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Primăria Băiţa organizează
o campanie de vaccinare
împotriva COVID-19 pentru
populaţia din comună. 
Înscrierile pe listele de 
vaccinare se fac la sediul
primăriei. 
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Proprietarii clădirilor
abandonate vor primi
amenzi de până la 50.000
de lei, dacă nu le îngrijesc. 
Autorităţile din Hunedoara
au identificat deja 
60 de asemenea cazuri. 
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anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

GRATUIT

Devenii mai au de 
răbdat frigul din case 
Devenii mai au de 
răbdat frigul din case 

Indicatoare speciale montate pe 
autostradă! Drumarii vor să prevină 

ca şoferii neatenţi să mai intre pe 
contrasens pe autostrada A1. /pag.16

Postul PaşteluiPag. 8
Este cel mai lung și mai
aspru dintre cele patru pos-
turi importante din an, și se
va ține între 15 martie - 01
mai. Anul acesta, ortodocșii
sărbătoresc Paștele în 2 mai.

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală în valoare de 250 RON + TVA.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.
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A
genţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru
Agricultură (APIA) -

după cum ne informa d-na
Veronica TOPOR, direc-
torul executiv al Centrului
Județean Hunedoara - în-
cepând cu data de 1 martie
2021, a demarat Campania
de primirea Cererilor
Unice de Plată în anul
2021.

Având în vedere că sigu-
ranța în contextul pandemiei
Covid 19 este extrem de im-
portantă pentru instituția
noastră, fermierii vor putea
să-și înregistreze Cererile
unice de plată în anul 2021
fără a se prezenta la Centrele
județene/locale APIA şi/sau al
Centrul Municipiului Bu-
cureşti, până la data de 15 mai
2021.

Se va completa o singură
Cerere Unică de Plată, chiar
dacă se utilizează suprafeţe de
teren în diferite localităţi sau
judeţe.

Ca în fiecare an, APIA
HUNEDOARA va fi alături de
cei 17000 fermieri pe tot par-
cursul Campaniei și va acorda
tot sprijinul necesar pentru
parcurgerea cu succes a
etapelor necesare pentru
accesarea fondurilor eu-
ropene.

Fermierii își vor actualiza
parcelele agricole, elementele
ZIE (zone de interes ecologic)
și toate informațiile din cerere,
prin accesarea aplicației IPA
ONLINE din versiunea inter-

net, conform Manualului de
utilizare IPA-Online (accesibil
în aplicaţie). 

De asemenea, fermierii tre-
buie să verifice împreună cu
primăria pe raza căreia dețin
terenul, situația înscrierii în
Registrul agricol a terenului și
să permită primăriei să trans-
mită la APIA adeverința.

Documentele care fac
dovada că terenul agricol se
află la dispoziţia fermierului
trebuie să fie încheiate înain-
tea depunerii Cererii unice de
plată şi să fie valabile la data
depunerii Cererii.

Astfel, toate documente
care dovedesc că terenul uti-
lizat se află la dispoziția fer-
mierului se transmit
electronic pe adresele de e-
mail ale Centrelor APIA ce se
regăsesc la link-ul:
http://www.apia.org.ro/ro/c
entre-judetene-apia).

Responsabilitatea privind
legalitatea şi valabilitatea doc-
umentelor aparţine fermieru-
lui şi/sau autorităţii care a
emis/atestat aceste docu-
mente, după caz.

În cazul în care fermierii
deţin animale în exploataţie,
au obligația să se asigure că
datele acestora sunt actual-
izate în Registrul Naţional al
Exploataţiilor (RNE) (medic
veterinar concesionar/asoci-
aţie/propriile evidenţe, dacă
sunteţi utilizator SNIIA) și să
se adreseze Centrului jude -
țean/local al APIA şi/sau al
Centrului Municipiului Bu-

cureşti în vederea completării
declarației sector zootehnic în
aplicația dedicată sectorului
zootehnic, înainte de acce-
sarea IPA Online.

Funcționarii APIA vor con-
tacta fermierii în vederea
închiderii electronice a cererii
și pentru programarea aces-
tora în vederea semnării
Cererii și declarațiilor atașate
acesteia.

Atragem atenția ca înainte
de semnarea Cererii unice de
plată sector vegetal și
zootehnic, să se verifice încă o
dată datele înscrise și docu-
mentația depusă!

În calitate de stat membru
al Uniunii Europene, România
beneficiază de fonduri eu-
ropene, prin aplicarea sche -
melor de plăţi/măsurilor de
sprijin/ajutoarelor națio nale
tranzitorii, ca mecanisme de
susţinere a producătorilor
agricoli, respectiv: schema de
plată unică pe suprafaţă
(SAPS), plata redistributivă,
plata pentru practici agricole
benefice pentru climă şi
mediu, plata pentru tinerii fer-
mieri, plata pentru micii fer-
mieri, schema de sprijin cuplat
în sectorul vegetal și zoo -
tehnic; măsurile compensa -

torii de dezvoltare rurală: Mă-
sura 10 - Agro-mediu şi climă,
Măsura 11 - Agricultura eco-
logică, Măsura 13 - Plăţi pen-
tru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice (PNDR
2014-2020) și ajutoarele
naţionale tranzitorii (ANT)
care se acordă în sectorul veg-
etal şi zootehnic.

Potrivit prevederilor legis-
laţiei europene şi naţionale,
orice fermier care solicită plăţi
în cadrul schemelor de
plată/măsurilor de sprijin/
ajutoarelor naționale tranzi-
torii aferente Campaniei 2021,
au obligația să respecte
normele de ecocondiționali-
tate, care cuprind Bunele
Condiţii Agricole şi de Mediu
(GAEC) şi Cerinţele Legale în
Materie de Gestionare (SMR),
pe tot pacursul anului, pe
toate parcelele agricole din
cadrul exploataţiei, indiferent
de mărimea lor (inclusiv pe
cele neeligibile şi pe cele care
nu mai sunt folosite în scopul
producţiei).

Informațiile detaliate pentru
accesarea fiecărei scheme de
plată/măsuri de sprijin, inclusiv
hărțile și listele cu UAT eligibile
pentru măsurile de dezvoltare
rurală, dar și ghidurile adresate
fermierilor, pot fi consultate la
Centrele APIA și pe site-urile:
www.apia.org.ro, www.madr.ro
și www.pndr.ro. 

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

S-a demarat Campania de primire 
a Cererii Unice de Plată în anul 2021

Veţel – Reţelele de apă,
canalizarea, iluminatul sunt
doar trei dintre atributele unei
vieţi moderne pe care şi-o
doreşte orice om care trăieşte
în România. 

În acest context, adminis-
traţiile locale responsabile se
concentrează pe atragerea
fondurilor necesare demarării
unor proiecte la reţelele de in-
frastructură locală, mai ales că
Uniunea Europeană pune la
dispoziţie diverse programe
de finanţare.

Despre comuna Veţel se
poate spune, fără greşeală, că
reprezintă un exemplu pentru
atragerea fondurilor ne cesare
derulării unor proiecte de in-
teres comunitar. Unul dintre
aceste proiecte, extrem de im-
portant pentru calitatea vieţii,

se referă la introducerea
reţelelor de canalizare în satul
Mintia. Constructorii au
avansat bine încă de anul tre-
cut, când vremea a permis
echipelor de muncitori să
acţioneze pe mai multe tron-
soane, astfel încât execuţia să
se încadreze în termenele sta-
bilite prin documentele de fi-
nanţare.

Lucrările au ajuns pe strada
Gorunului, unde, din această
săptămână, au fost instituite
restricţii de circulaţie pentru
autovehicule. „Restricţiile de
circulaţie vor dura circa patru
săptămâni, interval în care
constructorul va executa lu-
crările necesare prevăzute în
proiect. Este o perioadă puţin
mai dificilă din punct de
vedere al accesului cu maşina,

însă trebuie să ne gândim că
lucrurile vor avea o finalitate
mult aşteptată de cetăţenii
care locuiesc în zonă. De aceea,
îi rog pe cetăţeni să fie îngă-
duitori”, a declarat primarul
comunei Veţel, Ioan Henţiu.

Restricţiile de circulaţie au
fost stabilite între intersecţiile
străzii Gorunului cu strada
Căminului şi cu strada Gării.
Accesul auto va fi blocat com-
plet pe acest tronson, cu ex-
cepţia proprietarilor din zonă.

Proiectul de introducere a
reţelei de canalizare în satul
Mintia se realizează în baza
unei finanţări europene de un
milion de euro, sumă neram-
bursabilă câştigată de Primă -
ria Veţel. 

Lucrările sunt prevăzute să
se încheie în acest an. 

Veţel: Continuă lucrările la reţeaua 
de canalizare în satul Mintia
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Deva – Bătaia de joc nu-
mită „termoficare” continuă
în municipiul Deva. Aproape
22.000 de oameni, conform
estimărilor făcute de pri-
marul municipiului, Florin
Oancea, se confruntă, de o
săptămână, cu frigul din case
şi cu lipsa apei calde. Şi nu
sunt singurii care au prob-
leme. Cu câteva excepţii, şco-
lile nu au căldură, drept
pentru care elevii sunt
nevoiţi să participe la cursuri
online. Iar unii dintre copii,
învaţă tot în frig, chiar dacă
stau acasă, pentru că nu au
căldură la calorifere. Sunt
afectaţi atât copii, dar şi
părinţii, nevoiţi să găsească
tot felul de soluţii pentru a-i
ajuta şi pe cei mici. 

Veştile proaste nu se
opresc aici. Conducerea
Complexului Energetic Hu -
ne doara (CEH) nu poate
înainta o dată certă la care va
fi reluată furnizarea agentu-
lui termic în Deva. Chemaţi la
Prefectura Hunedoara pen-
tru o analiză a situaţiei de
criză prin care trece oraşul,
mai-marii complexului au
comunicat că situaţia ar
putea fi rezolvată până la
sfârşitul lunii martie. Adică,
încă aproape trei săptămâni
de frig în case şi în şcoli, ca să
nu mai punem la socoteală
încălzitul apei pe aragaz. 

„În raportul prezentat
prefectului județului Hune-
doara se precizează că relu-
area distribuirii agentului
termic pentru municipiul
Deva poate avea loc la sfârși-
tul lunii martie, în funcție
atît de plata datoriilor CEH
către distribuitorul de gaze
naturale și către transporta-
torul cărbunelui pe calea fer-
ată cât și de cantitatea de
cărbune extras de la minele
funcționale din Valea Jiului”,
se arată într-o informare a
Prefecturii Hunedoara, pos -
tată pe pagina oficială de
Facebook a instituţiei.

