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Consiliul Judeţean verifică
starea deponeului ecologic
de la Bârcea Mare, unde a
fost semnalată o poluare
accidentală cu levigat. 
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Lucrările de reabilitare 
ale Ambulatoriului de 
specialitate din Hune-
doara continuă într-un
ritm alert. Operaţiunile 
s-ar putea finaliza mai 
devreme cu şase luni.
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Facturi umflate
pentru 
frigul din
calorifere

Facturi umflate
pentru 
frigul din
calorifere

Este risc major de avalanşe în masivele
Retezat şi Parâng, unde stratul de zăpadă

proaspătă depăşeşte o jumătate de metru.
/pag.16

ECHINOCŢIUL DE PRIMĂVaRĂPag. 9
Evenimentul marchează 
începutul primăverii. 
Anul acesta va avea loc
sâmbătă, 20 martie, 
la ora 09,37, când ziua și
noaptea vor fi egale.

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.



SC INTERSERVICE 
coordonată de ing.
Dan MIHĂILĂ își

dovedește din plin sensul
activității, oferind printre
altele, grijă față de
locuitorii comunelor 
Ghelari și Teliucu Inferior
și nu numai.

Aceștia beneficiază, în baza
unui program, de transport în
comun civilizat, până la Hune-
doara și retur, după reguli ri -
guroase și pline de omenie.

Deși veniturile, în această
perioadă a pandemiei, au fost
slabe, societatea și-a respectat
beneficiarii, în pofida faptului
că, microbuzele în unele zile

funcționau chiar fără călători.
Această societate - după

cum ne spunea ing. Dan MI-
HĂILĂ - figurează pe harta
municipiului Hunedoara ca o
unitate care poate fi profi -
tabilă dacă nu ar exista așa-
zișii „pirați” care oferă un
transport nelicențiat, feno -
men întâlnit sub denumirea
de transport „la negru” și re-
cunoscut ca infracțiune. Pira-
teria poate fi combătută
printr-o atitudine intransi-
gentă a consumatorilor de
servicii.

Cu toate acestea, societatea
a reușit să aducă liniștea

emoțiilor și posibilitatea
transportului oamenilor din
localitățile amintite până la
Hunedoara și retur, aspect la
care au contribuit prin profe-
sionalism conducătorii auto
Constantin Vlad, Marius Mai,
Marius Vieru și Dragomir
Muntean. 

Oricum conducerea socie -
tății rămâne la convingerea că
în acest an totul se poate de-
păși, factorul determinant
reprezentându-l însuși prin-
cipiul unei bune conlucrări cu
oamenii din subordine și nu
numai.

Pe acest fond, ing. Dan MI-

HĂILĂ își va dovedi în mod
admirabil calitatea unui ma -
nager înțelept, cu mult curaj și
speranță.

De notat că societatea
deține și un atelier pentru in-
specțiile tehnice care cu efi-
cientele ajustări structurale se

dovedește o emblemă a unei
astfel de activități unde tre-
buie să se reflecte seriozitatea
cu care în tehnica de lucru
este abordat fiecare amănunt.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 
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Dacă în vremurile în
care trăim se pune
accentul din ce în

ce mai mult pe informati-
zare și digitalizare - ne
spunea prof. drd. Octav
Mihai CISMAȘIU, direc-
torul Liceului Tehnologic
Agricol „Alexandru
Borza” Geoagiu - unitatea

noastră școlară își
dorește să țină pasul cu
această perioadă. Motiv
pentru care, se fac demer-
suri înspre atingerea
acestui obiectiv. 

Unul dintre aceste demer-
suri a fost achiziționarea
unei imprimante 3D, cu aju-
torul căreia să venim în în-
tâmpinarea nevoilor de
învățare a elevilor și nu
numai, cu diferite modele și
piese care pot fi realizate cu
ajutorul acesteia.

Un alt pas spre viitor îl
constituie dorința noastră de
a ne specializa pe practicarea
unor lucrări agricole și studii
cu ajutorul dronelor. În acest
sens, am luat legătura cu o
firmă producătoare de drone
agricole cu care încercăm să
încheiem un parteneriat, ast-
fel încât să beneficiem de
cursuri de formare pentru
pilotarea dronelor agricole,
utilizarea soft-ului specia -
lizat, mai apoi să realizăm un
CDL pentru elevii noștri și să
pornim la drum și în această
direcție.

Suntem convinși de faptul
că acești pași, chiar dacă
timizi la început, vor avea un
impact major la nivelul per-
cepției față de învățământul
agricol.

Noutăţi la Liceul Tehnologic 
Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu

Pirateria poate fi combătută printr-o
atitudine intransigentă 

a consumatorilor de servicii 
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C
EH taxează mai mult
pentru muncă mai
puţină.

Deva – Complexul Ener-
getic Hunedoara (CEH) a de-
păşit limitele în ceea ce
priveşte taxarea consumato-
rilor din Deva pentru căldura
pe care, susţine conducerea
CEH, ar fi primit-o populaţia
în decursul lunii februarie. O
demonstrează factura pentru
subvenţia la energia termică
pe care a emis-o CEH şi a
trimis-o la plată Primăriei
Deva. Valoarea calculată a
reuşit să-l scoată din sărite pe
primarul municipiului Deva,
Florin Oancea, care a apreciat
că suma solicitată este „un de-
cont scandalos”, pe care nu-l
va accepta la plată fără o jus-
tificare economică justă.

„În luna ianuarie Com-
plexul Energetic Hunedoara a
solicitat Primăriei Deva plata
unui decont pentru subvenţia
termică în valoare de 477.025
lei. În ianuarie, Termocentrala
Mintia a funcţionat 31 de zile
din 31. Primăria Deva a achi-
tat imediat acest decont. În
luna februarie, CEH a solicitat
Primăriei Deva plata unui de-
cont pentru subvenţia ter-
mică în valoare de 483.735
lei, adică cu 6.709 lei mai
mult, deşi Termocentrala
Mintia a lucrat doar 18 zile
din 28. Deci, Complexul Ener-
getic Hunedoara cere mai
mulţi bani pentru mai puţine
zile lucrate! Vă întreb, dragi
deveni care îngheţaţi în case,
vi de pare corect? Noi să plă-
tim mai mult şi CEH să ne
livreze doar frig în calori -
fere?”, a declarat primarul
Devei. 

Incompetenţă şi 
rea-voinţă

Iar de aici până la soli -
citarea de demitere a condu -
cerii CEH n-a mai fost decât o
zi, după ce primarul Oancea a
aflat că huila extrasă de
minerii din Valea Jiului ia, din
nou, drumul termocentralei
de la Paroşeni şi nu pe cel al
Mintiei. Motivaţia este extrem
de simplă: termocentrala
Mintia poate produce, pe
lângă energia electrică, şi

agentul termic necesar
încălzirii locuinţelor din Deva. 

Primarul Florin Oancea i-a
acuzat pe directorul general
Samuel Dioane şi pe adminis-
tratorul special Cristian Roşu
de "incompetenţă" şi "rea-
voinţă" în gestionarea pro -
blemelor cu care se confruntă
locuitorii municipiului Deva
care nu mai au căldură în
apartamente.

„Devenii şi-au plătit toate
obligaţiile contractuale faţă
de Termocentrala Mintia, iar
cei doi decidenţi ai CEH au
luat hotărârea direcţioneze
cărbunele extras din Valea Ji-
ului către Termocentrala
Paroşeni, lăsând în frig mii de
deveni, precum şi creşe, gră-
diniţe, şcoli din municipiul
Deva. Guvernul României a
plătit toate salariile restante,
precum şi toate sporurile
pentru minerii din Valea Jiu-
lui. Tot cărbunele extras, după
ce greva minerilor s-a
încheiat, a fost direcţionat de
cei doi conducători ai CEH
către Termocentrala Paroşeni,
în bătaie de joc faţă de mii de
deveni, copii de creşă, gră-
diniţă, elevi, maturi, bătrâni!

Este intolerabilă această situ-
aţie! Dioane Samuel şi Roşu
Cristian: Demisia!”, a scris
Oancea pe pagina sa de so-
cializare.

I-a scris ministrului

Totodată, în calitatea sa de
preşedinte al organizaţiei
PNL Deva, Florin Oancea a
adăugat că se va adresa şi
forurilor statutare ale par-
tidului de la nivel naţional
pentru a-i demite pe cei doi
conducători ai CEH "în regim
de urgenţă", ţinând cont de
faptul că Dioane şi Roşu sunt
membri ai PNL.

