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Fondat de Cornel POENAR
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O iniţiativă inedită 
referitoare la comunitatea
locală a fost declanşată 
în comuna Luncoiu de Jos.
Oameni deosebiţi sunt
aduşi în atenţie. 
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Elevii din judeţul 
Hunedoara pot participa
la cursuri gratuite de
matematică oferite 
de Politehnica din 
Timişoara în sistem 
online. 
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anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

GRATUIT

epurare nonstop
pentru levigatul de
la deponeul ecologic

epurare nonstop
pentru levigatul de
la deponeul ecologic

România trece, oficial, la ora de vară, 
în noaptea de sâmbătă (27 martie), 

spre duminică, ora 3 devenind ora 4.
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Amplasarea plantelor și
legumelor în grădină nu se
face întâmplător. Asta 
pentru că, anumite specii
sunt incompatibile, iar 
altele se protejează reciproc
de boli și dăunători.

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.



Sigismund MUNTEAN,
de meserie laminator, în
fosta citadelă siderurgică
hunedoreană,   și-a constituit
prin pasiune și talent un
nume de referință în activi-
tatea cultural artistică din
orașul de pe Cerna fiind re-
cunoscut pentru antrenul
care îl crea în spectacolele
folclorice la care participa și
interpreta frumoase cântece
populare din diferite zone
ale țării.

Recent l-am reîntâlnit și l-
am rugat, ca acum la îm-
plinirea vârstei de 81 de ani,
să-și prezinte pentru cititorii
noștri cele mai semnificative
amănunte din activitatea sa
artistică.

Cu fața-i zâmbitoare și-o
emoție firească, acesta ne-a
declarat în exclusivitate:

- Activitatea de interpret
de folclor am început-o în
anul 1961, în timpul servici-
ului militar, când am partici-
pat la festivale ostășești.
Anul următor, în 1962, am
câștigat locul I la o astfel de
întrecere, în cadrul trupelor
de grăniceri.

După terminarea stagiului
militar, am revenit acasă la
Hunedoara, iar din 1963 am
făcut parte din corul Combi-
natului Siderurgic. Am con-
tinuat în acest cor până în
anul 1990, an în care acesta
a fost desființat. În conti -
nuare am intrat ca membru
în corul „Doina” din cadrul
Catedralei „Constantin și
Elena”.

Tot din anul 1963 am
făcut parte din orchestra
clubului „O.T.” din Hune-

doara, în calitate de solist
vocal. Această activitate a
continuat până în anul 1966,
an în care s-a înființat
ansamblul „Hațegana”. Ală-
turi de acest ansamblu am
participat la festivalul
„Cântarea României” și 
m-am clasat printre laureați.

În anul 1968, „Casa de
Creație” Deva împreună cu
Liceul Pedagogic au înființat
ansamblul „Țarina”. Colec-
tivul de organizare al acestui
ansamblu m-a invitat să par-
ticip la un festival de folclor
la Zagreb-Yugoslavia.

În anul 1971 am partici-
pat la un festival de folclor, cu
ansamblul „Hațegana”, care
s-a desfășurat în Ungaria și
în cadrul căruia m-am clasat
pe locul I.

În anul 1973, împreună cu

ansamblul „Hațegana”, am
participat la un festival de
folclor în Austria unde cânte-
cele mele au fost apreciate.

De-a lungul anilor, alături
de ansamblul „Hațegana”, am
avut spectacole în mai multe
localități și în toate stațiunile
de pe litoralul românesc.

Pentru activitatea des-
fășurată, în anul 1983 am
primit decorația „Meritul
Cultural”, iar din anul 2008

sunt membru al Uniunii de
Creație Interpretativă a
Muzicienilor din România.

De asemenea, pe final, țin
să menționez că am 81 de
ani și mă bucur în continuare
de succes în cadrul dife -
ritelor spectacole folclorice
la care sunt invitat.