Cărbunele şi 
rentabilitatea 

Când va fi disponibilă o
cantitate suficientă de căr-
bune este greu de pre-

vizionat, pentru că CEH a
pornit termocentrala de la
Paroşeni. Administratorul
special al CEH, Cristian Roşu,
a motivat că termocentrala
ar fi mult mai rentabilă decât
cea de la Mintia. Afirmaţia
este contrazisă de preşedin-
tele Sindicatului Solidari-
tatea Hunedoara, de la
Termocentrala Mintia, Cris -
tian Iştoc. 

„La aceeaşi cantitate de
cărbune folosită, Termocen-
trala Mintia produce venituri
mai mari cu peste 300.000
de lei în plus faţă de Termo-
centrala Paroşeni. Plusul
este realizat din alte sume
care se încasează de Termo-
centrala Mintia, cum ar fi
cele pentru cogenerarea 
energiei termice necesară în
sistemul de termoficare din
Deva. Cred că nu există nicio
scuză pentru faptul că mu-
nicipiul Deva a rămas fără
apă caldă şi căldură”, a
menţionat liderul sindical.

În plus, minele din Valea
Jiului abia realizează o pro-
ducţie zilnică de 1.100 de
tone de cărbune, în timp ce
necesarul Mintiei este de
circa 1.800 de tone pe zi. De
unde se va asigura huila
necesară termocentralei,
dacă acum se împarte cu

Paroşeniul? este întrebarea
logică a acestei stări de fapt.

Vinovatul de serviciu

Mai mult, potrivit comuni-
catului Prefecturii Hune-
doara, conducerea CEH
susţine că agentul termic
livrat în Deva este mai ieftin
decât costul de producţie al
acestuia. Concret, costul de
producție al agentului termic
ar fi de 662,19lei/Gcal, iar
prețul mediu de livrare este
de 193,08/Gcal. Păi, abia
acum aţi observat că lucraţi
în pierdere, stimaţi conducă-
tori ai CEH? Ce vină are
cetăţeanul din Deva care a
preferat să rămână captiv în
sistemul centralizat de ter-
moficare? Poate doar faptul
că a dat crezare tuturor
spuselor despre un sistem
performant, încălzire cen-
tralizată, poluare redusă şi
lista rămâne deschisă. 

Revoltaţi 

Oamenii din Deva sunt de-
a dreptul revoltaţi de situaţia
apărută. „Niciodată nu am
mai păţit aşa ceva. S-a mai
luat căldura, accidental, dar
atâtea întreruperi nu au fost.
Am ajuns mai rău decât pe
vremea lui Ceauşescu. Atunci

Deva avea căldură, acum,
nu”, spune o femeie care are
ghinionul să locuiască în
blocurile racordate de ter-
moficare. 

Ce ar trebui să facă oa-
menii care îngheaţă de frig,
în Deva? O soluţie a fost
postată, pe o reţea de so-
cializare, de către liderul
Sindicatului Solidaritatea
Hunedoara, care apreciază
că Primăria ar trebui să dea
în judecată CEH pentru dis-
confortul creat cetăţenilor.

„Directiva 2009/72/CE, la
art. 15 (3), arată că acces pri-
oritar în rețea are producă-
torul de energie electrică și
termică, în fata celui care
produce doar energie elec-
trica. Pe aceeași cantitate de
cărbune, grupul nr. 3 de la
Mintia produce venituri mai
mari decât cel de la Paroșeni,
și livrează și energie termică.
(...) Primăria Deva a plătit la
zi subvenția pentru căldura
furnizată populației. Știu că
se purtau discuții pentru
plata în avans a subvenției,
motiv pentru care îl rog pub-
lic pe primarul Devei, să nu

mai plătească nici un leu
pentru energia termică. Mai
bine restant, decât luat de
prost. Și domnule primar,
cereți despăgubiri în numele
devenilor pentru fiecare zi
de frig la care au fost supuși
atât ei cât și elevii care tre-
buiau să învețe în școlile din
Deva. (...) Dacă trebuie, mai
facem domnule primar un
miting, împreună, tot pentru
deveni. Zic”, scrie Cristian
Iştoc pe Facebook, cu pre-
cizarea că din text am elimi-
nat acele paragrafe ce ţin de
politică.

În final, să mai spunem că
prefectul a cerut conducerii
CEH ca zilnic să prezinte
situația activității complexu-
lui, pe cele două mari com-
ponente, extracția de
căr bune și producerea ener -
giei electrice și termice, iar
astfel, în urma analizei pro-
ducţiei de huilă şi a situaţiei
financiare, să poată fi luată o
decizie în ceea ce priveşte re-
luarea furnizării agentului
termic pentru municipiul
Deva, în cel mai scurt timp.
Doamne ajută!

Bătaia de joc, continuă. Căldură şi

apă caldă, la sfârşitul lunii martie

Aproape 4.000 de apartamente, instituţii publice,
şcoli şi licee din municipiul Deva nu mai primesc, de
vineri, 5 martie, căldură şi apă caldă de la reţeaua de
termoficare.
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Spitalul Municipal
din Brad - după
cum ne spunea re-

cent ec. Ioan COBORI
(foto 1) în calitate de
manager al acestuia -
este o unitate sanitară
publică de interes local
care asigură servicii
medicale sub semnul
responsabilității, având
145 paturi de spi-
talizare continuă (133
pentru adulţi și 12 pen-
tru copii), 15 paturi
pentru spitalizare de zi
și 10  pentru însoţitori.
Aici se asigură spi-
talizare continuă/zi şi
se deservesc pacienți
din municipiul Brad şi
din comunele înveci-
nate.

Făcând o retrospectivă, se
poate puncta faptul că în

anul trecut au avut loc 2560
internări continue și 4064
internări de o zi.

S-au consemnat 1154 in-
tervenții chirurgicale, 12337
consultaţii la camera de
gardă, dar și 161607 investi-
gații paraclinice de laborator.

Aflându-se lângă noi, Ra-
mona Elena ALI (foto 2),
medic specialist din cadrul
Biroului Management al Ca -
litații Serviciilor de Sănătate,
a completat: „Și în acest an
misiunea noastră este de
prestare a unui act medical
de calitate, într-un mediu
sigur și confortabil, așa încât
pacienții să beneficieze de
condiţii bune pentru îngri-
jiri. Hotărârea noastră a fost
și va rămâne «Să fim buni
pentru o viaţă mai bună». 

De notat că, echipa noas-
tră medicală, recent s-a îm-

bogățit cu noi membri: RU-
SANDA-VLAD Lavinia Irina
medic specialist medicină in-
ternă, MARIN Ioana-Maria
medic specialist pediatrie,
ARENDAȘ Bogdan Lucian
medic specialist urologie,
cărora le urăm un bun venit
şi mult succes în activitatea
lor profesională.

În activitatea desfășurată
ne bazăm pe următoarele
valori comune: asigurarea
accesibilităţii la servicii de
urgenţă, ambulatorii pe fon-
dul unor standarde de com-
petenţe profesionale,
ga ran tarea calităţii şi sigu-
ranţei actului medical, cât și
respectarea dreptului la
ocrotirea sănătăţii tuturor
categoriilor de populaţie.”

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Garantarea calităţii şi
siguranţei actului medical

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

În propunerile ante-
rioare, guvernele de
dreapta au jonglat ires -

ponsabil cu procentul alocat
educației în Planul Național
de Redresare și Reziliență.
S-a început cu 3%, respectiv
9%, iar acum, după pro -
punerile pe care le-a 
formulat Comisia pentru în-
vățământ din Camera Depu -
taților în cadrul dezbaterii
de săptămâna trecută, gu-
vernanții de dreapta au
înțeles și au ținut în sfârșit
cont și de recomandările
Parlamentului European,
alocând 11% pentru dome-
niul „educație” din PNRR.

Ieri, ministrul de resort a
prezentat în Comisia pentru
afaceri europene din Camera
Deputaților un nou draft al
PNRR. Felicitări! Măcar acum, la
aproape un an de la lansarea
Mecanismului European de Re-
dresare și Reziliență, România
va avea o propunere coerentă
de susținut, după ce primele
variante au fost respinse de
către Comisia Europeană.  

Însă, trebuie să fim realiști.
Dacă elaborarea pe hârtie a
planului a fost atât de dificilă
pentru cei din Palatul Victoria,
ne întrebăm cum va arăta im-
plementarea. Să nu uităm că,
inițial, România trebuia să
primească 30,5 miliarde de
euro prin Mecanismul Euro-
pean de Redresare si Reziliență.
Acum, din cauza întârzierilor
repetate și nu numai, România
va avea la dispoziție doar 29,2
miliarde de euro. Așadar, nici
nu am ajuns la aplicarea PNRR,
că România a pierdut deja
aproximativ 1,3 miliarde de
euro din finanțare. De banii
aceștia, stimați guvernanți, știu
că ar fi fost prea mult pentru
voi, dar ați fi putut crește liniș -

tiți pensiile sau alocațiile.  
Dacă vorbim la nivel tehnic

și practic, mai sunt 21 de luni și
România trebuie să aibă con-
tracte încheiate în valoare de
aproximativ 20 miliarde euro,
din totalul de 29,2. Să sperăm
că acest guvern de coaliție va
lăsa deoparte politica și se va
concentra pe implementarea
unitară, eficientă și respon -
sabilă a acestui Plan, având în
atenție să utilizeze aceste fi-
nanțări pentru dezvoltarea în-
tregii țări, nu doar în
ad  mi nistrațiile locale ale coali -
ției de guvernare. 

Subliniez că informațiile ve-
hiculate în spațiul public cu
privire la faptul că PSD ar vrea
să blocheze această finanțare
sunt total neadevărate. PSD își
dorește ca Planul Național de
Redresare și Reziliență să fie
unul inclusiv, dezbătut în Parla-
ment, acesta fiind forul
reprezentativ al cetățenilor, un
Plan care să acopere nevoilor
tuturor oamenilor. Dacă politi-
cienii aflați astăzi la putere nu
sunt de acord cu această abor-
dare, este problema lor.  

Partidul Social Democrat nu
renunță la oameni și va face tot
posibilul ca PNRR-ul să nu fie
numai o poveste frumoasă
scrisă pe hârtie, ci un motor real
de dezvoltare pentru România.
Din Oltenia și Muntenia, până în
Moldova, din Ardeal până-n
Dobrogea, toți românii trebuie
să simtă beneficiile aduse de
Planul Național de Redresare și
Reziliență.  

Măcar acum, guvernanții să
fie responsabili și corecți!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
DACĂ NU A MERS ORGANIZAREA,

CUM VA ARĂTA IMPLEMENTAREA?
PNRR, MAI MULT DECÂT POATE

DUCE COALIȚIA
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Hunedoara - Proprietarii
clădirilor abandonate din
municipiul Hunedoara riscă
amenzi de până la 50.000 de
lei şi majorarea impozitului
cu 500% în cazul în care nu
vor interveni pentru în-
treţinerea lor.

