoziție, iar to -

că nița se dă la cuptor pentru
30-40 de minute, până își
formează o crustă. La final,
tocănița se ornează cu ver -
deață. 

INGREDIENTE

600 g muşchiuleţ de porc, 3 ardei kapia, un ardei

verde, 2 dovlecei, 2 cepe roşii, un ardei iute, 2

gogoşari, piper boabe, sare, boia dulce, boia iute, 3-4

linguri ulei,1-2 foi dafin, 4 roşii, 1-2 crenguțe cimbru.

INGREDIENTE

pentru aluat: 600 g cartofi fierți în coajă, 300 g

făină, 2 ouă întregi, o linguriță de sare, vanilie.

Umplutura: 20 de prune, miez de nucă, o lin-

gură scorțișoară,  zahăr după gust.

Ingrediente pentru pesmetul rumen: 250 g pes-

met, 100 g unt, 100 g zahar, 100 g zahăr pudră

amestecat cu100 g nucă măcinată și zahăr tos ,2

linguri de scorțișoară.

Mâncărică de toamnăMâncărică de toamnă

Găluște cu prune 
și nucă

Mod de preparare

Prunele se spală, li se scot sâmburii, iar în locul lor, se
va  pune  miez de nucă amestecat cu zahăr și scorțișoară.

Cartofii, în coajă, se pun la fiert în apă cu sare. După ce
au fiert, se scurg se descojesc cât sunt calzi și se dau pe
răzătoarea mică. La cartofii rași se adaugă două ouă întregi,
vanilia, sarea și cele 300 g făină. Compoziția se frământă
cu mâna, făina adăugându-se treptat. Iar pentru că aluatul
este destul de moale și lipicios, modelarea se va face cu
mâna umezită în apă rece. Din aluatul obținut se iau bucăți
mici din compoziție, se aplatizează și în mijloc se va pune
câte o prună. Marginile aluatului se ridică peste prună, se
strâng în așa fel încât pruna să fie acoperită în totalitate,
formându-se o bilă. Găluștele modelate se vor așeza într-o
tavă presărată cu făină.

Se pregătește o cratiță cu pereții înalți, în care se toarnă
cinci litri de apă și o lingură de sare. Când apa dă în clocot,
se pun, pe rând, găluștele, lăsându-se la foc mic, aproxima-
tiv 10-15 minute, până acestea se vor ridica la suprafață.

Între timp, într-o tigaie se topește untul, se adaugă pes-
metul, care se amestecă ușor cu o spatulă. Pesmetul se lasă
la foc mic, până ce devine auriu. Spre final, se adaugă za-
hărul, apoi se stinge focul. Găluștele fierte se scot cu o
spumieră, se scurg de apă și se pun direct în tigaia cu pes-
met, mișcându-se ușor, până ce pesmetul îmbracă uniform
toată suprafața lor. Se pun apoi pe un platou și se presară
cu zahăr pudră amestecat cu nucă măcinată și scorțișoară.
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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
Vând casă, zona Certej, 2 camere,

baie, bucătărie, cămară, sobe tera-
cotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, telefon:
0725.452.888.

Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la
zi pe spațiu și teren. Preț negociabil,
telefon: 0722.546.509, 0767.395.755,
0748.294.350.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, etaj intermediar, 
decomandat, cu balcon, 50 mp, ușă
metalică, mobilat și utilat. Preț:
40.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Schimb (vând) garsonieră, în
Deva, zona Eminescu - Profi, 42 mp,
decomandată, et.3/4, bloc de
cărămidă, CT, gresie, faianță, parchet
stejar, balcon mare, închis, ușă metal-
ică, termopan și ofer diferență pentru
un apartament cu 2 camere, decoman-
dat CT, minim 50 mp, et. 1,2,3 în Deva,
zonă bună. Telefon: 0762.442.881.

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 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 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 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 
fizică. Telefon: 0725.395.946.

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

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

l Vând casă 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 Sân-

crai, trei camere, din care două mobi-

late, 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 închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et 1, central, Deva,

balcon, CT, termopan, mobilat și utilat

modern, pentru persoane serioase, cu

serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus

garanție. Telefon: 0254.215.212. 

l Caut garsonieră sau apartament
de închiriat, eventual cumpăr, în zona
Gojdu sau lângă piață, la parter sat
etaj 1, cu lift. Telefon: 0734.151.585.