Pagină realizată de
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 
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D
eși în plină pan-
demie, mulți oa-
meni de vârsta a

treia din orașul de pe
Cerna - Hunedoara, au
ochii zâmbitori și dorință
de viață, cât și voința de a
fi mereu ei înșiși.

Aproape zilnic pe „Lipsca-
niul” orașului îl vedem în tre-
cere pe unul dintre veteranii
localității, omul ce depășește
vârsta de 90 ani, reflectându-
și energia personalității ce-l
face să străbată în viață prin
voință exemplară, dovedindu-
se pe deplin stăpân pe des-
tinul său.

Acesta este ec. Viorel
RĂCEANU, unul dintre cei 7
copii ai familiei Răceanu,
crescuți sub semnul dragostei
în Dumnezeu și adevăr, a res -
pectului față de semeni.

Localitatea Baia lui Crai -
Toplița este pentru el și acum
un meritat loc al copilăriei,
zonă de vis, un miraj de flori
ale livezilor cu fructe și sper-
anțe.

El este omul găsit de
fiecare dată acolo unde îi era
locul și unde ajungea datorită
experienței personale.

Pornind pe propriile-i
cărări ale vieții, cu o reîn-
toarcere în timp, am aflat că a

făcut ucenicia în domeniul
construcțiilor metalice și
civile și a lucrat ca șef de
echipă la secția Reparații și
întrețineri a C.S.H., unde s-a
remarcat prin pricepere și
pasiunea pentru meseria
aleasă. 

După îndeplinirea stagiu-
lui militar finalizat cu gradul
de sergent, s-a angajat la
Trustul de construcții, iar mai
târziu a fost promovat ca di-
rector la industria locală.

Nu după mult timp era în-
tâlnit făcând parte dintr-o
echipă „bine sudată” ce avea
ca responsabilitate imple-
mentarea electrificării în
județ, ocazie cu care a fost
decorat cu „ORDINUL
MUNCII”.

Fiind un om cu talent de
bun organizator și vorbitor
înnăscut care știe să capteze
auditoriul, a fost numit
președintele Sfatului popular
al orașului Hunedoara,
funcție care a deținut-o mai
mulți ani la rând, perioadă în
care s-au construit mii de
apartamente, unități școlare,
spitalul etc.

Mai târziu a devenit direc-
torul Grupului de între-
prinderi cu sediul în Deva. 

Și încă un amănunt: Viorel

RĂCEANU, o perioadă de
două mandate, a făcut parte
din Consiliul local al
Primăriei Hunedoara remar-
cându-se cu propuneri efi-
ciente pentru bunul mers al
vieții social-economice din
municipiu.

Făcând o reîntoarcere în

timp, fostul siderurgist, Dorel
TĂLĂBAN, ne-a declarat:
„Viorel RĂCEANU este un om
de pe meleagurile copilăriei
mele. Drumurile lui profe-
sionale nu l-au îndepărtat
niciodată de semeni, de oa-
menii comunității, de fiecare
dată făcând totul cu credință

și pasiune pentru lumina ade-
vărului. Fiecare funcție dețin-
ută a fost pusă în slujba
comunității prin obiectivitate,
promptitudine, consecvență,
echilibru și inspirație în sta-
bilirea deciziilor.

Și încă un amănunt: era
pasionat de muzică și vână-
toare”.

... În discuțiile cu Viorel
RĂCEANU, printre altele, a
punctat o părere sinceră față
de activitatea primarului Dan
BOBOUȚANU, punctând fap-
tul că acesta „și-a conturat
personalitatea prin cultivarea
respectului pentru oamenii
comunității, prin receptivi-
tate, echilibru, onestitate și
caracter”. 