„Avem aproximativ 60 de
clădiri în oraş care sunt într-
o stare deplorabilă şi ai căror
proprietari nu au părut a fi,
până acum, deloc receptivi la
apelurile noastre repetate de
a remedia situaţia acestora.
S-au trimis notificări pentru
jumătate dintre aceste
clădiri, iar pentru cealaltă
jumătate se va proceda la fel
în zilele următoare. Mesajul
este scurt şi cuprinzător:
cine nu se conformează,
primeşte amendă. Dacă nu se
conformează nici după
amendă, i se majorează im-
pozitul cu 500 la sută. Nu
mai putem tolera astfel de
situaţii în oraş, clădiri care
stau să cadă ori sunt ade-
vărate focare de infecţie. Din
păcate, posibilităţile legale
pe care Primăria le are la dis-
poziţie sunt destul de limi-
tate, dar asta nu înseamnă că
ne dăm bătuţi”, spune pri-
marul municipiului Hune-

doara, Dan Bobouţanu.
Luna aceasta, Poliţia Lo-

cală Hunedoara a început
procedurile de notificare a
proprietarilor clădirilor
abandonate de pe raza mu-
nicipiului. Aceştia sunt înşti-
inţaţi asupra obligaţiilor
legale pe care le au în ceea ce
priveşte întreţinerea imo-
bilelor deţinute şi au termen
de conformare 30 de zile de
la data primirii notificării. 

După expirarea acestui
termen, proprietarii de
clădiri abandonate care nu
iau măsurile legale necesare,
sunt pasibili de amendă:
între 3.000 şi 6.000 de lei
pentru persoanele fizice, res -
pectiv între 25.000 şi 50.000
de lei pentru persoanele ju-
ridice.

Dacă nici în urma aplicării
amenzilor, proprietarii clădi -
rilor abandonate nu iau mă-
surile prevăzute de legislaţia
din domeniul protecţiei
mediului şi urbanismului,
Primăria municipiului Hune-
doara va demara procedurile
legale pentru majorarea im-
pozitului pentru respectivele
clădiri cu 500 la sută, valoare
care se va aplica începând de
anul viitor.

Spital de 

îngrijiri 

paliative 

la Deva
Deva - Primăria Deva are

în intenție construirea unui
Spital de Îngrijiri Paliative.
Primarul municipiului Deva,
Florin Oancea, a participat la
o întâlnire cu reprezentanții
Companiei Naționale de In-
vestiții pentru a discuta des -
pre demararea acestui
proiect. Acesta se va derula
în parteneriat cu Episcopia
Devei şi Hunedoarei şi cu fi-
nanţare din fonduri guverna-
mentale.

În cursul lunii aprilie va fi
depusă toată documentaţia
necesară finanţării acestui
proiect ce va fi realizat prin
CNI, fără a greva financiar
bugetul municipiului Deva.

Băiţa – Primăria comunei
Băiţa sprijină cetăţenii care
vor să se vaccineze împotriva
COVID-19, în contextul în
care tot mai multă lume
doreşte să se poată imuniza,
dar întâmpină greutăţi cu
programarea online. În acest
sens, administraţia locală a
deschis o listă de înscrieri
pentru vaccinarea cu serul
Pfizer-BioNTech sau cu cel
produs de compania Mod-
erna. 

„Campania de vaccinare
se adresează tuturor cetăţe-
nilor comunei. Mulţi dintre
ei sunt oameni în vârstă sau
care nu ştiu cum se reali -
zează o programare online
pentru vaccinare, dar doresc
să-şi facă vaccinul. Venim

acum în sprijinul celor in-
teresaţi şi organizăm un cen-
tru de vaccinare în sediul
dispensarului din Băiţa”, a
declarat primarul comunei,
Damian Diniş.

Potrivit acestuia, campa-
nia de vaccinare ar putea în-
cepe după data de 15 martie.

Până atunci, cei interesaţi de
vaccin trebuie să se pro-
grameze la telefonul 0254-
683110 sau direct la sediul
Primăriei Băiţa. Acolo vor
primi informaţiile necesare
referitoare la modul în care
se va desfăşura această acţi-
une civico-sanitară. 

Amenzi usturătoare pentru

clădirile abandonateBăiţa: Campanie 
de vaccinare 

împotriva COVID-19
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P
erformanță remar-
cabilă a atleților din
județul Hunedoara

la recentele întreceri fi-
nale ale Campionatului
National de atletism în
sală pentru juniorii de
categoria a II-a , com-
petiție organizată de 
către Federația Română
de Atletism în Sala Ioan
Soter din București.

Legitimat la CSS Hunedoa -
ra, unde se pregătește cu
antrenorul emerit  Ştefan Be -
regszaszy, juniorul Adelin
Daniel Pop, a reușit o evoluție
de excepție și a cucerit două
medalii de aur. Prima a fost
cucerită  în proba de 1500 m

cu timpul de 4:01.27, cu care
sportivul din Hunedoara
poate obține și o  calificare la
Campionatele Europene de
juniori.

Cea de a doua medalie de
aur a fost cucerită în proba de
800 m cu un timp la fel de
bun, 2:00.16. Remarcăm fap-
tul că Adelin Daniel Pop se
pregătește de mai mult timp
alături de multipla  cam-
pioană , Maria Caudia Florea,
lucru ce a influențat pozitiv
performanțele din ultimul
timp ale  tânărului sportiv
hunedorean.

Reprezentanta LPS Cetate
Deva, Elisa Xandra Marisia
Enache a cucerit și ea o

medalie de aur în proba de
săritura în înălțime, proba pe
care a finalizat-o cu  o perfor-
manță  mai bună decăt în
urmă cu o săptămână ,la
această competiție ea având o
săritură măsurată la 1,66 m,
ceea ce constituie și un
record personal pentru eleva
pregătită de prof. Nicolae
Alexe.

Următoarea competiție
organizată de către FR
Atletism este finala Campi-
onatului Național în sală pen-
tru sportivi până la 16
ani,care va avea loc în mu-
nicipiul Bacău, în perioada
13-14 martie.

Atletism:  Medalii 
de aur pentru atleții

hunedoreni

P
rioritatea Federației
Române de Fotbal
este este să obţină

acordul autorităţilor
"pentru reluarea tuturor
competiţiilor la nivel de
copii, juniori şi fotbal 
amator" iar o soluţie ar fi
acceptarea testelor rapide
pentru SARS-CoV-2, altfel
"ne vom apropia un dezas-
tru în ceea ce priveşte 
viitorul fotbalului" a de-
clarat Răzvan Burleanu,
preşedintele acestei fed-
erații.

"Ca să putem să facem
acest lucru, am solicitat Mi -
nisterului Sănătăţii înlocuirea
testelor PCR cu teste rapide.
Aceasta este prioritatea zero
pentru noi, pentru că aceste
categorii menţionate mai de-
vreme, aceşti jucători nu au
mai avut oportunitatea să
joace fotbal în România de
mai bine de un an de zile.
Dacă nu vom reuşi la nivelul
Ministerului Sănătăţii să
avem această facilitate, de a
utiliza teste rapide, sau Minis-
terul Sănătăţii să acopere
cheltuielile cu testele PCR,
atunci ne vom apropia de un
dezastru în ceea ce priveşte
viitorul fotbalului", a mai spus
Răzvan Burleanu.

"Sperăm să avem un

răspuns cât mai repede. Ca -
lendarul competiţional, aşa
cum era gândit, era chiar în
această perioadă. Dorim să
putem să reluăm toate aceste
competiţii", a spus preşedin-
tele FRF.

Pentru meciurile de la
Campionatul European din
această vară, de la Bucureşti,
Răzvan Burleanu a declarat
că se doreşte "să existe cel
puţin 25% din capacitatea
stadionului deschisă specta-
torilor"."Acesta este scenariul
în care ne aflăm în momentul
de faţă. Ceea ce ne-am dorit
încă de la început este ca
spectatorii români să se
poată bucura de acest eveni-
ment. (...) Dacă situaţia la
nivel naţional ne va permite,
cu siguranţă cred că ne vom
putea îndrepta şi spre 50%
din capacitatea stadionului",
a spus Burleanu.

Arena Naţională din Bu-
cureşti urmează să găz-
duiască la EURO 2020
partidele Austria - Macedo-
nia de Nord (14 iunie),
Ucraina - Macedonia de Nord
(18 iunie), Ucraina - Austria
(22 iunie), toate din Grupa C
a competiţiei, precum şi un
meci din optimile de finală,
pe 29 iunie.

Fotbal  F.R. Fotbal vrea teste
rapide pentru  mișcarea 

fotbalistică

Ministrul Tineretului şi
Sportului Eduard Novak,  s-a
arătat mulţumit, de bugetul
alocat de Guvern pentru
ministerul pe care îl con-
duce, afirmând că va fi îm-
părţit bugetul federaţiilor, în
funcţie de performanţă:
"Avem un buget foarte bun
pe execuţie anul acesta. Am
dezvoltat nişte criterii de îm-
părţire a bugetelor federați-
ilor şi sunt şase criterii foarte
solide, de performanţă, cos-
tul federaţiei, pe care nimeni
nu poate să le conteste şi
efectiv îmi doresc ca de anul
acesta fiecare federaţie să
intre într-un echilibru.
Fiecare sport să simtă care

este locul lui şi dacă doreşte
să aibă un buget mai mare,
să lucreze profesionist".

Tot pe bază de perfor-
manţa obţinută la diferite
discipline sportive vor fi con-
struite şi săli de sport, a mai
spus ministrul Eduard
Novak.

Bugetul MTS  este  asigurator pentru
performanțele unor federații

T
enismena Simona
Halep (29 de ani,
locul 3 WTA) a con-

firmat  că va fi prezentă la
turneul WTA  indoor pe
zgură de la Stuttgart, care
se va desfășura în pe-
rioada 17-25 aprilie
2021. 

Simona Halep nu a partici -
pat la ultima ediție, în 2019,
din cauza unei accidentări.
Pe lângă Simona Halep, au
mai confirmat prezența
numărul 1 mondial, Ashleigh
Barty, și câștigătoarea de la
Australian Open din 2021,
Naomi Osaka. După Aus-

tralian Open, unde a fost
eliminată în sferturi de Sere -
na Williams, Simona Halep
ar fi trebuit să participe la
turneul de la Doha, dar s-a
retras de la competiția din
Qatar, care ar fi trebuit să se
dispute între 1 și 6 martie: „
Din păcate, am decis să mă
retrag de la acest turneu. E
mereu una dintre opririle
mele preferate din circuit și
abia aștept să revin anul vi-
itor la Doha. Le transmit
celor care organizează
turneul să aibă o săptămână
fără probleme și plină de
succes” a spus Simona Halep.