„Bătaia de joc şi incompe-
tenţa trebuie să ia sfârşit aici!
Lipsa de respect, solidaritate
şi empatie pentru cei peste 22
mii de deveni obligaţi să stea
în frig, fără nici o vină, îmi în-
tăreşte convingerea că
demisia celor doi este cea mai
corectă soluţie! Devenii nu
trebuie să mai sufere din
cauza incompetenţei voas-
tre!”, a conchis primarul mu-
nicipiului Deva.

Ulterior, edilul i-a scris şi
ministrului Energiei, Virgil
Popescu, solicitându-i spri-

jinul în rezolvarea problemei
căldurii în oraş. 

Declaraţiile nu ţin 
de cald

Rămâne de văzut cum se va
ieşi din acest carusel al declar-
aţiilor care, cel puţin deocam-
dată, nu ţine de cald devenilor!
Este, poate, cea mai gravă situ-
aţie cu care s-a confruntat
oraşul după 1989, în ceea ce
priveşte încălzirea locuinţelor
pe timpul iernii!

Cert este faptul că ritmul de-
branşărilor de la termoficare a

cunoscut o ascensiune expo-
nenţială, în paralel cu cererile
de montaj ale unei centrale de
apartament, care funcţionează
pe gaz metan. Dacă nu se va
găsi o soluţie rapidă, lucrurile
vor degenera în mai rău şi pen-
tru Termocentrala Mintia, al
cărei viitor era dependent şi de
capacitatea de a livra agent ter-
mic în oraş. Pentru că oricine şi
orice ar spune unii şi alţii, nu
poţi sta în frig şi să încălzeşti
apă pe aragaz doar din dorinţa
de a fi solidari cu angajaţii ter-
mocentralei!

Facturi umflate pentru frigul 
din calorifere

Consum record de energie; jumătate 
din surse regenerabile

Bucureşti - Consumul de electricitate al ţării a depăşit
9.200 de MW miercuri dimineaţa, pe fondul tempera-
turilor scăzute din toată ţara. Consumul a provenit în to-
talitate din surse interne, iar producția, la rândul ei, a fost
asigurată pe jumătate din surse regenerabile. 

Conform datelor de pe site-ul Transelectrica, turbinele
eoliene asigurau 26% din producţia totală, hidrocentralele
- 22,3%, parcurile fotovoltaice - 1,55% şi biomasa - 0,78%.
Alte surse sunt hidrocarburile - 18,5%, cărbune - 15,7%,
nuclear - 15%. 

În istoricul ultimilor cinci ani, cel mai mare consum in-
stantaneu de energie electrică a fost consemnat în luna
ianuarie 2017, având o valoare de 9.930 MW.
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P
reședintele Consil-
iului Județean
Hunedoara, dom-

nul Laurențiu Nistor, în-
soțit de reprezentanții
Gărzii Naționale de
Mediu – Comisariatul
Județean Hunedoara și
de cei ai Apelor
Române, a verificat
miercuri dimineață
modul în care opera-
torul Centrului de Ma -
nagement Integrat al
Deșeurilor Bârcea Mare
își respectă obligațiile
stabilite prin măsurile
dispuse în urma inci-
dentului de acum trei

săptămâni. 
Au fost verificate cele

două linii ale stației de epu-
rare de la CMID, precum și
stația de epurare mobilă
adusă de operator la de-
poneul de la Bârcea Mare în
scopul eliminării riscului
scurgerilor de levigat. 

„Imediat după incidentul
cu scurgerea de levigat, am
convocat la Consiliul Jude -
țean conducerea operatoru-
lui de la CMID, atunci am
primit asigurări că va fi
adusă o stație mobilă. Astăzi
am venit să văd personal
cum funcționează, cum arată
levigatul și care este rezul-

tatul proceselor tehnologice.
Constatăm că rezultatul este
o apă limpede, se prelucreză
zilnic aproximativ 240 de
metri cubi. Măsurile dispuse
sunt respectate”, a declarat
președintele Laurențiu Nis-
tor.

Președintele CJ Hunedoa -
ra a solicitat conducerii Aso-
ciației de dezvoltare
Inter co munitară SMID Hune-
doara să monitorizeze cu
atenție modul în care opera-
torii își desfășoară activi-
tatea, cu respectarea
prevederilor legale în mate-
ria protejării mediului încon-
jurător. 

CONTROL INOPINAT: 
MĂSURILE DISPUSE LA CMID 

BÂRCEA MARE SUNT RESPECTATE

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro



Lucrările la Policlinica Spitalului
Municipal Hunedoara avansează

în ritm alert
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Săptămâna aceasta, în
calitate de membru al
Camerei Deputaților,

reprezentând județul
Hunedoara, am inițiat în
Parlamentul României trei
legi. Prima dintre ele vine
în sprijinul studenților. A
doua, am conceput-o pen-
tru persoanele cu dizabil-
ități, în special cei cu
deficiențe de vedere. A
treia lege este pentru toate
comunitățile locale și pen-
tru toate acele imobile
abandonate din zonele de-
populate, care au fost
cândva școli, dar astăzi
sunt în paragină.

Personal, consider că oa-
menii care ne-au votat să îi
reprezentăm în Parlamentul
României trebuie să știe, la
fiecare pas, ce facem și cum
muncim în interesul lor.
Așadar, vă prezint aici, pe
scurt, cele trei proiecte legisla-
tive depuse în Parlament: 

1. LEGE pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de
Urgentă a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei – inițiativă
concepută la cererea organi-
zațiilor studențești.În prezent,
Consiliul Agenției Română de
Asigurare a Calității în În-
vățământul Superior, care are
un total de 21 de membri. Din-
tre aceștia, doar 2 sunt
reprezentanți ai organizațiilor
studențești, deși există 5 orga-
nizații reprezentative: Alianța
Națională a Organizațiilor Stu-
dențești din România
(ANOSR), Uniunea Studenților
din România (USR), Uniunea
Națională a Studenților din
România (UNSR), Federația
Asociațiilor Studenților în
Medicină din România
(FASMR), Liga Studenților
Români din Străinătate
(LSRS). Propunerea legislativă
prevede schimbarea Consiliu-
lui ARACIS, prin adăugarea a 3
reprezentanți ai organizațiilor
studențești, respectiv un
cadru universitar, aducând to-
talul de membri la 25. Acest
lucru este necesar, sub consid-
erentul dinamicii academice
actuale, având în vedere și
standardele de accesibilitate și
incluziune întâlnite în Uni-
unea Europeană.

2.  LEGE pentru modifi-
carea și completarea Legii
nr.448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – in-
ițiativă concepută la cererea

asociațiilor pentru persoane
cu dizabilități. În prezent, per-
soanele cu handicap din
România încă nu se pot bu-
cura în întregime de toate
drepturile prevăzute în legis-
lația europeană (Directiva
882/2019), deși inclusiv
România are inovatori în acest
domeniu. Avem modele pre-
cum Tudor SCRIPOR, care a
inventat alfabetul color pentru
nevăzători, fiind premiat cu
medalia de aur la Salonul In-
ternaţional de Invenţii de la
Geneva. Proiectul de lege
aduce modificări și completări
Legii 448/2006, în vederea re-
ducerii inegalităților și excluz-
iunii sociale a persoanelor cu
dizabilități. Modificările insti-
tuie obligația autorităților
publice de a asigura accesul
persoanelor cu handicap la
mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional. Totodată, se
creează cadrul legal pentru in-
cluderea invențiilor noi, pre-
cum alfabetul tactilo-grafic, în
învățământul special.

3. LEGE pentru com-
pletarea art.112 din Legea ed-
ucaţiei naţionale nr.1/2011 –
inițiativă concepută la cererea
autorităților publice locale. În
momentul de față, există sute
de școli abandonate la nivel
național, cu preponderență în
zonele rurale, starea acestora
fiind un pericol pentru
cetățeni. De cele mai multe ori,
acestea se închid din cauza de-
populării, nemaifiind elevi su-
ficienți în zonă. Conform
legislației în vigoare, consiliile
locale pot schimba destinația
acestor clădiri doar cu avizul
Ministerului Educației. De cele

mai multe ori, fără o motivație
clară, acest aviz este negativ.
Propunerea legislativă modi-
fică Legea educației, astfel
încât, după 3 ani de la
închiderea unei unități de în-
vățământ preuniversitar, dacă
activitatea educațională nu a
fost reluată, consiliile locale
pot schimba destinația aces-
tor clădiri fără avizul Minis-
terului Educației și pot face
investiții, inclusiv pe fonduri
europene, prin PNRR. Imagi-
nați-vă câte posibilități sunt.
Se pot face cămine pentru
bătrâni, cabinete medicale și
multe altele. Totodată, prop-
unerea noastră prevede că,
dacă vor exista solicitări pen-
tru redeschiderea școlii în vi-
itor, consiliile locale/
primă riile se obligă să readucă
spațiul la standarde edu-
caționale, sau să identifice alt
spațiu în localitate.