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.

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 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.

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  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 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 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

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 autoutilitară N, Mercedes

Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,

până în anul 2020. Preț: 5500 euro,

negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Nissan Micra, AF 2000

benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2

uși, stare foarte bună. Preț negociabil,

telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut meseriaș care să execute
acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.
Telefon: 0745.750.705.

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, 63 de ani, 1,72/80, șaten,
ochi verzi, sincer, ortodox, din Deva,
doresc împreună noi să fim și un
apartament să-ți dăruim. Sunați să 
ne vedem. Telefon: 0720.366.434.

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.

DIVERSE

l Vând polizor Profesional 380 V,
2,2 W,, pietre 300m cu suport, putere
2,2 KW,-380 V, preț: 1500 lei și teasc
pentru struguri, șurub inox, placă alu-
miniu, 380 lei, mașină de spălat Auto-
matică 300 lei, lămâi cu rod,
televizoare cu tub. Tel. 0765.268.107.

l Vând ceas automatic bărbătesc,
pe metal, galben, în stare de
funcționare. Preț: 200 lei, telefon:
0745.750.705.

l Vând saltea Elixor magnetoter-
apie profesională nouă,1700 lei, co-
modă stejar cu patru sertare, 500 lei,
2 dulapuri cu suprapozabilă, 600 lei
ambele,3 uși din lemn, culoare cireș,
făcute la comandă plus feronerie,
1000 lei/buc. Telefon:0751.462.085.

l Vând aspirator nou Philips,
1500 W, spală, aspiră și usucă,600 lei,
serviciu de masă din porțelan, 12 per-
soane, nou, 700 lei, masă de stejar, 650
lei, antenă ”Dolce” cu echipament
complet, chiuvetă inox cu picior, 70 lei,
negociabile. Telefon: 0751.462.085.

l Vând aragaz” Idesit”, stare per-
fectă, în garanție, plus cadou  TV +
dulăpior emailat. Preț convenabil,
telefon: 0729.942.745, 0724.073.100.

l Vând televizor de cameră,
Marca ”Ney”, ecran 45 cm, preț 200 lei.
Telefon: 0720.677.035, 0354.415.533.

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

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Deva – După ce firma pri-
vată care a administrat Piaţa
Centrală din Deva a acumu-
lat datorii de peste 300.000
de lei, sub formă de chirie
către Primărie, Consiliul
Local a decis rezilierea con-
tractului încheiat cu opera-
torul privat. 

Consilierii locali au votat
astfel pentru o normalitate,
în sensul în care piaţa
agroali mentară a oraşului
trebuie să aparţină comu-
nităţii locale, reprezentată, în
cazul de faţă, prin Consiliul

Local şi Primăria Deva. 
„Am luat această hotărâre,

deoarece actualul chiriaș al
pieței nu și-a îndeplinit obliga -
țiile contractuale, printre care
se numără și restanțele la
plata chiriei în valoare de
309.558 lei (257.170 lei –
chirie și 52.388 lei majorări de
întârziere). Totodată am ținut
cont și de comercianții care
ne-au solicitat condiții de-
cente de desfășurare a activ-
ității și chirii accesibile. De
asemenea, devenii și-au expri-
mat nemulțumirea față de

modul în care a fost adminis-
trată piața de către operatorul
privat”, a declarat primarul
municipiului Deva, Florin
Oan cea.

Prin preluarea Pieței Cen-
trale Agroalimentare de către
Primăria Deva vor fi create
cele mai bune condiții co -
mercianților, dar și locuito-
rilor municipiului. 

„Piața Centrală a orașului
nostru va fi reamenajată și
dotată la cele mai înalte stan-
darde”, a dat asigurări edilul
local.

Deva - În urma întâlnirii
celor mai importanți lideri ai
Organizației PNL a județului
Hunedoara, în cadrul unei șe -
dințe desfășurate joi după
masă la Deva, s-a votat or-
dinea candidaților pentru
Camera Deputaților și Se -
natul Româ niei.