Tenis de câmp:  Simona Halep va juca  
la turneul  de la Stuttgart
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C
eremonia progra-
mată cu ocazia star-
tului ştafetei flăcării

olimpice a Jocurilor de la
Tokyo se va desfăşura fără
spectatori, deşi iniţial la
eveniment urmau să
asiste circa 3.000 de per-
soane, anunţă presa
niponă.

Conform relatărilor din
presă, organizatorii JO 2020
doresc să evite mulţimile la
plecarea flăcării, pe 25 martie

la Fukushima, însă publicul va
avea voie să asiste ulterior la
derularea ştafetei, lucru
neconfirmat încă de  Comite-
tul de organizare Tokyo-2020.

Responsabilii Jocurilor
Olimpice din capitala Japoniei
au anunţat, la sfârşitul lunii
februarie, regulile stricte care
vor trebui respectate de cei
care doresc să vadă flacăra
trecând, inclusiv interzicerea
aplauzelor şi purtarea obliga-
torie a unei măşti.

Prezenţa în anumite puncte
ale traseului va fi doar pe bază
de rezervare, iar informaţiile
referitoare la purtătorii de
torţe vor fi comunicate numai
în ultimul moment, pentru a
evita un public grupat, în con-
formitate cu directivele res -
pective.

Anumite secţiuni ale şta -
fetei ar putea fi, de asemenea,
anulate pentru a se evita riscul
transmiterii coronavirusului,
au mai precizat organizatorii.

Chestiunea sensibilă referi-
toare la prezenţa sau nu a
spectatorilor din străinătate la
întrecerile olimpice urmează
să fie decisă până la sfârşitul
lunii martie, dar organizatorii
înclină deja către interzicerea
acestora, conform presei lo-
cale.

O decizie privind capaci-
tatea maximă a siturilor
olimpice urmează, de pe altă
parte, să fie anunţată în cursul
lunii aprilie.

Olimpice: Flacăra Olimpică

pleacă la drum prin Japonia

J
ocurile Olimpice de la
Tokyo se vor desfășura
în siguranţă, a afirmat

preşedintele Comitetului
Internaţional Olimpic,
germanul Thomas Bach,
în timp ce organizatorii
luptă pentru depăşirea
provocărilor oferite de
găzduirea evenimentului
în condiţii de pandemie.

Thomas Bach, reales mier-
curi pentru un nou mandat,
până în 2025, a subliniat în
debutul Sesiunii CIO virtuale
că Tokyo este ''cel mai bine
pregătit oraş olimpic. În acest
moment nu avem niciun
motiv să ne îndoim că pe 23
iulie va avea loc ceremonia de
deschidere a Jocurilor. CIO lu-
crează la viteză maximă, pen-
tru a face din JO amânate o
manifestare, în condiţii si -
gure, a păcii, solidarităţii şi
rezistenţei omenirii pentru
depăşirea pandemiei'', a spus
Bach.

''Priorităţile noastre au
fost şi sunt Jocuri Olimpice

sigure şi în siguranţă pentru
toţi'', a adăugat preşedintele
CIO.

Jocurile Olimpice de la
Tokyo, amânate cu 12 luni
din cauza pandemiei de coro-
navirus, vor avea loc în
condiţii sanitare stricte şi,
foarte probabil, în absenţa

vizitatorilor internaţionali.
Surse guvernamentale au de-
clarat pentru Reuters că
Japonia a decis deja să găz-
duiască Jocurile Olimpice şi
Paralimpice fără spectatori
din străinătate din cauza pre-
ocupării publice legate de
COVID-19.

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura

Ș
coala boxului hune-
dorean s-a evidențiat
din nou, de această

dată la întrecerile Cupei
României pentru fete ,
competiție care s-a des-
fășurat în Sala Transilva-
nia din Sibiu și unde
sportivele din municipul
Hunedoara au obținut
rezultate deosebite.

Cele trei reprezentante ale
Clubului Sportiv Școlar
Hunedoara, care au evoluat
pe ringul instalat în sala din
Sibiu au obținut următoarele
rezultate: junioara Iulia
Tinca,este câștigătoarea me -
daliei de aur la categoria  57
kg,Maria Bodeșteanu (cade -
tă) a câștigat medalia de
argint la categoria 80 kg iar
Cristina Hengheriu (cadetă)
s-a clasat pe locul al treilea și
a cucerit medalia de bronz la
categoria 48 kg.

Cele trei sportive au fost
pregătite la debutul în activi -
tatea lor de către Xenia

Jorneac și apoi de prof. Ma -
rius Butnariu, dar pregătirea
a fost preluată de către
maestrul emerit Ilie Captari ,
cunoscutul tehnician fiind
antrenorul lotului național
de juniori.

Revenind la Xenia Jorneac
menționăm că ea este acum
legitimată la CS Hunedoara,
a revenit în competițiile in-
terne de box după o pauză de
șapte ani iar la competiția de
la Sibiu, unde s-a calificat în
finala de la senioare a cucerit
medalia de argint.

Medalii pentru  pugilistele de la

Hunedoara la Cupa României

Stadionul 
Maracana 

din Brazilia, 
redenumit

"Regele Pele"
Adunarea Legislativă din

statul brazilian Rio a aprobat
o controversată lege prin care
stadionul Maracana primeşte
numele legendarului Edson
Arantes do Nascimento
"Pele", considerat de fanii din
această ţară drept cel mai bun
fotbalist din toate timpurile.

"Regele Pele este cel mai
mare jucător din toate
tipurile. Este un tribut corect.
Deşi nu mă îndoiesc că toată
lumea va continua să nu-
mească stadionul Maracana",
a spus Ceciliano, respingând
totodată criticile celor care
consideră că folosirea nu-
melor personalităţilor în viaţă
pentru denumirea spaţiilor
publice este prozelitism. El a
subliniat că "în acest caz, este
un omagiu echitabil adus unei
persoane recunoscute la nivel
mondial pentru moştenirea
sa în fotbalul brazilian şi pen-
tru furnizarea de servicii im-
portante ţării noastre".

Pele, care a împlinit 80 de
ani în luna octombrie, se află
în prezent izolat la locuinţa sa
de pe litoralul statului Sao
Paulo, ca o măsură de pre-
cauţie, pentru a evita in-
fectarea cu noul coronavirus.
El s-a vaccinat recent îm-
potriva Covid-19.



E
ste cel mai lung și
mai aspru dintre
cele patru posturi

importante din an, și se
va ține în perioada 15
martie - 01 mai. Postul
Sfintelor Paști durează 40
de zile, la care se adaugă
și Săptămâna Patimilor.
Anul acesta, creștinii
ortodocși sărbătoresc
Paștele la data de 2 mai,
în timp ce Paștele catolic
este celebrat la 4 aprilie. 

Postul Mare

Ne aduce aminte de pos-
tul celor 40 de zile ținute de
Mântuitor înainte de în-
ceperea activității Sale
mesianice fiind numit și
Paresimi. Potrivit regulilor
bisericești, pe toată perioada
postului, sunt două dezlegări
la pește: pe 25 martie, de
Buna Vestire, și pe 24 aprilie,
de Intrarea Domnului în
Ierusalim (Florii). Zilele rân-
duite pentru ajunare, adică
abținerea totală de la mân-
care și băutură, sunt lunea și
marțea din prima săptămâna
a postului. 

În ultima săptămâna de
post, numită și Săptămâna
Patimilor, se ajunează luni,
marți, miercuri, vineri și
sâmbătă. În aceste zile se pot
consuma, seara, doar pâine
și apa. Pentru că Postul
Paștelui ne amintește de
răstignirea lui Iisus pe cruce,
în această perioadă nu se fac
petreceri. Toate serviciile di-
vine din timpul Paresimilor
sunt mai sobre decât cele din
restul anului şi îndeamnă la
smerenie, întristare şi căinţă.
Este timpul în care se spo -
vedesc cei mai mulţi credin-
cioşi, în vederea împărtăşirii
din ziua Paştilor, conform
poruncii a patra a Bisericii,
scrie creștinortodox.ro. De
asemenea, nu se vorbește

mult și se evită discuțiile
care duc la bârfă.

”'Postul Mare este un
eveniment spiritual în viața
noastră, o perioadă de
pregătire deosebită. Este
mare nu doar prin lungime,
ci este mare tocmai prin im-
portanța sa deosebită. Pos-
tul, în această perioadă, ne
oferă bucuria de a trăi îm-
preună cu Hristos, pornind
întâi de la căința ta, pentru
că Postul Mare trezește în
noi acea tristețe evlavioasă,
acea tristețe potolită, acea
blândă tristețe. Postul de bu-
cate cu postul de păcate este
o luptă împotriva diavolului,
împotriva satanei, luptă care
aduce biruință. Cel mai im-
portant lucru este ca să
simțim o izbândă, să simțim
că într-adevăr postul este
pentru noi o jertfă plină de
bucurie”- spunea IPS Lau-

rențiu, Mitropolitul Ardealu-
lui.

Tradiții și obiceiuri
din Postul Mare

Potrivit tradiției, în unele
zone din țară, Postul Mare
este întâmpinat cu focuri
aprinse, până noaptea târziu.
În jurul focului se strângeau
copiii și tinerii, făcând zgo-
mote și chiuind, pentru a fi
alungate spiritele rele. 

• Prima zi de post este nu-
mită și ”Lunea curată”. În
această zi, vasele în care s-a
mâncat ” de dulce” se spală
cu leșie, apoi se duc în pod. 

• A doua zi de post,
“Marțea vaselor” este în-
ceputul Săptămânii Caii lui
Sântoader. În unele zone, se
spală vasele de dulce, se
pune tămâie și se afumă
vitele și stupii, pentru a avea
rod bogat. Tot  în această zi,

se face
apă din
z ă p a d a
ne to pită, ră-
masă în bătătură și se
mătură cu ea podeaua casei. 

• În prima sâmbătă din
Postul Mare se sărbătorea
Ziua lui San-Toader, sfânt
care a fost canonizat de către
biserica ortodoxă datorita
faptelor sale, dar pe care
tradiția populară îl ține de
teama pedepselor aplicate
tuturor celor care nu-l res -
pectau. San-Toader și caii ce-
l însoțeau rupeau, conform
tradiției, lanțul lui Sant-Ion
pentru a lăsa drum liber an-
otimpului călduros. Ei pă -
zeau Soarele pentru a evita
fuga acestuia către miază -
noapte și pentru a salva, ast-
fel, omenirea de la noaptea,
veșnică.

• Ultima zi din Postul

Paștelui
este numită Joimă rița, nu-
mele venind de la Joi-Mari, o
vrăjitoare rea, ce pedepsea fe-
meile care nu și-au terminat
torsul și țesutul până în Joia
Mare. Era temută și de băr-
bații leneși, care nu și-au mă-
turat curtea sau nu au reparat
gardurile, potrivit traditiisio-
biceieuri.ro.