Stimați hunedoreni, aces-
tea sunt primele trei proiecte
de lege din cele multe pe care
intenționez să le inițiez în ac-
tuala legislatură, cu sprijinul
colegilor mei parlamentari.
Dacă aveți idei, dacă ați iden-
tificat în legislație probleme,
pe domeniul dumneavoastră
de activitate, vă invit să mă
contactați pe adresa con-
tact@intotero.ro. Prin dialog
și comunicare constantă, prin
aceste proiecte legislative,
putem construi o viață mai
bună nu numai pentru hune-
doreni, ci pentru întreaga țară.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
AM INIȚIAT LEGI PENTRU INCLUZIUNE ȘI

EFICIENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

Hunedoara - În septem-
brie, anul trecut, Ambulatoriul
de specialitate al Spi ta lului „Dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara a intrat într-un
amplu proces de reabilitare,
modernizare și eficientizare
energetică, mulțumită unui
proiect întocmit de Primăria
Hunedoara și finanțat din fon-
duri europene.

Managerul Spitalului Mu-
nicipal „Dr. Alexandru
Simionescu”, Radu Budae,
spune că deși termenul de fi-
nalizare a lucrărilor este sta-
bilit pentru luna iunie a anului
viitor, sunt șanse ca mare
parte dintre acestea să fie gata
până la finele anului curent. 

„Se lucrează intens. Avem
asigurări din partea construc-
torului că, la finalul lunii
aprilie – începutul lunii mai,
interiorul Ambulatoriului va fi
terminat în totalitate. Apoi, în
perioada imediat următoare,
se va lucra intens și la exterior
astfel ca, spre finalul anului, să
putem pune la dispoziția tu-
turor pacienților un ambulato-
riu cu o calitate crescută a
serviciilor medicale”, a pre-
cizat Radu Budae.

Investiția aflată în derulare
la spitalul din municipiul
Hunedoara este una foarte im-
portantă, mai ales că ambula-
toriul unităţii medicale nu a
beneficiat, până acum, de nicio
reabilitare de amploare. 

„Policlinica spitalului, așa
cum îi spunem cu toții, a fost
construită în 1968. De atunci
și până acum aici nu s-a făcut
nicio lucrare amplă de reabil-
itare, cu excepția unui proiect
european, implementat în
2015, care a vizat o treime din
întregul ambulatoriu. Era
ilogic și anormal ca lucrările să
nu continue și la celelalte două
treimi ale policlinicii, așa că
am întocmit un nou proiect,
am cerut suma maximă posi-
bilă pentru astfel de investiții
din fonduri europene, am
primit finanțarea și ne-am
apucat de treabă. Spitalul a
fost și rămâne una dintre pri-
oritățile Primăriei municipiu-
lui Hunedoara”, a menţionat
primarul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouțanu.

Valoarea totală a proiectu-
lui este de 11 milioane de lei
(aproximativ 2,3 milioane de
euro). Proiectul vizează, în
principal, refacerea acoperișu-
lui, anveloparea termică a
clădirii, înlocuirea tâmplăriei
de lemn cu tâmplărie PVC,
refacerea instalațiilor electrice
și sanitare, refacerea spațiilor
interioare cu materiale adec-
vate unui spațiul medical
modern dar și realizarea unui
sistem nou de ventilație cu o
centrală de tratare a aerului,
montarea unui ascensor și re-
alizarea unui sistem de pre-
venire și stingere a incendiilor.
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N
aționala de hand-
bal feminin a
României a făcut

deplasarea în Muntene-
gru la turneul preolimpic
de calificare la Jocurile
Olimpice, cu un lot 
format din 18 jucătoare,
iar primul meci îl va
susține sâmbătă, 
cu Norvegia. 

Deschiderea turneului
este programată vineri, cu
partida Muntenegru – Norve-
gia iar partida  Muntenegru –
România este programată pe
21 martie, fiind ultimul joc al
turneului.

Turneul de calificare se va
disputa la Podgorica în pe-
rioada 19-21 martie, cu
Muntenegru, Norvegia și
România. Cele mai bune

două naționale se vor califica
la Jocurile Olimpice de la
Tokyo din 23 iulie – 8 august. 

Remarcăm absența jucă-
toarei Jelena Despotovic, in-
terul dreapta titular în
selecționata Muntenegrului
(formație antrenată de Kim
Rasmussen), care a fost infec-
tată cu coronavirus și este in-
disponibilă pentru turneul
programat la Podgorica.

Interul dreapta, transferat
de Gyor pentru sezonul ur-
mător, reprezintă un handi-
cap imens pentru Kim
Rasmussen & Co. Despotovic
a fost printre cele mai bune
jucătoare ale Muntenegrului
la Euro 2020, turneul final
unde a terminat pe locul 8. Ea
a fost a doua marcatoare a
echipei cu 25 de goluri și a

patra în categoria paselor de-
cisive (25).

Muntenegru va întâlni
România pe 21 martie într-
un joc decisiv pentru califi-
carea la Jocurile Olimpice de
la Tokyo și are avantajul
terenului propriu la acest
turneu preolimpic de califi-
care la care mai participă și
Norvegia.

Antrenorul Kim Rasmus -
sen (Muntenegru) nu se poate
baza nici pe Djurdjina Mal-
ovic, astfel că pare să în-
tâmpine aceleași probleme ca
și România la nivelul interului
dreapta. Pentru a-și acoperi
lotul, Kim Rasmussen le-a
convocat pe Sanja Premovic
(în prezent la Iuventa
Michalovce) și Niko lina
Knezevic (CSM Galați).

Handbal feminin:
Turneul de calificare la

Jocurile Olimpice

S
imona Halep nu a
participat la com-
petițiile din ultima

lună din cauza unor pro -
bleme medicale la spate,
a absentat la turneele
desfășurate la Doha și
Dubai și nu a mai concu-
rat de pe 16 februarie,
când Serena Williams a
învins-o în sferturile de
finală de la Australian
Open dar a anunțat că va
participa la competiția
din Miami, programată
între 22 martie și 4
aprilie 2021.

„Mă duc la Miami. O să
plec săptămâna viitoare. Îmi
doresc tare mult să pot face
câteva meciuri bune, pentru
că am nevoie de meciuri ofi-
ciale. Am avut din nou o lună

de pauză. Vreau să joc bine,
vreau să fiu atentă pe ce am
de făcut pe teren”, a declarat
Simona Halep conform digis-
port.ro.

Anul trecut, Simona nu a
jucat la US Open, turneul de
Grand Slam din New York,
fiind îngrijorată de pro -
blemele cauzate de COVID-
19 în SUA și a mărturisit că în
spatele decizie sale s-a aflat
teama: „La US Open nu m-am
dus, am renunțat din teamă.
Recunosc! Acum am și făcut
virusul, am și vaccinul, așa că
totuși sunt un pic mai în si -
guranță decât în august când
s-a jucat US Open”.

În 2019, Simona a ajuns în
sferturi la Miami, unde a fost
eliminată de Karolina Plis -
kova, scor 5-7, 1-6.

Tenis de câmp: 
Simona Halep revine în

circuitul mondial    

U
EFA a anunțat că nu
acceptă ca meciu -
rile de la EURO

2020 să se dispute cu
porţile închise şi le cere
celor 12 oraşe gazdă să
primească spectatori, a
declarat preşedintele
forului fotbalistic euro-
pean, Aleksander Ceferin.

Amânat un an din cauza
crizei sanitare, EURO 2020
urmează să se desfăşoare în
această vară, în perioada 11
iunie - 11 iulie, în 12 oraşe de
pe continent, printre care Bu-
cureştiul.

"Avem mai multe scenarii,
dar ceea ce putem garanta
este că opţiunea de a juca
vreun meci de la EURO 2020
pe un stadion gol nu intră în
discuţie. Fiecare oraş gazdă

trebuie să garanteze că la
meciuri vor fi spectatori", a
spus Ceferin.

UEFA a indicat că 7 aprilie
rămâne termenul limită pen-
tru ca oraşele să prezinte
numărul de fani care vor avea
acces pe stadioane. Iar Co -
mitetul executiv al UEFA se va
reuni pe 19 aprilie, cu o zi
înaintea congresului UEFA, la
care va fi luată o decizie finală
în privinţa oraşelor gazdă.