Ca om al comunității,
Viorel RĂCEANU are mai
multe idei care putând fi fi-
nalizat ar concura la com-
pletarea imaginii orașului și
dintre care am spicuit: înfi-
ințarea unui muzeu istoric,
reamenajarea centrului vechi,
construcția de parcări peste
râul Cerna, ridicarea unui
monument al eroilor din cele
două războaie mondiale, rea-
menajarea fântânii din curtea
castelului, extinderea piet-
onalei etc. 

Omul de lângă noi 

Pe cărările vieţii - reîntoarcere în timp

Siderurgistul decorat cu 
„Meritul Cultural”
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Deva – Deversarea acci-
dentală de levigat provenit de
la deponeul ecologic din lo-
calitatea Bârcea Mare a mobi-
lizat autorităţile care au
acţionat pentru prevenirea
unor incidente similare. La
solicitarea conducerii CJ
Hunedoara, care a efectuat și
un control inopinat la de-
poneul ecologic, operatorul a
luat o serie de măsuri care să
oprească imediat deversarea
cu levigat și să prevină astfel
de incidente. 

Concret, pe lângă insta-
larea unei stații mobile per-
formante de epurare a
levigatului, care funcționează
deja și ajută cele două stații
fixe montate pe deponeu încă
de la începutul construcției,
la Centru de Management In-
tegrat al Deşeurilor va ajunge
și un generator mobil de
mare capacitate, care să preia
sarcina în cazul unor pene de
curent și să asigure funcțio -
narea, fără întrerupere, a
stațiilor de epurare şi filtrare. 

Potrivit președintelui CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor,
o astfel de pană de curent

produsă în perioada 20 – 22
februarie a cauzat deversarea
de levigat care a ajuns până în
râul Tâmpa. 

„Am văzut bazinele unde
se colectează levigatul, am
văzut că după ce trece prin
cele trei stații, levigatul
ajunge să fie apă limpede.
Măsurătorile realizate de

reprezentanții de la Apele
Române au arătat faptul că
levigatul nu a ajuns în râul
Mureș. Ei au declarat răspicat
că râul Mureș nu este afectat
de levigat. Există o situație în
care levigatul a ajuns și pe
terenurile oamenilor. Vom
curăța acele terenuri, dar
deo camdată nu se poate intra

cu utilajele. Desigur, opera-
torul care are în concesiune
deponeul a avut o problemă,
a fost amendat, dar împreună
trebuie să ajungem la un nu-
mitor comun, este o industrie
importantă care trebuie să
funcționeze”, a declarat
preşedintele CJ Hunedoara.  

Referitor la incidentul din

luna februarie, directorul ADI
Deșeuri, Dan Stoian, a pre-
cizat că în primii doi ani de
funcţionare deponeul nu a
produs levigat, astfel că nu a
fost nevoie ca stațiile de epu-
rare să funcționeze la capaci-
tate maximă. În toamna
trecută însă, în urma precipi-
tațiilor abundente, bazinele
care colectează levigatul au
început să se umple, astfel că
în momentul apariției
penelor de curent, situația a
scăpat de sub control și levi-
gatul a ajuns accidental pe
terenurile din jur și mai apoi
în apele din apropiere. 

Pe de altă parte, ADI
Deșeuri împreună cu CJ
Hunedoara pregătesc, în pe-
rioada următoare, o cam-
panie de conștientizare a
populației referitoare la co -
lec tarea selectivă a deșeu -
rilor, pe fracții. Totodată, se
încearcă atragerea de fonduri
pentru construirea a nouă
platforme pentru depunerea
deșeurilor voluminoase re -
zultate din construcții, pre-
cum și a resturilor vegetale.  

Care este situaţia deponeului 
de la Bârcea Mare

Crişcior – Primăria comu -
nei Crişcior lucrează la Strate-
gia de dezvoltare locală,
documentul urmând să fie
elaborat prin consultarea tu-
turor celor interesaţi şi care
pot contribui la bunul mers al
comunităţii. Strategia va sta-
bili direcţiile de dezvoltare pe
termen lung, adică pe o pe-
rioadă de cel puţin şapte ani,
principalele obiective fiind
orientate spre competitivitate
şi valoare adăugată.