• Vinerea Mare este ul-
tima vineri din Postul
Paștelui. În această zi se ține
post negru, femeile nu tre-
buie să lucreze, nu au voie să
coase, să țese, să spele rufe
sau să toarcă, potrivit calen-
darulortodox.ro. Tot atunci
se fac băi purificatoare în
vederea întâmpinării Sâm-
betei Învierii.

12 - 18 maRtIE 2021

Fie ca Domnul să ne ajute pe toată
durata Postului Mare să îl îndeplinim
pe acesta cum se cuvine așa încât să

putem prăznui cu vrednicie 
Sfânta Înviere! (doxologia.ro)
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Despre  copaci se
spune că au o ener -
gie a lor, care

acţionează benefic asupra
psihicului, atunci când îi
avem în preajmă. În popor
se crede că sub coroana
fiecare copac există o anu-
mită magie, care poate
oferi omului diverse bene -
ficii. Care sunt copacii pe
care este bine să-i avem în
preajma, vom vedea în cele
ce urmează. 

Vişinul
Este supranumit, în unele

țări, copacul norocului. Le -
gendele spun că acesta aduce
prosperitate în casă, iar un foc
aprins sub vişinul înflorit, va
spori averea.

Mărul 
Ne dăruieşte o mare parte

din energia lui pozitivă. Era
plantat, din cele mai vechi
timpuri, lângă ferestrele dor-
mitorului unei fete tinere, ex-
istând credinţa potrivit căreia
pomul este dătător de fericire
şi frumuseţe în viaţa de fami-
lie. De aceea, o serie de le -
gende leagă mărul de
ti  ne reţea eternă şi longevitate.
Şi, se crede, cu cât copacul este
mai bătrân, cu atît fructele lui
deţin o putere magică mai
mare.

Teiul
Are o energie puternică şi

dă senzaţia de căldură şi pace
sufletească, atunci când ne
aflăm în preajma lui. Pe lângă
că trăieşte foarte mult, încân-
tându-ne privirea prin fru-
museţea şi măreţia lui, florile
lui parfumate sunt folosite cu
succes în medicina naturistă
la prepararea diferitelor pro-
duse.

Salcâmul
Are capacitatea de a aduce

buna dispoziție în organism și
de a prelua vibrațiile negative,
scrie sfatulparintilot.ro. Spe-
cialiștii în energetică îl con-
sideră donator universal de
bioenergie afirmând că este
suficient să să stea 20 de
minute la umbra unui salcâm
sau chiar lipit de trunchi, pen-
tru ca în organism să se in-
staleze ușurarea și starea de
bine.

Stejarul
A uimit cercetătorii prin

longevitatea lui. Mai mult
decât atât, s-a constatat că un
singur stejar matur, purifică
aerul la fel ca alţi 1000 de co-
paci din alte specii diferite.
Are o energie foarte puter-
nică, astfel că apropierea de
un astfel de pom poate da o
senzaţie foarte plăcută.

Mesteacănul
Este un copac special,

încărcat cu multă energie,
care măreşte rezistenţa or-
ganismului la boli. Despre
mesteacăn se spune că-şi
oferă energia doar per-
soaneleor legate sufleteşte de
el. Plantat în apropierea casei,
protejează zona de microbi.
Acest lucru s-a constatat în
perioadele cu epidemii de
holeră, când gospodăriile în
care se găseau mesteceni au
fost ocolite de dezastruasele
molime.

Pinul
Specialiştii ne recomandă

să avem în  preajmă un pin,
întrucât acesta are un puter-
nic efect revigorant, iar încăr-
carea cu energie se face foarte
repede. Este recomandat în
special sportivilor, pentru o

mai bună dozare şi conser-
vare a energiei.

Bradul
Are o încărcătură magică

deosebită, fiind considerat
sfânt. Despre el se spunea în
trecut că poate deschide
porţile către alte lumi. Răşina
lui a fost folosită cu sute de
ani în urmă pentru ritualuri
magice. Şi în zilele noastre ex-
istă credinţa că o creangă de
brad, ţinută în casă, înde-
părtează energiile negative.

Arţarul
Deşi este considerat un

copac dificil, este bine să-l
avem în preajmă. Stămoşii
noştri erau convinşi că acest
copac este un om transformat
în plantă de forţe malefice, în
frunzele  lui zărindu-se palme
de om. Poate de acea lemnul
de arţar nu a fost folosit nicio-
dată ca lem de foc.

Chiar dacă despre arţar se
crede că elimină energie ne -
gativă, amplificînd certuirile
în familie, acest copac aduce
longevitate şi prosperitate în
case. Iar cei care au un arţar
pe lângă casă, vor fi întot-
deauna  calmi şi încrezători.

Salcia
Este capabilă să  ne scape

de durerile de cap și să rea -
ducă armonia în organism. În
preajma ei trec senzațiile de
furie și oboseală. Plantată în
grădină, salcia are avantajul
că ajută la drenarea solului
dintr-o grădină umedă sau
dintr-o zonă cu pânză freatică
la mica înălţime, spun specia -
liştii. Dar, legendele ne spun
că nu este bine ca salcia să fie
plantată lângă casă. Şi  nu
doar pentru că ramurile ei
plângătoare sunt îndreptate
în jos, ci şi pentru faptul că, se
pare, cel care o plantează va

plânge mult. Dar, nici nu este
bine să tăiem o salcie, existînd
credinţa că acest lucru este
aducător de moarte. Iar ca să
nu se întâmple acest lucru, în
locul salciei tăiate, trebuie
plantată alta. 

Dac-ar şi vorbi...
• Copacii ne-ar reaminti că

avem o țară minunată, cu
locuri binecuvântate, în care
ei şi noi, am putea trăi într-o
armonie perfectă cu natura.

• Că ei ne-au ocrotit, de-a
lungul istoriei, dăruindu-ne
hrană şi sălaş în vremuri de
restriște, iar noi, în schimb, îi
privim nepăsători cum dispar
repetat.

• Şi ne-ar mai spune că-i
oferim altora cu prea multă
uşurinţă, fără să ne gândim că
ei sunt aici de mii de ani, pen-
tru că aşa le-a fost scris.

Cornelia Holinschi
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Este o perioadă ideală de afir-
mare, mai ales dacă aveţi un
post de conducere. Dar mare
atenţie întrucât pot interveni
probleme în relaţia de cuplu,
iar dacă nu trataţi totul cu
seri, conflictul poate escalada.
Vă gândiţi chiar la o recalifi-
care profesională.

Urmează o perioadă bogată
în evenimente de familie, pe
unele dintre ele le veţi orga-
niza chiar voi. Schimbările
din viaţa voastră se impun de
la sine, iar lucrurile vor
evolua rapid. La locul de
muncă primiţi noi respon -
sabilităţi.

Planurile legate de serviciu
vor fi aşa cum vă doriţi, mai
ales că energia voastră este la
cote maxime. Veţi întâlni pro-
fesionişti de la care aveţi
multe de învăţat. Pentru a
obţine avantaje materiale,
veţi şi colabora cu unul dintre
ei. 

La locul de muncă aveţi multe
de făcut şi încercaţi să vă în-
cadraţi în timp. Este posibil să
intervină o serie de schimbări
sau chiar să căutaţi un alt loc
de muncă, mai bine plătit.
Primiţi oferte de colaborare şi
nu vă puteţi hotărî pe care să
le acceptaţi.

Veţi lua decizii importante
pentru viitorul familiei voas-
tre, vă veţi schimba perspec-
tiva asupra profesiei şi chiar
veţi descoperi lucruri care vă
aduc satisfacţii în plan profe-
sional. Relaţiile cu prietenii
sunt bune, dar încercaţi să vă
desprindeţi de profitori.

În perioada următoare
reuşiţi să realizaţi multe lu-
cruri importante pentru voi.
Veţi avea ocazia să vă schim-
baţi locul de muncă, dar acest
lucru depinde doar de voi.
Apar cheltuieli neprevăzute şi
ar trebui să vă stabiliţi prio -
rităţile. 

Primăvara aceasta aduce un
suflu nou în activitatea voas-
tră. Energia de care dispuneţi
vă ajută să realizaţi cu uşu -
rinţă multe lucruri intere-
sante la locul de muncă. Sunt
posibile întâlniri cu persoane
importante, de la care veţi
avea numai de învăţat. 

Proiectele voastre încep să
capete contur şi este momen-
tul să luaţi în calcul toate
ideile moderne. Doar aşa suc-
cesul vostru va fi garantat.
Pri viţi cu obiectivitate la tot ce
se întâmplă în jur şi încercaţi
să vă faceţi planuri pe termen
lung.

După o perioadă mai dificilă
în plan financiar, aveţi ocazia
să vă redresaţi şi chiar să vă
rotunjiţi veniturile. La servi-
ciu vă veţi pune în practică
ideile, iar peste puţin timp s-
ar putea să ajungeţi pe un
post mai bun. 

Conjunctura astrală este noro-
coasă pentru voi şi chiar vă
ajută să vă realizaţi un vis mai
vechi. Aveţi şanse să primiţi un
post mai bun şi să vă ocupaţi
de un proiect interesant, în
urma căruia să vă întregiţi
veniturile. În familie lucrurile
au intrat pe făgaşul normal.

Munciţi mult, încă de la în-
ceputul intervalului, ca să fi-
nalizaţi un proiect important.
Sunt posibile discuţii aprinse
cu superiorii, dar lucrurile se
vor linişti foarte repede. Se re-
comandă prudenţă şi răb-
dare în tot ce faceţi.

Şi în această perioadă puneţi
un accent deosebit pe segmen-
tal financiar, mai ales că se în-
trevăd cheltuieli neaşteptate.
Sunt posibile noi colaborări,
dar ar fi bine să le analizaţi cu
atenţie, să nu aveţi surprize
neplăcute. Sfârşitul intervalu-
lui vă aduce linişte şi bucurii.

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

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

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

gramele poți să faci ceva?!

• Rezolvare…
- Am rezolvat cu copiii. La grădiniță și

creșă am găsit închis…
- I-am lăsat la păcănele!

• La tribunal
- De ce ai evadat din închisoare?
- Voiam să mă căsătoresc, dom’ judecător…
- Hmmm…stranie concepție despre liber-

tate ai…

• Interviu la o companie IT 
- Ce anume te recomandă pentru acest

job?
- V-am spart rețeaua de securitate și m-am

invitat singur la acest interviu…

• La doctor… 
- Dom’ doctor, nu știu ce am, că toate mă

dor.
- Dacă apăs aici, mă doare, dacă apăs și

aici, mă doare. Doare peste tot!
- Aveți degetul rupt. Apăsați cu alt deget!

Vineri, 12 martie

PRO CINEMA, ora 20,30, Clubul vrăjitoarelor

FILME CAFÉ, ora 22,00, Visul alb

Sâmbătă, 13 martie

HAPPY CH., ora 20,00, Mamă, ce zi!