"Noi am stabilit ca termen
limită 20 aprilie pentru de-
cizia finală referitoare la
EURO", a spus Ceferin. "Sce-
nariul ideal este ca turneul să
se desfăşoare în cele 12 lo-
caţii iniţiale, însă dacă asta nu
este posibil, atunci va avea loc
în 10 sau 11 ţări, dacă una sau
mai multe dintre locaţii nu

pot îndeplini condiţiile
cerute", a adăugat Ceferin.

Oraşele desemnate să găz-
duiască partidele turneului
final sunt Amsterdam, Baku,
Bilbao, Bucureşti, Budapesta,
Copenhaga, Dublin, Glasgow,
Munchen, Roma, Sankt Pe-
tersburg şi Londra, capitala
britanică urmând să orga-
nizeze semifinalele şi finala
EURO 2020.

Arena Naţională din Bu-
curești urmează să găz-
duiască partidele Austria -
Macedonia de Nord (14
iunie), Ucraina - Macedonia
de Nord (18 iunie), Ucraina -
Austria (22 iunie), toate din
Grupa C a competiţiei, pre-
cum şi un meci din optimile
de finală, pe 29 iunie.

Fotbal: EURO 2020

ANUNŢ

MUNICIPIUL BRAD-PRIMĂRIA, strada Independenței
nr.2, 335200-Brad, județul Hunedoara, România,  anunță
elaborarea primei versiuni a AMENAJAMENTUL FONDU-
LUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND
MUNICIPIULUI BRAD

Consultarea primei versiuni a AMENAJAMENTUL FON-
DULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND
MUNICIPIULUI BRAD se poate realiza la sediul APM Hune-
doara, Deva, strada Aurel Vlaicu, nr.25 de luni-joi între
orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice
de la data primului anunț și 15 calendaristice pentru al
doilea anunț.
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Florin Segărceanu
căpitan nejucător al
echipei de Fed Cup a

României în ultimii 3 ani,
a anunțat că nu va mai
continua în această
funcție, noul căpitan al
echipei de Fed Cup a
României fiind desem-
nată Monica Niculescu
(147 WTA la simplu, 53
WTA la dublu).

România va întâlni Italia,
în barajul pentru menţinerea
/ promovarea în Grupa Mon-
dială a "Billie Jean King Cup",
fosta Fed Cup. Denumirea
competiției pe echipe a fost
modificată anul trecut în
luna septembrie. Meciurile
întâlnirii dintre România și
Italia vor avea loc în 16 şi 17
aprilie, la Cluj-Napoca, în
Sala Polivalentă.

"Nu mai sunt căpitanul
nejucător al echipei de Fed-
Cup, o să fiu în preajma
echipei. FedCup-ul intră într-
o nouă etapă din punctul
meu de vedere şi vine o
gene raţie tânără şi am con -
side rat că un suflu mai tânăr,
mai proaspăt să preia
această generaţie şi să
muncească în următorii ani.

Monica Niculescu este pen-
tru momentul acesta căpi-
tanul nejucător pentru
această primă întâlnire.
Bineînţeles, va fi ajutată de
Simona Halep cu sfaturi şi de

Alina Tecşor, care a rămas în
continuare acolo.

Florin Segărceanu a stat
pe banca naționalei la 5 în-
tâlniri, câștigând 3 dintre ele:
3-1 cu Canada, 3-1 cu Elveția

și 3-2 cu Cehia dar a pierdut
însă ultimele două meciuri,
2-3 cu Franța în semifinalele
din 2019, respectiv 2-3 cu
Rusia în primul tur al Grupei
Mondiale din 2020.

Tenis de câmp: Monica
Niculescu, noul căpitan al

echipei de Fed Cup a României

Sportivii japonezi par-
ticipanţi la Jocurile
Olimpice de la Tokyo

nu sunt eligibili pentru
vaccinurile contra noului
coronavirus oferite de
China, atâta timp cât
Japonia nu le va aproba, a
anunţat ministrul pentru
Jocurile Olimpice,
Tamayo Marukawa

Comitetul olimpic chinez
a oferit doze de vaccin pen-
tru participanţii la Jocurile
de la Tokyo din acest an şi
pentru Jocurile Olimpice
2022 de iarnă de la Beijing,
conform Comitetului Inter-
naţional Olimpic (CIO).

Anunţul legat de oferta
chineză a fost făcut de
preşedintele CIO Thomas
Bach cu prilejul celei de-a
137-a Sesiuni a forului
olimpic mondial, care s-a
desfăşurat online și a luat
prin surprindere organiza-
torii Jocurilor de la Tokyo, in-
clusiv pe Toshiro Muto,

directorul executiv al
Comitetului japonez de orga-
nizare, care a refuzat să co-
menteze ştirea.

Tamayo Marukawa a pre-
cizat că nu există modificări
în planul organizatorilor de
la Tokyo pentru siguranţa
participanţilor la Jocuri, in-
diferent dacă participanţii au
fost vaccinaţi.

''Cred că va fi o decizie a
ţărilor în care vaccinurile
chinezeşti au fost aprobate.
Nu sunt la curent de faptul
dacă vreo companie chineză
a solicitat aprobarea acestor
vaccinuri în ţara noastră
.'Luăm măsuri complexe
anti-infecţii, inclusiv man-
agementul activităţii şi
testarea, astfel încât oamenii
să se poată simţi în siguranţă
în ce priveşte participarea la
Jocurile de la Tokyo, chiar şi
dacă nu sunt vaccinaţi Nu ex-
istă nicio schimbare pe care
s-o luăm în considerare în
cazul celor care nu se vac-
cinează'', a adăugat Tamayo
Marukawa.

Jocurile Olimpice de la
Tokyo vor avea loc în pe-
rioada 23 iulie - 8 august, iar
Jocurile Paralimpice între 24
august până în 5 septembrie,
după ce au fost amânate cu
un an din cauza pandemiei
de COVID-19.

Jocurile Olimpice de la Tokyo

În urma turneelor pre-
olimpice desfăşurate la
finalul săptămânii tre-

cute  echipele masculine
de handbal ale Norvegiei,
Braziliei, Franţei, Portu-
galiei, Germaniei şi
Suediei au obţinut califi-
carea la Jocurile Olimpice
de la Tokyo dar surpriza a
fost ratarea acestui obiec-
tiv de către Croaţiei, vice-
campioana Europei.

La Montpellier, Franţa
aflată sub presiune după ce a
ratat participarea la  EURO
2020 a obținut o victoriei în
faţa Croaţiei, a pierdut jocul cu
echipa din Portugalia și în
final a înregistrat cea de a
opta calificare olimpică la
rând.

Germania a remizat cu
Suedia în turneul de la Berlin,
după care a câştigat în faţa
Sloveniei iar duminică a
obţinut un nou succes cu Al-
geria. Germania, medaliată cu

bronz la JO de la Rio, în 2016,
n-a mai jucat o finală olimpică
din 2004, când pierdea în faţa
Croaţiei la Atena. Din această
grupă s-a mai calificat Suedia
şi Slovenia.

La Podgorica, Norvegia şi-
a respectat statutul, câştigând
toate cele trei confruntări și
va lupta la Tokyo pentru o
medalie. Un alt bilet a fost
obţinut de Brazilia în urma
victoriilor cu Coreea de Sud şi
Chile .

Cele 12 echipe calificate la
JO de la Tokyo sunt Japonia
(gazdă), Danemarca (cam-
pioană mondială din 2019),
Spania (campioana euro-
peană din 2020), Egiptul
(campioana Africii din 2020),
Argentina (câştigătoarea
Jocurilor Panamericane din
2019), Qatarul (câştigătoarea
turneului asiatic de calificare),
Norvegia, Brazilia, Franţa,
Portugalia, Germania şi Sue-
dia.

Handbal masculin: Calificările
echipelor masculine la JO

Fotbal: Anchetă
pentru doping 

la jucătorii 
din Rusia

Federaţia internaţională de
fotbal (FIFA) a deschis o an-
chetă disciplinară împotriva a
trei jucători ruşi, suspectaţi că
au încălcat codul antidoping
în 2013. Numele jucătorilor
nu au fost dezvăluite, dar este
vorba de doi bărbaţi şi o fe-
meie, care însă nu au jucat la
primele reprezentative ale
Rusiei. ''Federaţia rusă de fot-
bal a primit informaţia de la
FIFA privind deschiderea
unor cazuri disciplinare'', se
arată într-un comunicat.

Sportul din Rusia a fost
zguduit în ultimii ani de nu-
meroase cazuri de dopaj. Un
raport comandat în 2015 de
Agenţia Mondială Antidoping
a găsit dovezi despre un sis-
tem de dopaj în masă în rân-
dul sportivilor ruşi.