Astfel, la Camera Depu -
taților, în ordinea voturilor,
primii trei care deschid listele
sunt: Vetuța Stănescu - 15 vo-
turi, Lucian Heiuș - 14 voturi
și Ovidiu Furdui - 9 voturi.

La Senat, tot în urma votu-

lui dat în organizația jude -
țeană, în ordine, pe primele
trei locuri avem următorii
candidați: Vasilică Potecă –
15 voturi, Lucica Dina
Muntean -  8 voturi și Ioan
Dorin  Petrui -  7 voturi.

Concluzie: votul exprimat
în ședința Organizației Jude -
țene a PNL este extrem de di-
vizat, ceea ce conduce la
faptul că nimeni nu are o
susținere categorică, semn că
unitatea echipei este ”praf”,
atârnând doar de un fir de
ață.

Hunedoara: Unitatea PNL
atârnă de un fir de ață

Din cauza chiriilor neplătite,
Piaţa Centrală Agroalimentară

revine la Primăria Deva

C
onform datelor DSP
Hunedoara, 
15 unităţi de în-

văţământ din judeţ se află
în situaţia de a efectua
cursuri online, cu una sau
mai multe clase, 28 de
elevi şi 21 de cadre didac-
tice sau personal auxiliar
fiind confirmaţi pozitiv la
infecţia cu noul coron-
avirus.

Liceul "Traian Lalescu"
din Hunedoara desfăşoară
toate cursurile online.

Un număr mare de clase la
care procesul de predare este
afectat de cazurile de COVID-
19 este consemnat la Liceul
"C. Bursan" din Hunedoara,
cu 11 clase, Colegiul Naţional
"Decebal" Deva, cu 16 clase
de gimnaziu, şi Colegiul Eco-
nomic "Gojdu" din Hune-
doara, cu 4 clase.

Pe lista liceelor, şcolilor şi
grădiniţelor cu activitate în
"scenariul roşu" se mai află
unităţi de învăţământ din

Petroşani, Petrila, Vulcan, Lu-
peni, Orăştie, Simeria, Hărău.

Potrivit informaţiilor ofi-
ciale, în ultimele 14 zile în
judeţul Hunedoara au fost în-
registrate 726 de cazuri ac-
tive de COVID-19, 206
bol navi internaţi şi 205 per-
soane în evaluare la spital.

Peste 3.000 de
cazuri

Datele oficiale arătau că
joi judeţul Hunedoara a de-
păşit pragul psihologic de
3.000 de oameni care au con-
tractat virusul, de la în-
ceputul pandemiei. Tot de
atunci, 178 de persoane au
murit după ce s-au infectat
cu noul coronavirus, iar
peste 2.000 de bolnavi au
fost declaraţi vindecaţi de
COVID-19.

În judeţul Hunedoara nu
există zone care să necesite
carantinarea, mai precizează
autorităţile. 

Cursuri în „scenariul roşu”

Opt focare de COVID-19, între care secţii 
din spitale şi un club de fotbal

Deva - Opt focare de
COVID-19 erau active, în
această săptămână, în judeţul
Hunedoara, a informat Insti-
tuţia Prefectului.

Unul dintre focare, cu 14
persoane, este consemnat la
secţia ATI a Spitalului de Ur-
genţă Petroşani, iar un altul,
cu 14 cazuri, este activ la
secţia de Neurologie a Spi-
talului Municipal din Hune-

doara.
Un număr de 75 de per-

soane au fost diagnosticate cu
COVID-19 la un centru rezi-
denţial ce aparţine de Asoci-
aţia "Bunicii Văii Jiului", patru
cazuri au fost consemnate la o
reţea de case familiale pentru
copii cu dizabilităţi, iar alte
patru la un centru rezidenţial
din municipiul Hunedoara.

Direcţia de Asistenţă So-

cială Deva a anunţat că sis-
tează programul cu publicul la
ghişeele instituţiei pentru 14
zile, după ce 12 angajaţi au
fost depistaţi cu COVID-19.

Pe lista focarelor de
COVID-19 au mai fost incluşi
25 de angajaţi de la o fabrică
de cablaje auto din Deva şi 11
juniori de la un club sportiv
de fotbal din municipiul
Hunedoara.