TVR 2, ora 20,10, Șoferul doamnei Daisy

Duminică, 14 martie

PRO CINEMA, ora 20,30, Păcătoasa

PRO TV, ora 23,00, Elysium

Luni, 15 martie

FILM CAFÉ, ora 10,20, Prestigiul

TVR 1, ora 22,10, Departe de casă

Marți, 16 martie

TVR 1, ora 22,10, Viva Maria !

PRO TV, ora 22,30, Justiție împotriva sistemului

Miercuri, 17 martie

PRO CINEMA, ora 20,30, Răpite din Cleveland

TVR 2, ora 21,10, Jocul destinului

Joi, 18 martie

TVR 2, ora 21,10, Între două lumi

PRO CINEMA, ora 22,15, Lovitura de maestru

ALTE  RECOMANDĂRI:

Duminică, 14 martie, ora 21,55

Departe de oameni
Acțiunea filmului are loc în Algeria anului 1954.

Acolo, Daru, un profesor singuratic din creierii
munților, primește misiunea de a escorta un ucigaș.
În mijlocul unei ierni foarte aspre, Daru trebuie să-
l mute pe Mahomed, un sătean acuzat de crimă până
la garnizoana din cel mai apropiat oraș. Pe drum,
aceștia sunt fugăriți de călăreţi, care vor răzbunare,
vărsare de sânge şi de colonişti ranchiunoşi. În ast-
fel de condiții, cei doi se răzvrătesc și împreună vor
începe să lupte pentru libertate.

TVR 2



Există o țară 
în Balcani… 

Unde trăiesc cele mai fru-
moase femei, iar natalitatea
scade. Unde șomerii lu-
crează cel mai mult, unde
sunt oameni care mor de
foame pe cel mai fertil
pământ. Unde trenurile în-
târzie în mod repetat. Unde
toată lumea joacă fotbal și
câștigă la polo pe apă,
baschet, handbal sau volei.
Unde toată lumea se
grăbește la muncă și nimeni
nu ajunge la timp. Unde pro-
gramul de lucru, de opt ore,
durează douăsprezece ore.
Unde asistența medicală
este gratuită, dar tratamen-
tul este costisitor. Unde jur-
naliștii sunt liberi să scrie
orice, dar la comanda politi-
cienilor. 

Unde criza mondială a
luat cetățenie. Unde sunt se-
crete achizițiile publice.
Unde războaiele nu se ter-
mină niciodată. Unde istoria
se repetă în fiecare zi. Unde
sunt oamenii cei mai bogați,
dar care nu au muncit nicio-
dată. Unde se ia valută
străină pentru căsnicie.
Unde oamenii sărbătoresc
gloria și îl blestemă pe Dum-
nezeu. Unde oamenii deș -
tepți sunt declarați nebuni
din cauza neînțelegerii, iar
nebunii sunt capabili. Unde
analfabeții scriu istorie.
Unde sunt legile ilegale și
anarhia normală. Unde au-
toritățile disprețuiesc cetă -
țenii ca martori nedoriți.

Unde trăiești din viitor, că
ei nu au dreptul la prezent.
Unde toată lumea zâmbește
tuturor și nu se dorește
binele nimănui. Unde proce-
durile judecătorești durează
mai mult decât viața. Unde
numai inundațiile sunt calea
de a iriga pământul. Unde
cheamă un dictator și con-
sideră democrația impozit
pe proști. Unde cred ei că
țara va prospera mai mult
dacă se întoarce cât mai
mult. Unde nu ești normal

dacă nu înnebunești. Unde
trăiești doar ca să mori.
Unde este vremea infinită și
prostia nemuritoare...

Și acum îmi spuneți care
este țara asta? 

O știți sigur, Haos, Tupeu,
prostie și hoție. Dar țara o
identificați dumneavoastră,
eu nu am găsit-o. Sunt doar
câteva rânduri a unui ziarist
american. Cam așa ar putea
fi caracterizată scena
politică și nu numai, a ultim-
ilor ani.

Deprofesional izarea
politicii este deja un fapt
asupra căruia atrag atenția
de mulți ani. Foarte mulți
dintre decidenții politici de
azi sunt atât de prost
pregătit politic, încât nu s-ar
califica nici la categoria de
dus geanta ai vreunui lider
politic serios de pe Mapa-
mond.

Îl vedeți pe Barna, Năsui,
Voiculescu care au un trecut
de invidiat, ca-pabili sa con-
ducă o țară, având vreo con-
cepție serioasă despre
România?

Imaginea lui Barna, anto-
logică, în sandale pe piciorul
gol, la o întâlnire oficială,
spune totul despre tupeul
lui. Care, în timp ce fura de
rupea din banii europeni,
striga în gura mare: “fără pe-
nali!”

Deprofesionalizarea și
tupeul capătă deja accente
grotești în cazurile Câțu,
Cioloș și majoritatea. Ei nu
știu altceva decât să execute
ordinele de afară ale șefilor
lor, care au mai găsit ceva de
furat prin România. Pentru
că acesta-i rolul lor, să
pregătească terenul ca să
mai fure pentru șmecherii
ce se pretind a fi buricul Uni-
unii Europene, câte ceva din
România, după ce au trans-
format țara într-o colonie în
care alogenii muncesc pen-
tru ocupantul străin.

Ai putea crede că e vre-
mea opoziției, dar când te

uiți la Ciolacu, Grindeanu
sau Vasile Dâncu, te iei cu
mâinile de cap și vezi deja că
Primul Ministru este lumină
față de ei. Iar dacă îți în-
drepți privirea către Șoșoacă
sau Simion, ai pus-o, pentru
că nu știi ce să faci. Să plângi,
pentru că se alege praful de
ideea de naționalism și con-
servatorism, sau să râzi,
pentru că circul nu putea fi
complet fără clovni. Opoziția
doarme, iar ce vedem acum
este eșecul guvernelor din
ultimii 30 ani. Atâta timp cât
interlopii sunt păziți de
poliție, iar românii de rând
sunt amendați, acest tablou
spune totul.

În administrație, dezas-
trul e complet. Dacă te uiți la
Nicușor Dan, la Clotilde sau
la Fritz,  îți vine să fugi de să
rupi pământul. Vă mai mirați
de un Arafat, care știe doar
să numere morții, sau  de
douăzeci și șapte de polițiști
care urmăresc, în direct,
timp de șapte ore, cum
căsăpește unul niște osta-
tici? Prostia e dusă la abso-
lut. Iar  când te gândești că
astfel de oameni sunt pen-
sionați la 42 de ani, și cu ce
pensie, după care, a doua zi
merg tot la stat, pe un post
care te duce cu gândul la
statul mafiot sau statul haos.
Și mai vorbim de contribu-
tivitate.

Aceasta-i România! 

Aceasta-i politica și ad-
ministrația din țară. Nimeni
nu vede, nu aude, încasează
sume exorbitante și pleacă
acasă. România nu a mai
cunoscut un asemenea aflux
de prostie la nivel de con-
ducere niciodată. Nu ar fi
vorba că nu suntem pe Tren-
dul internațional, că dacă te
uiți în Franța sau în America,
îți trece dorul de-ai tăi, și nu
o să cârtiți, ba o să-i și votați,
c-așa e ordinul. Normalul a
dispărut. Este la putere
anormalul, iar ei cred despre
noi că nu percepem”modul

lor de gândire”, care suna
cam așa:

„Le vom păstra durata de
viaţă scurtă şi minţile lor
slabe, în timp ce ne pref-
acem că ”lucrăm” pentru ei.
Vom folosi cunoştinţele
noastre despre ştiinţă şi
tehnologie în moduri sub-
tile, astfel încât ei să nu vadă
niciodată.”O să-i învăţăm că
otrăvurile sunt bune - cu
imagini amuzante şi tonuri
muzicale la Tv”. “Când li se
vor descompune dinţii, îi
vom umple cu metale care le
vor ucide mintea şi le va fura
viitorul. Atunci când capaci-
tatea lor de a învăţa a fost
afectată, am creat medica-
mente care îi vor face mai
bolnavi “.

Le vom concentra atenţia
asupra banilor şi bunurilor
materiale, astfel încât ei să
nu se conecteze niciodată cu
sinele lor interior. Le vom
distrage atenţia cu plăceri
externe şi jocuri video, astfel
încât să nu fie niciodată una
cu unitatea de toate.

Vom folosi frica ca și armă
aa noastră. Vom stabili gu-
vernele lor şi vom stabili op-
unere în interiorul lor. Vom
deţine ambele părţi. Ne vom
ascunde mereu obiectivul,
dar ne vom continua planul.
Ei vor face munca pentru
noi, iar noi vom prospera
din truda lor.

Vor fi ocupaţi să se
omoare unul pe celălalt. Se
vor scălda în propriul sânge
şi vor ucide vecinii, atâta
timp cât vom vedea că ni se
împotrivesc. Vom ascunde
întotdeauna adevărul divin
de la ei, că suntem cu toţii
unul. 

Dar asta nu trebuie să ştie
niciodată! Ei nu trebuie să
ştie niciodată că îi vor păcăli
să accepte legi care le vor
fura mica libertate pe care o
vor avea. Vom stabili un sis-
tem de bani, care-i va
închide pentru totdeauna,
ţinându-i pe ei şi pe copiii
lor în datorii.

Când îi vom interzice îm-
preună, îi vom acuza de
crime şi vom prezenta o
poveste diferită lumii, pen-
tru că noi vom deţine toată
mass-media. Ne vom folosi
de mass-media pentru a
controla fluxul de informaţii
şi sentimentele lor, în
favoarea noastră. 

Îi vom recruta pe unii 
dintre ei…

Pentru a ne duce la în-
deplinire planurile, le vom
promite viaţa veşnică, dar
viaţa veşnică pe care nu o
vor avea niciodată, pentru că
ei nu sunt de noi. Recruţii
vor fi numiţi "iniţiaţi" şi vor
fi îndoctrinați să creadă rit-
ualuri false de trecere către
tărâmuri mai înalte. Vorbim
de noi, pentru că toți aceștia
care hotărăsc în numele
nostru fac parte mai mult
sau mai puțin din rândul
nostru. Ei nu trebuie să în-
veţe niciodată acest adevăr
pentru că se vor întoarce îm-
potriva noastră. Pentru
munca lor vor fi răsplătiţi cu
lucruri pământeşti şi cu ti-
tluri mari, dar niciodată nu
vor deveni nemuritori. 

Toate acestea sunt gân -
dirile celor care vor resetare.
Și eu vreau resetare, dar una
logica și normală.

”Oh, da, atât de mare va fi
iluzia libertăţii, că ei nu vor
şti niciodată că sunt sclavii
noştri!”