Rusia a fost interzisă pen-
tru doi ani din competiţiile in-
ternaţionale majore, dar
sportivii săi vor putea con-
cura sub drapel neutru, dacă
nu au fost sancţionaţi nicio-
dată pentru dopaj, conform
deciziei adoptate de TAS pe
17 decembrie.

Măsurile dictate împotriva
Rusiei, care vor fi valabile
până la 16 decembrie 2022,
includ Jocurile Olimpice de la
Tokyo, din această vară, pre-
cum şi Olimpiada de iarnă de
la Beijing, din februarie 2022.



Leușteanul își are ori -
ginea în bazinul Medit-
eranei și face parte din

categoria plantelor aromat-
ice, folosite în bucătărie.
Dar leușteanul este și un
remediu naturist  eficient,
fiind utilizat, în scopuri 
terapeutice, pentru amelio-
rarea sau tratarea unor
afecțiuni. 

Cultivarea 
leușteanului

Leușteanul este o plantă
solidă și rezistentă la maturi-
tate, dar, în primele luni de
vegetație este delicată și sen-
sibilă. Se  cultivă din semințe,
care se pot semăna toamna
sau primăvara în luna martie.
Pământul trebuie să fie bine
afânat iar semințele se
seamănă după ce solul a fost
udat și se acoperă cu un strat
subțire, bine mărunțit, po -
trivit sfatnaturist.ro. După
răsărire, se face răritul
plantelor și se lasă 25– 30 cm
între ele pe rând. Dacă se
seamănă primăvara, plantele
răsar în circa două-trei săp-
tămâni, iar cele semănate
toamna, la începutul lunii
martie.

Leușteanul din 
seminţe

Se prinde mai bine, fiind
mai sănătos decât trans-
plantarea unei rădăcini care,
după ce este scoasă din
pământ nu mai este atât de
sigură. Specialiștii spun că
înainte  cu două-trei ore de
semănare, semințele se vor
ține în apă. Are nevoie de un
pământ de grădină, care să
dreneze bine apa și ceva mai
tasat. 

Sădit în grădină
Leușteanul, în primele luni

de vegetație are nevoie să fie

protejat. De aceea, plantele
mici se vor proteja cu o folie
de plastic, în fiecare noapte,
până la finele lunii aprilie, ne
sfătuiesc specialiștii. Leuș tea -
nul preferă soarele de
dimineață, de aceea, trans-
plantarea rădăcinii nu se va
face într-un loc foarte însorit,
potrivit casasigradina.ro. Nu
se plantează lângă ziduri sau
pereți, un loc bun de plantare
fiind sub copacii cu umbra
rară sau la marginea grădinii,
în locuri mai joase.

Lucrările de îngrijire
Sunt minime, ele se referă

doar la îndepărtarea buruie-
nilor, mai ales primăvara, în
primele stadia de dezvoltare.
Vara solul se irigă doar în cazul
secetei prelungite, rădăcina
care pătrunde adânc în pământ

rezistă mai mult timp perioad-
elor secetoase.

În scop terapeutic
De la leuștean se folosește

atât rădăcina, cât și frunzele sau
semințele. Are o puternică acți-
une terapeutică asupra apa ra -
tu lui respirator, urinar,
sis te mului endocrin și celui
imunitar. Are proprietăți cura-
tive, fiind cunoscut pentru efec-
tul lui în tulburări stomacale,
răceli, guturai sau gripe, diferite
intoxicații sau stări alergice,
potrivit pestre.ro .

Uleiul obținut din leuștean
ajută la scăderea tensiunii și
stimulează diureza.

În caz de ulcerații sau răni se
vor aplica, pe locul afectat, cata -
plasme cu leuștean cules
dimineața, bine spălat și zdro-
bit.

Frunzele de leuștean
Se recoltează, la nevoie, în

timpul verii, iar toamna se
formează mănunchiuri care se
usucă, păstrându-se în saci din
hârtie pe timpul iernii.  Se poate
păstra și în borcane, presând
bine frunzele verzi, peste care
se adaugă sare de bucătărie.

Rădăcina
Are un puternic efect sedativ

în stările de anxietate, migrene,
folosindu-se sub formă de de-
coct. Pentru obținerea decoctu-
lui de leuștean se fierbe o
rădăcină în 500 ml de apă, timp
de 20-30 de minute. Se lasă să
se răcorească și se va consuma,
la temperatura camerei, pe par-
cursul unei zile. Decoctul este
util și în afecţiunile urinare, în
pielonefrită, gută, reumatism,
anemii.

Semințele 
de leuștean

Ceaiul preparat din semin -
țele de leuștean liniștește
durerile abdominale, are efect
diuretic, combate balonarea,
provoacă expectorația în caz de
bronșită, fiind indicat și în tul-
burările digestive și în afecțiu-
nile glandelor salivare.

Infuzia are o acțiune bene -
fică și în edemele cardiace,
ajutând la scăderea tensiunii
arteriale

Ceaiul se prepară dintr-o lin-
guriță semințe sau de frunze,
proaspete sau uscate, care se
lasă la infuzat timp de 10
minute, în 250 ml de apă
fierbinte, potrivit nutrițion-
iștilor. Se vor consuma două-
trei căni pe zi.

Cornelia Holinschi
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Este așteptat cu
emoție și nerăbdare
întrucât evenimentul

marchează începutul
primăverii. Anul acesta va
avea loc sâmbătă, 20 mar-
tie, la ora 09,37,  ora
României, când ziua și
noaptea vor fi egale. În-
cepând cu această dată,
ziua începe să crească, iar
noaptea să scadă până la
21 iunie, când începe sol-
stițiul de vară.

ECHINOCȚIUL
Este de două ori pe an  și

nu are aceeași dată, el schim-
bându-se datorită anului ca -
len daristic, care nu este egal
cu anul topic. În timpul
Echinocțiului, Soarele trece
prin punctul de intersecție a
eclipticii cu ecuatorul ceresc,
iar ziua este egală cu noaptea
în orice loc de pe Pământ.

În primul echinocțiu
Soarele traversează ecua-

torul ceresc trecând din emis-
fera sudică în cea nordică, în
jurul datei de 21 martie. Acest
moment reprezintă echi -
nocțiul de primăvară în emis-
fera nordică și echinocțiul de
toamnă în cea sudică. Punctul
de intersecție a eclipticii cu
ecuatorul ceresc se numește
punctul vernal, termen folosit
pentru definirea coordo-
natelor astronomice ecuatori-
ale, potrivit wikipedia.

Al doilea echinocțiu 
al anului

Are loc atunci când Soarele
traversează ecuatorul ceresc
trecând din emisfera cerească
nordică în cea sudică, în jurul
datei de 23 septembrie,
reprezentând echinocțiul de
primăvară în emisfera sudică
și echinocțiul de toamnă în
emisfera nordică. Din acest

moment al eclipsei, punctul
de intersecție al eclipticii cu
ecuatorul ceresc poartă denu -
mirea de punct autumnal,
potrivit astro-urseanu.ro. To-
todată, în regiunile polare, în
emisfera nordică începe lunga
zi polară, iar în cea sudică în-
cepe noaptea polară, ce vor
dura, fiecare, câte 6 luni.

Tradiții și obiceiuri
În timpul echinocțiului de

primăvară Echinocțiul de
primăvară există o serie de
tradiții și obiceiuri pe care
românii le păstrează din ge -
ne rație în generație. Iată
câteva dintre ele:

• În perioada echinocţiului
de primăvară, când natura se
trezește din nou la viață, se
sărbătoreşte şi pornirea
plugului, dată la care începe și
noul an agrar. Acest moment
este consacrat în mai toate
culturile lumii, indiferent de
religie. 

• Tot în această zi, copiii
bat ritualic pământul cu
beţele sau ciomegele, alun -
gând frigul. De asemenea,  se
strâng în grupuri de câte trei
sau de câte opt persoane, îm-
podobesc o creangă de copac
cu flori de primăvară, apoi
merg să colinde din casă în
casă recitând diverse cântece
populare, potrivit traditiisio-
biceiuri.ro. 

• De asemenea, tradiția
spune că Paștele trebuie săr-
bătorit întotdeauna în prima
duminică după Luna Plină,
care are loc după Echinocțiu.

• În ziua Echinocțiului, se
obișnuia ca oamenii să-și
pună planurile o pe hârtie, pe
o îngropau sub  un trandafir.
Dacă  acel trandafir înflorea
repede, se credea că dorințele
puse se vor îndeplini.

• În vechime, în timpul
echinocțiului se aprindeau

focuri care aveau rolul de a
alunga iarna și a renaște, prin
căldură, spiritul primăverii. În
creștinismul românesc, obi-
ceiul a fost asimilat sub forma
Focurilor Sfinte, crezându-se
că focurile şi rugăciunile
sfinţilor ajută la depăşirea
momentului crucial al Echi -
nocţiului, înclinând favorabil
echilibrul dintre lumina şi în-
tuneric. (traditii.ro).

• În urma cercetărilor s-a
ajuns la concluzia că stră-
moșii noștri daci aveau noți-
uni de astronomie, templele
lor arătându-ne și astăzi
cunoștințele lor despre calen-
darul solar. La Şinca Veche,
unde se presupune că dacii
aveau un lăcaş de cult într-o
grotă, se crede că desfăşurau

dansuri rituale şi sacrificii cu
ocazia echinocţiului de
primăvară.

În timpuri străvechi
Fascinați de schimbarea

anotimpurilor de mișcarea
stelelor și a lunii, oamenii in-
terpretau aceste fenomene
într-un anumit fel. Astfel că:

• Marele Sfinx, construit de
vechii egipteni, era orientat în
așa fel încât să ”privească”
exact în punctul în care
soarele răsare, cu ocazia
echinocțiului de primăvară,
potrivit traditiisiobiceiuri.ro).

• De asemenea, orașul

mayaș Chichen Itza a fost con-
struit pentru a se celebra
echinocțiul de primăvară.

• Ameridienii țineau ritu-
aluri și dansuri în onoarea
Soarelui, iar indienii Sioux
plantau un arbore ceremo-
nial, ce sugera legătură între
Cer şi Pământ, scrie
al.ro/news

• La chinezi exista credința
potrivit căreia, în această zi,
ouăle pot sta în echilibru
deoarece gravitația este egală
în toate părțile. Dar știința a
arătat că acest lucru nu este
posibil. 

Cornelia Holinschi
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TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION
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Reușiți să scăpați de respon -
sabilitățile mai puțin plăcute
de la serviciu. O experiență
avută în trecut vă ajută să
luați decizii corecte. Trebuie
să profitați de ocaziile ivite în
așa fel încât afacerile pe care
le încheiați să fie cât mai pro -
fitabile.

Acasă lucrurile încep să se
așeze, iar rudele apropiate vă
oferă sprijin. Primiți noi re-
sponsabilități la locul de
muncă, dar și ceva bani în
plus. Este necesar să vă în-
cadrați în termene iar dacă
nu reușiți, colegii vă sunt
aproape. 

La locul de muncă sunteți
foarte solicitați, iar eforturile
voastre sunt evidente. Trebuie
să manifestați prudență și să
vă îndepliniți cu atenție
sarcinile profesionale, chiar
dacă unii dintre colegi vă spun
să nu vă străduiți prea mult.
Evitați să vă destăinuiți cuiva.

Chiar dacă situația voastră fi-
nanciară s-a redresat, trebuie
să fiți prudenți cu banii. Spre
sfârșitul intervalului, s-ar
putea să aveți niște cheltuieli
neprevăzute. În relația cu
partenerul de cuplu trebuie să
fiți mai înțelegători, pentru că
lucrurile nu sunt așa cum par.

La începutul intervalului, vor
apărea unele lucruri frumoase
în viața voastră sau poate
primiți vești bune. Relațiile
parteneriale sunt tensionate și
se poate ajunge la un conflict,
dacă nu sunteți atenți. Evitați
discuțiile contradictorii sau lu-
area unor decizii pripite.

În perioada următoare, veți
lucra foarte mult, mai ales la
unele proiecte legate de casă.
Nu prea aveți timp de nimic,
dar sunt unele persoane care
vă sar în ajutor. Relațiile cu
cei din jur vor fi armonioase și
profitabile. În plan sentimen-
tal, nu sunt situații deosebite.

Vă implicați în toate pro -
iectele de la locul de muncă,
iar energia de care dispuneți
vă ajută să lucrați mai re-
pede. De data aceasta, veți
beneficia de o răsplată finan-
ciară consistentă, care va sosi
mai repede decât vă aștep-
tați. 

Încă de la începutul interva -
lului, familia este prioritară
pentru voi. De aceea, trebuie
să faceți sacrificii mai mari, în
așa fel încât lucrurile să se fi-
nalizeze cu bine. La serviciu,
responsabilitățile primite vă
copleșesc și abia reușiți să le
faceți față.

Veți primi banii pe care-i
așteptați, dar nu sunt sufi-
cienți pentru planurile voastre
de viitor. Dacă nu reușiți să vă
folosiți de economiile familiei,
găsiți soluții mai ieftine pentru
ceea ce doriți să realizați. Este
posibil să plecați într-o călăto-
rie neprevăzută.

Proiectele pe care le aveți în
derulare se complică și veți fi
tot mai ocupați. Cu toate aces-
tea, sunteți apreciați de șefi,
iar ideile voastre sunt luate în
calcul, mai ales când intervin
unele schimbări neprevăzute.
Partenerul de cuplu vă spri-
jină necondiționat.

În relația de cuplu sunteți
nevoiți să faceți un compro-
mis, pentru a vă putea
înțelege cu persoana iubită.
Chiar dacă nu sunteți de
acord cu planurile ei, încer-
cați să fiți mai înțelegători.
La serviciu nu sunt probleme
deosebite.

Vă faceți planuri de viitor, dar
nu trebuie să le împărtășiți
nimănui, pentru că sunt per-
soane care vă pot sta în cale.
Este posibil să primiți invitații
de la rude sau prieteni, pe
care ar trebui să le onorați,
deoarece  un refuz nu este în
favoarea voastră.

• Soțul scoțian, discută cu soția:
- Mă duc la bar, ia-ți geaca pe tine!
Soția, nespus de fericită că-i băgată în

seamă:
- Asta înseamnă că mă iei cu tine iubitule?
- Nu, opresc căldura!

• Doi vecini stau de vorbă:
- Vecine, când te însori, măi, și tu?
- Nu pot vecine, mi-e gândul numai la ne -

vastă-ta...
- Te-ai îndrăgostit de ea?
- Nuuuuu !!! Mie frică să nu nimeresc una

ca ea...

• Pasta de dinți…
Mami, știi câtă pastă de dinți se află într-

un tub?
- Câtă, puișor ?
- Din sufragerie până în dormitor și înapoi.

• Unde se ascund banii?
Mama:
- Fiul nostru fură bani din casă. Nici nu știu

unde să-i mai ascund!
Tata:
- În cartea de mate! Aia nu o deschide

niciodată.

•Doi canibali se întorc de la vânătoare.
- Ai prins ceva?
- Nu, ghinion total. Tu?
- Eu am prins doi români.
- Super, frate.. și unde-s, i-ai mâncat deja?
- Da pe dracu, până să-i mănânc eu, s-au

mâncat între ei!

Vineri,  19 martie,
TVR 1, ora 21,10, Enigma
PRO TV, ora 23,00, Hoața de identitate

Sâmbătă, 20 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Erin Brockovich
TVR 1, ora 21,30, Neamul Șoimăreștilor

Duminică, 21 martie
PRO TV, ora 22,00, Alfa
TVR 2, ora 22,10, Sunshine: Afacere de familie

Luni, 22 martie
HBO, ora 21,25, Bloodshot
TVR 1, ora 22,10, Dincolo de lege

Marți, 23 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Iron Man: Omul de

oțel 2
TVR 1, ora 22,10, Darling

Miercuri, 24 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Iron Man: Omul de

oțel 3
DIVA, ora 21,00, Misterele Aurorei

Joi, 25 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Alien: Vânătoarea
DIVA, ora 22,00, Legile misterelor

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 20 martie, ora 20:00

Nonconformiștii
Acțiunea filmului are loc la mijlocul anilor ’50, și

vorbește despre dorințele și speranțele unui cuplu
căsătorit, April și Frank Wheeler, părinți a doi copii.
Aceștia trăiesc de câțiva ani într-o suburbie aproape
de New York, unde Frank face naveta lucrând la o
companie în domeniul computerelor. April, care
cândva se pregătea să devină actriță, este acum
soție și mamă. Împreună sunt un cuplu aparent îm-
plinit, pasional și boem, care stârnește invidie, dar
produce și suferință în rândul prietenilor. Odată cu
trecerea anilor, dragostea sinceră de la începuturile
relaţiei lor s-a evaporat şi ambii se văd captivi într-
un mariaj în criză. Ca să-și salveze căsnicia, cei doi
renunță la stilul de viață american și se mută la
Paris.