Al dumneavoastră, 

același

Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPINII - 1112 - 18 MARTIE 2021

Prostia nemuritoare și plăcerea
de a fi mereu sluga cuiva
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Mod de preparare:

Carnea se ia de pe coaste,

se face sul, se leagă cu ață și

se pune la fiert în apă împre-

ună cu legumele. După ce

este fiartă, carnea se așază

într-o tavă și se scoate ața.

Separat, într-un bol, se

amestecă smântâna cu 2-3

linguri zeamă de carne,

făina, sare și o lingură de

brânză rasă. După omoge-

nizare, compoziția se toarnă

peste carnea din tavă, care

trebuie să fie acoperită com-

plet. Deasupra se presară

parmezan, apoi tava se dă la

cuptor lăsându-se acolo

până capătă o culoare fru-

moasă. Rasolul se poate

servi cu garnitură de ma -

caroane sau pilaf de orez.

INGREDIENTE

1kg carne de pe

coaste, o ceapă, un ardei,

țelină, păstârnac, 4 l apă,

o ceașcă smântână, o lin-

guriță făină, o lingură

brânză rasă, 2 linguri

parmezan, sare.

Rasol cu smântână

Mod de preparare:

Pentru pregătirea aluatu-

lui, făina se amestecă bine cu

drojdia uscată și praful de

copt. Separat, într-un vas

adânc, se mixează oul, za-

hărul și laptele. Untul topit se

toarnă în compoziția de

lapte, se adaugă făina, iar

aluatul se frământă până

devine elastic, nelipicios. Se

acoperă cu o folie alimentară

și se lasă la cald aproximativ

30 de minute.

Pentru umplutură, dul-

ceața se pune la mărunțit în

blender, împreună cu nucile

și zahărul. 

Aluatul obținut se împarte

în trei, iar din fiecare bucată

se întinde câte o foaie, care

să corespundă cu dimensiu-

nile tăvii. Prima foaie se

așază în tavă și se unge cu

jumătate de umplutură. Se

procedează la fel cu a doua

foaie, iar cu cea de treia foaie

se acoperă prăjitura.  

Prăjitura se mai lasă la

dospit în tavă încă 40 de

minute, după care, ultima

foaie se înțeapă cu furculița

și se dă la copt pentru aprox-

imativ 20-25 de minute.

După ce se scoate din cuptor,

prăjitura se lasă să se răco -

reas că. Deasupra se toarnă

glazura, obținută din cioco-

lată topită și unt. 

INGREDIENTE
500 g de făină,100 g de zahăr, 250 g de unt sau mar-

garină, un ou, 50 ml de lapte,10 g de drojdie uscată

(sau 30 g de drojdie proaspătă), o linguriță de praf de

copt.

Pentru umplutură:  200 ml (un pahar) de dulceață

sau gem de caise, 200 g de nuci, 150 g zahăr.

Pentru glazură: 70 g unt (85% grăsime), 100 g cio-

colată neagră.

Este un aliment minune pentru sănătate, care conţine

în exces vitaminele C şi K,  fibre, minerale și vitamine,

atât de benefice pentru sănătatea noastră. Nutriționiștii

afirmă că Broccoli sporeşte numărul enzimelor care

detoxifică în mod regulat organismul. Apără împotriva

cancerului de colon, prostată, ovarian, efectul fiind

maxim atunci când se consumă alături de roşii crude.

De asemenea, asigură sănătatea stomacului prote-

jându-l împotriva ulcerului, graţie eliminării din organ-

ism a unei bacterii, care se face vinovată de acest lucru.

Reduce riscul apariţiilor afecţiunilor inimii, previne dez-

voltarea cataractei. Este foarte util femeilor însărcinate,

ajutând la reducerea şanselor ca fătul să se nască bolnav. 

Extractul de broccoli, un produs farmaceutic nou, este

folosit pentru tratarea arsurilor solare. Este folosit cu

succes și în bucătărie la  prepararea diferitelor rețete.

Sufleu cu broccoli
Se fierbe broccoli timp de două minute, apoi se scurge

de apă şi se zdrobeşte cu furculița, dar nu prea tare, să

nu fie ca un piure. După ce s-a răcit,  se amestecă cu patru

gălbenuşuri, trei linguri de smântână, o ceaşcă de caş-

caval/parmezan ras şi două linguri de făină. Albuşurile

se bat spumă şi se încorporează, treptat, în amestecul cu

broccoli. Compoziţia se toarnă apoi într-o tavă tapetată

termorezistentă sau într-un vas de jena. Se dă la cuptor

timp de 30-40 minute. (www.culinare.ro)

Prăjitură cu dulceață de caise și nuci

Broccoli
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - H - B - RAS - VULPE - CT - SV - C - HAR - AA - PL - LA - E - ERE - HAM - DIHOR - UO - AER - URS - AH - AE - EE - TO - M - FAS - NURCA

- TT - RARI - HAI - HIT - L - M - S - ARA - SIST - ENOT - SUA - IS - STIR - LEIT - REN - L - I - I - OE - PERICULOS - PARS - TA - EPILA - MIA -

BA - IA - L - BE - AS - A - IARNA - RATACITOR - ER - POPANDAU - ALAI



taLON De aNUNŢ GratUit PeNtrU PerSOaNe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

Text anunţ .............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Cumpăr garsonieră et. 1 sau 2,

complet mobilată și utilată în Hune-
doara sau Petrila. Ofer 9000 euro,
sunați între orele 8-20. Telefon:
0736.175.735.

l Vând urgent garsonieră 38 mp,
et.1, pe mijloc, mobilată și utilată, CT,
acte la zi. Preț: 10.000 euro, telefon:
0736.175.735, rog insistați.

l Vând apartament în Deva,
Al.Pescarilor, bl A10, sc.1, parter, 2
focuri de gaz, beci, terasă, 2 băi, posi-
bilități de extindere, o cameră proiect
balcon, CTC. Preț: 260.000 lei,
0753.671.752.

l Vând urgent casă, în roșu, în
Bretelin, ST 845, SC 412, SU 329, FS
16,6 m. telefon: 0751.462.085. 

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona Lido, et 1, decomandat,
balcon 60 mp. Preț: 49.500 euro, 
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, căsuță de vară, pomi fruc-
tiferi, fântână, cablu TV, uși noi, par-
chetat, singur, proprietar. Preț: 
13.000 euro, telefon: 0720.766.706.

l Vând garsonieră în Brad, etaj 3,
gresie, faianță, termopan, mobilată,
utilată complet, pe foc de lemne. Preț:
40.000 lei, telefon: 0737.192.061.

l Vând casă, zona Șoimuș, 80 mp
plus teren intravilan 1318, fântână,
curent. Preț: 27.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând garsonieră, et.3, parchet
laminat, gresie, faianță, termopan, ușă
metalică, pivniță, mobilată complet,
încălzire cu sobă de teracotă. Preț:
40.000, telefon: 0771.625.007, între
orele 8,00-20,00.

l Vând casă în Deva, 4 camere,
baie, bucătărie, beci și anexe, sobe ter-
acotă, teren 800 mp, pomi fructiferi.
Preț: 75.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Cumpăr garsonieră, et.1, minim
2, cu CT, mobilată și utilată cu toate
cele necesare unei persoane cu handi-
cap gr.2, să aibă geamuri termopan,
ușă metalică, balcon. Preț:9500 euro,
telefon: 0736.175.735.

l Vând garsonieră, zona poliție,
Deva, nr 28, CT, termopan, mobilată și
utilată, parter înalt. Preț: 23.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

l Vând garsonieră, 38 mp, etaj 1,
utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. Telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, tel. 0720.766.706.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

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 Vând casă, zona Certej, 2

camere, baie, bucătărie, cămară, sobe

teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.

Preț: 37.000 euro, tel. 0725.452.888.

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

l Vând garsonieră Deva, zona

Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, 

termopan, aer condiționat, semimobi-

lată, ușă metalică. Preț: 35.000 euro,

negociabil, telefon: 0721.055.313.

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 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 spre închiriere apartament
2 camere și garaj în Timișoara, zona
zero, mobilat și utilat, totul nou. Preț:
375 euro, plus garanție. Telefon:
0721.055.313

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 150 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT, teren,
mobilată modern. Chirie 300 euro/lună
plus garanție, pentru familie, fără ani-
male de companie. Tel. 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere spațiu 85
mp, dispune de toate utilitățile, poate fi
folosit pentru depozitare, prestări ser-
vicii comerciale, situat în cartierul Oituz.
Tel.: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et 1, central, Deva, bal-
con, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

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 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. Tel. 0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 
Tel. 0724.451.762.

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

TeReNURI

l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă nein-
undabilă. Terenul se va trece în intrav-
ilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

l Vând urgent teren intravilan în
Popești, comuna Cârjiți, dispus între
șosea și pârâu, cu acces la curent, tele-
fon și internet. ST.525, FS 5,25 mp.
Preț: 9 euro/mp, tel. 0769.213.866.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren intravilan, 4200 mp,

FS33, zona Boromir, cu anexe

mecanice la șosea. Preț: 50 euro/mp.

Telefon: 0254.215.212.

l Vând teren arabil, extravilan, în

Vețel, 5000 mp, FS 25 m, utilități în

apropiere, apă, gaz metan, curent.

Preț: 10 euro/mp, tel. 0721.055.313.

l Vând teren intravilan Deva, str.

Viilor, prelungire, 2700 mp, apă,

curent, gaz. Deva, telefon:

0726.254.452.

l Vând teren intravilan în locali-

tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,

zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren lângă Deva, în

Șoimuș, zonă foarte bună, în spatele

pensiunii Hermes, teren, se va trece în

intravilan, S 5800 mp, S 4000 mp,

preț: 10 euro/mp, telefon:

0742.299.453.

l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

l Vând 3 ari teren în stațiunea

Râușor, lângă drumul de acces, cu acte

în regulă. Preț: 6000 euro, telefon:

0254.776.082.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,

2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent

între case, loc drept, cu proiect Topo.

Preț: 39.000 euro, telefon:

0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-

matriculat, situat în Lunca Crișului,

com. Baia de Criș. Preț negociabil,

telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând  11.000 mp teren în co-

muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,

Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

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 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 Opel Vectra 20, acte la zi,

stare foarte bună, 180 km, 4 jenți alu-

miniu, pe 15 cm/4 găuri. Preț negocia-

bil, telefon: 0732.052.844

l Vând motor Ford Tranzit 2496

cmc, complet, cu toate asamblările,

tobă eșapament, spoiler, mască

față,+3 jenți, negociabil, 0732.052.844

l Vând VW Touran, 2008, 1,9,

Diesel, 100.000 mile, volan dreapta, 7

locuri, 6 trepte, cutie viteza manuală

plus rulotă, portbagaj, cârlig remorcă,

barcă. Preț: 3500 euro,negociabil,

tel.0770.699.281.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,

motor 1,4 MPJ, 74.500, ITP 2021, cau-

ciucuri vară-iarnă, unic proprietar.