HAPPY CHANEL



N
iciodată n-am
spus că nu există
acest virus, puter-

nic și ucigător. Dar dacă
facem o analiza corectă
a lucrurilor derulate de
un an de zile, reiese că
nimic nu s-a schimbat.
Despre virus nici acum
nu se știe de unde
provine și modul lui de
răspândire. Și cum încă
nu există niciun trata-
ment, în lume sunt
multe manipulări. Ni se
spune că există anumite
tratamente, dar nimic
nu este clar. Au apărut
și vaccinurile, dar nici
acestea nu dau rezul-
tatele scontate. Mai
mult decât atât există
riscul să le facem și să
ne îmbolnăvim din nou.

Dacă vorbești sau 
pui întrebări…

Nu ai cu cine vorbi. Min-
istrul Sănătăți este dus la
Viena să continue studiile
(îmi este rușine să spun că
am un asemenea min-
istru), iar domnul Câțu a
ajuns să conducă o țară de
,,teroriști”. Și cu asemenea
om îmi este rușine! De re-
spectarea legilor la noi, ce
să mai vorbim! Nu le re-
spectă nimeni. Nu se re-
spectă nici Constituția.
Pentru că, majoritatea au
devenit NON-umani, iar
pălăria este prea mare
pentru unii.

Oameni Buni, hai să în-
cepem cu începutul: O bac-
terie este de 10 ori mai
mică decât un milimetru,
iar un virus e mai mic chiar
și de 100 de ori. Noi ce
purtăm? Ce cumpărăm?
măști care sunt necon-
forme, potrivit declarați-
ilor celor de la ANPC. La
nici-o farmacie nu îți
spune că te protejează de
virus. Oamenii au o spaimă
inimaginabilă de necunos-
cut!... Asta le insuflă FRICA
pe care și-o multiplică as-
cultând TV-ul. În toată
această perioadă, nu am

văzut niciun virusolog de
renume, care să iasă și să
încerce să facă puțină lu-
mină sau nu au fost
chemați. Vă rog să rețineți
doar atât: FRICA SCADE
IMUNITATEA. "'Să punem
gândul bun și emoția pozi-
tivă"

Dacă ne raportăm la
evenimentele pandemice
care au avut loc de-a lun-
gul istoriei, (anul 1720 -
ciuma, 1820 -  holera, 1920
-  gripa spaniolă .... 2020"
COVRIG "), vom descoperi
următoarea situație:

Ținând cont că multă
vreme s-a vorbit de faptul
că, nimeni nu știe cum au
apărut aceste boli și tot la
fel de bine, cum au dis-
părut, odată cu apariția
fizicii quantice, lucrurile
devin limpezi! .... dar mult
prea limpezi și acesta este
un motiv pentru unii ca să
nu poată vedea! În aceste
perioade de timp, radiația
electromagnetică emisă de
soare a fost (ca și acum)
uriașă. Această radiație,
(efectul cuptorului cu mi-
crounde), provoacă leziuni
(arsuri) la nivel celular și
astfel apar BACTERIILE și
în ele Virușii!  Aceste pro -
bleme, coroborate cu
starea de frică din acele
vremuri (sărăcie, sclavie,
revolte, războaie.....etc.), nu
făcea altceva decât, ca
starea de frică (vibrație
joasă) datorită sistemului
imunitar scăzut, să se som-
atizeze și să apară efectiv
boala! Anul 2020...???  

FRICA -  instaurată cu
ajutorul televizorului

De ce se trimit docu-
mentele noastre în Israel,
care este fața nevăzută #?
Oare facem schimb, noi-
legăm sclavi afară  obligați
de foame, iar la noi vin cei
din Tărâmul Sfânt și se
muta aici #. De ce ne au-
todistrugem ca oameni cât
și economic# ? Cine a ucis
mai mulți oameni; virusul

sau unii medici prin negli-
jența sau alte obligații #.
Care este explicația că o lo-
calitate a intrat în ,,cod
roșu”cu 5% la 1000
locuitori și a ieșit cu 7 la
1000 de locuitori. #De ce
acum se opresc Centralele
pe cărbune, iar în Germa-
nia, Franța, Polonia și alte
țări merg, iar la noi se
închid toate,,. #Precizez ca
sunt întrebări care se aud
zi de zi iar răspunsul există
la neomarxistii de la Brux-
elles.##Unde sunt eu-
roparlamentarii noștri de
la Bruxelles,,,#Pe cine
apăra că noi plătim #,
Unde sunt cele 80 miliarde
fonduri,#Se poate scrie o
carte intitulată ,,Vrăjeala
unor fraieri_## "

Politicienii habar nu au
ce se pregătește! 

Dictatura militară… ,,De
ce am ajuns slugile ONU,
care vrea să se instaureze
ca guvern mondial unic!
Uitați-va la toate proiectele
de lege de astăzi. Toate
sunt împinse de slugile sa-
taniste în slujba neomar -
xismului, care este
con  firmat că are conduc-
ere non-umană. Visătorii
spun că sunt extratereștri
dar noi, creștinii știm că
este satana, dușmanul
Adevărului, dușmanul
Domnului Hristos! Cine
mai este cu noi# Opoziție
nu mai există, are botniță,
nu poate vorbi. Mai există
PSD ? #Nu am crezut vreo-
dată că unul# drogat cu
pantalonii în vine va fi ales
deputat, să facă legi în Par-
lamentul MEU. Monica M.
zburda de bucurie, copi-
lașii ei decid pentru noi. O
sa mâncam # rezist !

Uitați-vă la toate pro -
iectele de lege de astăzi și
veți avea imaginea unei
lumi distopice, ruptă din
filmele lor SF, cu care ne-au
intoxicat de ani buni :

- 5G - pentru controlul
total al oamenilor,#

- biometria, care vine în
vară,#

- vaccinarea obligatorie,
care ne va modifica genetic
pe toți și vor elimina și ul-
tima împotrivire umană;#

- legea poliției militare#
- homosexualitatea, le -

gea sexuală în școli pentru
distrugerea tinerei gener-
ații. care va fi dependentă
de pornografie, cea mai
gravă și grea dependență
dintre toate, mai rea ca
drogurile,#

- legea școlii online, care
va distruge învățământul#

- eliminarea studiului is-
toriei naționale din școli,#

- eliminarea culturii
naționale,#

- brevetele lui Bill Por -
țile iadului, criptomoneda
pentru recompensarea
unor activități cerute de
guvern (guvernul mon-
dial,#

- brevetul de testare bio-
metrică pentru covid-19 al
bancherului Rothschild
din Anglia, introdus sub
acest nume, “pentru covid-
19” încă din 2015.#

- Porțile iadului împre-
ună cu ONU, vor sa ia de la
noi absolut toate datele:
ADN, voce, date biomet-
rice, amprente, dosar med-
ical, conturi bancare, totul,
sa fie la dispoziția lor, ca sa
ne controleze de la naștere
până la mormânt. Toate
sunt pe situl ONU în proce-
durile de aplicare a agen-
dei #

“Agenda noii ordini
mondiale este agendă non-
umană: sunt una și aceeași.
Este esențial să ne dăm
seama că directorii întregii
conspirații NWO la nivel
mondial sunt entități non-
umane: grupuri de ex-
tratereștri interferențe și,
în spatele lor, o forță
umbrită cunoscută sub nu-
mele de Djinn sau Archons.
#

"Cel/cea care se minte
pe sine şi-şi pleacă urechea
la propriile sale minciuni

ajunge să nu mai deose-
bească adevărul nici în el,
nici în jurul lui şi să nu mai
aibă respect nici pentru
sine, nici pentru lumea
cealaltă. Iar dacă nu re-
spectă pe nimeni, nici nu
poate iubi pe cineva, şi ast-
fel, neiubind pe nimeni, ca
să se afle în treabă sau ca
să-şi omoare urâtul, se lasă
în voia patimilor şi ispi -
telor trupeşti, şi stăpânit
cum e de metehne, ce de-
osebire mai poate fi între
el/ea şi un animal?" Dos-
toievski.

"Cine vrea să capete un
răspuns la problema rău-
lui, aşa cum se pune azi,
are nevoie, aşadar, în
primul rând de o
cunoaştere temeinică de
sine, adică o cunoaştere
cât se poate de bună a to-
talităţii sale. Trebuie să ştie
fără menajamente de cât
bine şi de câte fapte ruşi-
noase este capabil şi să se
ferească s-o ia pe una
drept reală şi pe cealaltă
drept iluzie. Ca posibilitate,
ambele sunt adevărate şi el
nu va scăpa total nici de
una, nici de cealaltă, dacă -
aşa cum ar trebui s-o facă
de fapt de la sine - vrea să
trăiască fără a se minţi şi
fără a se amăgi pe sine. De-
schide-ți mintea către o
conspirație mai larga și
mai profunda. Vina nu este
a lor, ci este a celor care i-
au ales. Peste patru ani, tot
ei vor fi aleși. De cine # Tot
de noi cei fără cap. 

Al dumneavoastră 
același 

Prof.Ioan Romeo 
Mânzală
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Trăim inversul logicii și al 
realității, creat de valorile

NON- umane
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Mod de preparare:

Ceapa şi ciupercile se taie
în sferturi. Ardeii graşi se
taie în cubuleţe de 5 cm. Se
topeşte untul, se adaugă
ceapa, apoi cuburile de ardei
gras. Se lasă la foc mic, după

care, se adaugă boiaua dulce.
Se toarnă şi supa de peşte,
apoi se pun ciupercile.
Amestecul se sărează şi se
condimentează şi se  mai
lasă pe foc 5-10 minute. 

La final, smântâna se

amestecă bine cu făina şi se
toarnă peste legumele din
cratiţă. Se mai dau câteva
clocote până ce sosul s-a în-
groşat. 

Între timp, se încinge cup-
torul. Se unge  cu unt o formă
termorezistentă, se aşază
peştele înăuntru, peste care
se toarnă legumele şi sosul. 

Tava se dă la cuptor pen-
tru 10 minute, la foc potrivit.
Poftă bună!

INGREDIENTE

pentru 4 porţii: 4

bucăţi de peşte file, 2

cepe, 400 g ciuperci, un

ardei gras roşu, un ardei

gras verde, 60 g unt, 2

linguriţe boia dulce, 600

ml supă de peşte, 200 ml

smântână, o lingură de

făină, pătrunjel verde,

sare, piper.

Mâncare de peşte cu legume 

Mod de preparare:

Margarina se taie în
cubuleţe şi se pune deasupra
unui vas cu apă fierbinte,
timp de un minut. Se
amestecă apoi cu zahărul,
vanilia, praful de copt, stins
într-o lingură de oţet, sarea
şi apa. Treptat, se adaugă
făina şi se frământă până se
obţine un aluat omogen, care
se lasă 30 de minute la rece. 

Între timp, se curăţă
merele, se rad şi se pun într-
o cratiţă. Peste ele se toarnă
apa, zahărul, apoi cratiţa se

pune la foc. Se amestecă con-
tinuu, iar după cinci minute,
se adaugă grişul şi scor ţi -
şoara. Când a scăzut apa,
cratiţa se ia de pe foc, iar
merele se lasă la răcit. Alu-
atul se împarte în două foi,
prima se aşază într-o tavă
tapetată cu făină, iar peste ea

se întinde umplutura. Dea-
supra se aşază cea de a doua
foaie, care se înţeapă cu fur-
culiţa. Tava se dă la cuptor,
timp de 25-30 de minute. 

Prăjitura se lasă să se
răcească şi se decorează cu
zahăr pudră.

Poftă bună!

INGREDIENTE

Pentru aluat: 250 g margarină, 80 gr zahăr, 250 ml apă
minerală, esenţă de vanilie sau zahăr vanilat, sare, un plic
de praf de copt, făină cât cuprinde.

Umplutura: un kilogram de mere, 80 g zahăr,
scorţişoară, 30 ml apă, 50 g gris, zahăr pudră pentru decor.

Sursă importantă de proteine, minerale și vitamine
Lintea este una din cele mai vechi leguminoase cultivate.
Dar, la fel ca toate leguminoasele, conține o cantitate
mare de fibre solubile și insolubile, care pot contribui la
prevenirea bolilor cardiovasculare, prin acțiunea de nor-
malizare a nivelului colesterolului din sânge, spun nu-
triționiștii. Indiferent de mărime sau culoare, lintea
necesită un timp redus de pregătire. Este folosită în
bucătărie, dar este percepută și ca un remediu eficient în
menținerea sănătății organismului. Consumată în
amestec cu legume bogate în vitamina C, precum roşii,
ardei sau broccoli, lintea îşi sporeşte proprietăţile nutri-
tive, iar fierul pe care îl conţine este absorbit mult mai
uşor, scrie adev.ro. 

Supă de linte
Ingrediente: un morcov, o rădăcină de pătrunjel,

două cepe, două roşii, un dovlecel mic, o lingură de

ulei, patru căni de apă, o cană de linte, o lingură de

chimen, sare, usturoi şi cimbru, opţional.

Mod de preparare: Legumele se curăţă şi se taie
cubuleţe. Se călesc în ulei, se adaugă puţină apă şi se lasă
să se înăbuşe sub capac. Spre final, se adaugă şi chi-
menul. Între timp, se pune apa la fiert cu puţină sare şi
atunci când clocoteşte, se toarnă peste legume. Se adaugă
apoi lintea şi se lasă să fiarbă. Când lintea este fiartă, se
adaugă usturoiul şi cimbrul. Ingredientele se pot şi mixa,
astfel rezultând o supă cremă de legume.

Prăjitură cu mere

Lintea
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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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
l Vând casă cu pământ, pădure,

lângă șosea, la 16 km de Deva, sat
Săliștioara. Preț: 550 milioane lei,
telefon: 0721.348.819.

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 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 Domn, 52 de ani, 1,90/92, sin-
gur, fără obligații, fără vicii, caut o
doamnă din Deva sau împrejurimi
pentru o relație de prietenie, căsăto-
rie. Aștept doar SMS la telefon:
0752.396.515.

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 îm-

prejurimi, pentru o relație de prietenie

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 tablou ”Cina cea de taină”,
înrămat, 81x41 cm. Preț: 80 lei, nego-
ciabil, telefon: 0726.899.996. 

l Vând măsuță TV, 75/42/64 cm,
culoare natur, spațiu DVD, vitrină cu
geam, pe rotițe, stare foarte bună, preț
100 lei. Telefon: 0726.426.611.

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 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 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.
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D
e curând, am avut
ocazia să particip
la un eveniment de

suflet la asociația”Casa
Divină” din Cristur și
Hațeg, reprezentată de
către evelin Pasconi,
unde am fost plăcut im-
presionată de căldura,
grija și atenția cu care
sunt înconjurate DoaM-
neLe care locuiesc aici. 

Și, aprecierea mea se în-
dreaptă, în primul rând, spre
administrația căminului, ca -
re se străduiește și reușește
să le ofere cele mai bune
condiții  mamelor, bunicilor
cu  suflete de aur, tinere-n
simțiri, creative, distinse, iu-
bitoare, cu licăr de lumină în
spirit și-n gândire.

Atelierul creativ al distin-
selor doamne în care acestea

confecționează tablouașe și
diverse decorațiuni din
licheni, energia pozitivă de-
bordantă care persistă acolo,
mi-au mers direct la suflet. 

Mi-au trezit admirație și,
în același timp, respect față
de spiritul uman, liber cre-
ativ care sălășuiește în fie -
care, amintindu-mi de
în ge rul meu păzitor, bunica
Mărioara, căreia-i păstrez o

eternă recunoștință. Iar ca
spiritul creativ să se dezvolte
și să meargă mai departe, să
nu uităm nicio clipă că ele au
nevoie de grija, aprecierea și,
mai ales, de  toată atenția

noastră.
Vă mulțumesc, DOAM-

NELOR, pentru plăcutele
clipe pe care mi le-ați oferit!

Mihaela Ioana Poenar
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16 - ACTUALITATE

Oameni cu suflet de aur

Deva - Salvamontiştii din
judeţul Hunedoara au averti-
zat asupra riscului foarte
ridicat de avalanşă existent
în masivele Retezat şi
Parâng, la peste 1.400 de
metri altitudine. „S-a depus
un strat considerabil de ză-
padă proaspătă, de 50 - 60
de centimetri, iar în golul
alpin zăpada ajunge la un
metru. Este o zăpadă care nu
are consistenţă şi s-a adunat
în cantităţi foarte mari peste
stratul ce era deja depus şi
îngheţat. Pericolul de ava -

lanşă este foarte ridicat", a
declarat şeful Serviciului
Public Judeţean Salvamont
Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Salvamontiştii recomandă
turiştilor să nu iasă în zonele
de gol alpin şi să evite
traseele de creastă pentru că
zăpada este foarte instabilă.
„Recomandăm turiştilor care
vin la munte să rămână în
zona staţiunilor, pe pârtiile
de schi amenajate şi să evite
traseele până la stabilizarea
zăpezii”, a menţionat
Bodean.

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 . 

Risc foarte ridicat de avalanşă
în masivele Retezat şi Parâng