Preț: 2100 euro, negociabil, telefon:

0744.353.345.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,

stare foarte bună, 180 mii km. Preț ne-

gociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând VW Touran 2008, motor

1,9 Diesel, 100.000 mile, volan pe

dreapta, cutie normală, 6 trepte, 

7 locuri, acte la zi,, cârlig remorcă 

și rulotă. Arată impecabil, 

preț: 3500 euro, telefon: 0770.699.281,

Hunedoara.

l Vând Dacia Logan, 2009, 1,4

cmc, 74.000km., ITP 2021, cauciucuri

de iarnă pe jenți, stare bună, unic pro-

prietar. Preț: 2100 euro, negociabil,

telefon: 0744.353.345.

l Vând tractor U650, cu remorcă

auto 7 to, înscrisă în circulație, 24.000

lei, Mercedes 308, autoutilitară, 7000

lei, dubă furgon 650, 65000 lei, lăzi de

stup noi și faguri 15 PACH. Telefon:

0747.254.214.

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, tel.0744.353.345.

MATRIMONIALE

l Doamnă, 37 de ani, frumoasă,
doresc de o relație serioasă cu un
domn de maxim 45 de ani, care deține
apartament, pentru a trăi o viață sin-
ceră și adevărată. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Domn văduv, 61 de ani, sincer și

serios, fără obligații, doresc căsătorie

cu o doamnă de vârstă apropiată, sin-

ceră și serioasă. Telefon: 0727.062.558

l Tânăr, 42 de ani, caut o tânără

serioasă, să aibă peste 25 de ani, care

dorește o familie. Tel. 0732.469.582.

l Domn 33/1,80/78, serios, sincer,

sufletist, cu serviciu, situație foarte

bună, doresc căsătorie cu o doamnă

fără vicii, chiar și cu un copil, sinceră și

serioasă, cu vârstă de până la 35 de

ani. Aventurierele să se abțină! 

Telefon: 0722.829.708.

l Domn singur, despărțit, 52 de

ani, 190/90, fără obligații, caut o

doamnă/domnișoară din Deva sau

împrejurimi, pentru o relație de pri-

etenie sau mai mult.

Tel.0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, din Brad, ab-

solvent de electronică şi informati că,

doresc să cunosc o tânără, pentru o

relaţie serioasă, eventual căsătorie.

Rog seriozitate. Tel. 0749.073.775.

l Pensionar, 60/1,78/80, sincer,

sufletist, nefumător, creștin ortodox,

fără obligații, cu locuință, doresc 

căsătorie cu o doamnă nematerial-

istă, serioasă, de vârstă apropiată. 

Telefon: 0737.192.061.

l Pensionar, 66/1,69/77serios,

bun creștin, ortodox, două pensii, fără

obligații, doresc căsătorie cu o

doamnă de 60 de ani, serioasă, sin-

ceră, nematerialistă. Rog și ofer serio -

zitate. Telefon: 0736.175.735 sau

072.514.674.

l Bărbat cu dizabilități, (neurop-

sihic, gr.2), 60 de ani doresc să cunosc

o persoană cu aceeași dizabilitate, de

49-50 de ani pentru prietenie-căsăto-

rie. Persanele care mă contactează să

fie de religie baptistă, creștină după

evanghelie sau penticostală. Telefon:

0774.042.022.

l Domn 63 ani, pensionar MAI, di-

vorțat, singur, serios, sincer, bun

creștin, ortodox, cinstit și  neprofitor,

doresc căsătorie cu o doamnă 60-63 de

ani, fără vicii, cu bun simț, frumoasă,

nematerialistă. Tel. 0730.607.207.

l Domn, 66/1,68/80, serios, sin-

cer, bun creștin ortodox, văduv, fără

obligații, cu locuință, pensionar, fără

vicii, doresc căsătorie cu o doamnă

compatibilă, nematerialistă, neprofi-

toare, cu bun simț, harnică, frumoasă,

gospodină. Sunați între orele: 8-20.

Telefon: 0736.175.735. 

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 Văduv, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând șemineu din marmură,
goblenuri înrămate, farfurii pictate
manual. Preț negociabil, telefon:
0735.295.269, 0254.211.687.

l Vând căruță pe roți de cauciuc,
plus ham bonus, treier pentru cereale,
1500 lei, 6 roți de car de lemn pentru
ornament, 50 lei. Telefon:
0740.043.113.

l Vând ușă termopan plină,
0,90x2,10, aragaz cu două ochiuri,
mașină de cusut. Preț negociabil, tele-
fon: 0727.228.429.

l Vând motor electric nou, mono-
fazat, de 1,8. Preț: 600 lei, tele-
fon:0745.703.638.

l Vând coamă ceramică (canti-
tate: 14 buc.), produsă de ”Mondial”
Lugoj. Telefon: 0723243733.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui cu Pruncul”,înrămat, 14/21 cm,
preț 500 lei, negociabil. Telefon:
0725.483.189

l Doamnă serioasă, caut să îngri-
jesc o persoană în vârstă sau copii.
Telefon: 0731.129.646.

l Caut meșter pentru executarea

de trotuare din plăci, în jurul casei.

Telefon: 0745.750.705.

l Vând colecție de flori de mină

(eșantioane de roci), 2 farfurii pictate

manual, cărți de literatură. Prețuri ne-

gociabile, telefon: 0254.211.687,

0735.195.269.

l Vând 3 uși din lemn masiv,

2,05x 0,90 noi, 2 butoaie din lemn de

100 și 150 l, birou cu furnir de nuc,

scaun birou, tapiserie din piele, servi-

ciu de masă 12 persoane, aspirator

nou Philips, saltea Elixor magnetoter-

apie. Prețuri negociabile, telefon:

0751.462.085.

l Vând două dulapuri, 2 uși, cu-

loare cireș, 1,80/1,05/0,60, 600 lei,

masă solidă, 2,80/1, 650 lei, canapea

extensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, comodă

stejar cu 4 sertare, pătuț pentru nou

născuți, 100 lei, chiuvetă inox  ,

0,80/0,50, antenă dolce cu echipa-

ment, chiuvetă cu picurător. Prețuri

negociabile, telefon: 0751.462.085. 

l Vând grapă după plug, pentru

tractor 445 sau mai mic. Preț: 300 lei,

tel. 0254.776.082.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Deva - Direcţia Regionala
de Drumuri şi Poduri Timi -
şoara informează că a început
montarea, în premieră, a unor
indicatoare rutiere pentru a
avertiza asupra accesului in-
terzis pe bretelele de pe au-
tostrada A1. Noile indicatoare
de informare se montează su-
plimentar faţă de semnali -
zarea rutieră curentă, pentru

a atrage atenţia că se intră pe
un sector cu acces interzis.
Primul indicator a fost mon-
tat  în nodul rutier Giarmata.
Următoarele indicatoare au
fost amplasate la nodul rutier
Simeria, Arad Sud și Nădlac –
DN 7. S-a decis montarea
acestor indicatoare supli-
mentare pe cele 4 bretele
deoarece pe acestea s-au în-

registrat cel mai des pătrun-
deri pe acces interzis, pro-
ducându-se accidente rutiere,
afirmă responsabilii DRDP
Timişoara.

Lucrări între Coşava
şi Coşeviţa

Pe de altă parte, în această
săptămână au continuat lu-
crările de tratare a tasărilor lo-

cale pe DN 68A Coșava – Coșe-
vița. S-au realizat intervenții la
structura rutieră pe mai bine
de 1.200 de metri pătrați. Lu-
crările continuă, de aceea, se
recomandă șoferilor să uti-
lizeze și rutele ocolitoare: A1
Nod rutier Ilia – DN 7 Arad –
Nădlac şi A1 Nod rutier Sime-
ria DN 66 – Hațeg – DN 68
Caransebeș – DN 6 Lugoj – A1.

12 - 18 MARTIE 2021

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - ro

Tel. 0722 402 044 • Issn 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro                                               ForTes ForTunA ADjuvAT!

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Cornelia Holinschi,  Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior   

Tehnoredactare: Codruţa Goţa

16 - ACTUALITATE

Indicatoare pentru autostradă

Deva – Ziua mondială a
teatrului va fi marcată la Deva
printr-un spectacol gratuit
oferit de Centrul Cultural
„Drăgan Muntean”, vineri, 27
martie, de la ora 18,00, în sala
mare a casei de cultură, unde
va fi prezentată piesa « Micul
prinţ », după Antoine de
Saint-Exupery.

Spectacolul este oferit de
trupa de teatru  P R O S C E N
I U M a Centrului Cultural Dră-
gan Muntean din Deva, înfi-
ințată prin dezvoltarea
cursului educativ-formativ in-
titulat ”Teatrul ca disciplină
de viață”. 

Această a cincea premieră
a colectivului de tineri pasio -
nați și talentați, dedicați
cercetării artei teatrale, aduce
în fața spectatorilor o „po -
veste” cu un adânc mesaj de
înțelepciune și dragoste, de
bună comunicare și trăire
spirituală, prin care suntem
îndemnați să ne păstrăm per-
manent speranța către o lume

mereu perfectibilă. 
Putem spune că „acest

spectacol este închinat copi-
ilor care vor deveni oameni
mari şi oamenilor mari care
au fost cândva copii”.

Intrarea la spectacol se va
face pe bază de invitație.

Invitațiile se pot procura
de la Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” Deva, de luni până
vineri, între orele 10:00-
15:00.

Evenimentul se va des-
făşura cu respectarea mă-
surilor instituite la nivel
național, pe perioada stării de
alertă, pentru prevenirea
răspândirii COVID-19.

Teatru pentru copii, la Deva

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

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

COMPANY SRL și SC EUROJOBS SRL  în calitate de parteneri, anunță înscrierea în grupul țintă

pentru angajații interesați de CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ din cadrul proiectului

“Vestul Calificat” (Cod proiect MySMIS: 128064), finanțat prin POCU, Axa Prioritară 3: 

“Locuri de muncă pentru toți”.

Cursurile se adresează angajaților din IMM-urile care-și desfasoară activitatea principală sau

secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC

și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

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

cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

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

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

Amenzi 
pentru gunoi

Şoimuş - Primăria co-
munei Șoimuș a montat pe
DN 76, înainte de intrarea
în Deva, camere video și
panouri de avertizare
asupra unui loc de depoz-
itare folosit deseori de
cetățenii care aruncau
deșeurile. SDN Deva și
Primăria Șoimuș salu-
brizau frecvent zona pen-
tru a menține curățenia.
Amenzile pot ajunge până
la 2.500 de lei, conform
unei Hotărâri a Consiliului
Local Șoimuș. 