Documentul este unul ex-
trem de important pentru că
este definitoriu atunci când
se încearcă obţinerea unor fi-
nanţări europene neram-
bursabile. 

Obiectivele strate giei vor fi
în concordanță cu prioritățile
de dezvoltare strategice la
nivel regional, național și eu-
ropean. Rolul strategiei este
inclusiv de a asigura un ma -

na gement mai bun în planifi-
carea proiectelor și de a evita
irosirea resurselor alocate
acestora, susţin autorităţile. 

„Strategia va fi realizată
prin efortul participativ al ad-
ministrației publice locale
Crișcior, al cetăţenilor co-
munei, mediului de afaceri,
societăţii civile și a instituți-
ilor. Într-un cuvânt, tot ceea

ce constituie comunitatea lo-
cală. Ea va oferi viziunea pen-
tru dezvoltarea durabilă a
comunei Crișcior și drumul
necesar pe care comunitatea
trebuie să-l parcurgă pentru
atingerea acesteia.

Considerăm că opinia cetă -
ţenilor sprijină dezvol tarea
locală”, spune primarul Ovi -
diu Furdui. 

Pentru o cât mai bună
reprezentare, dar şi în ton cu
vremurile moderne, Primăria
Crişcior pune la dispoziţia
cetăţenilor un chestionar ce
poate fi completat şi transmis
electronic. Documentul poate
fi găsit pe pagina de Facebook
a Primăriei Crişcior
https://www.facebook.com/
primaria.comuneicriscior.

Campanie
de vaccinare

la Băiţa

Băiţa – Persoanele din
comuna Băiţa care doresc
să se vaccineze împotriva
COVID-19 pot face acest
lucru sâmbătă, 27 martie,
începând cu ora 9,00, la
căminul cultural din satul
Crăciuneşti. Potrivit pri-
marului Damian Diniş,
vaccinarea se va face cu
serul PfizerBioNtech. În-
scrierile pentru vaccinare
se fac la sediul Primăriei
Băiţa sau la numărul de
telefon 0254683110.  

Crişcior: Primăria lansează în dezbatere Strategia 
de dezvoltare locală
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Luncoiu de Jos – Românii
spun că „omul sfinţeşte locul”
şi ne-am convins, de atâtea
ori, cât de important este
acest vechi proverb. Gesturile
simple, dar din inimă, au o
valoare neaşteptată atunci
când este nevoie de ajutor.  

Administraţia locală din
comuna Luncoiu de Jos a
avut o iniţiativă foarte intere-
santă prin care îşi propune să
prezinte public oamenii de
valoare ai locului. Aşa am
făcut cunoştinţă cu Tiberiu
Benea, un strungar de o viaţă,
cum spune primarul co-
munei Luncoiu de Jos, Călin
Dud. 

„Arareori întâlnești bună-
tatea care nu așteaptă răs-
plată, omenie, integritate și
simplitate, toate cumulate
într-un singur om. Domnul
Tiberiu Benea, strungar de o
viață, ne-a sprijinit într-o
chestiune urgentă, ce nu su-
porta amânare, fără ezitări.
La Tibi, cum îl cunosc pri-
etenii, găsești o rezolvare a
problemei, fie că este vorba
de repararea unei mașini de
cosit iarba, fie de re-
condiționarea unor piese
pentru excavatoare”, afirmă
edilul local.

Gestul meseriaşului din
Luncoiu de Jos nu poate
trece neobservat în nebunia
care a cuprins cotidianul
pentru că, aşa cum spunea

Călin Dud, vorbim „despre
muncă cinstită și simplă și
despre importanța ei pentru
comunitatea noastră. Despre
omul harnic, dăruit, priceput
în toate, a cărui iscusință se
remarcă și rămâne o dovadă
a lucrului "bine făcut". Des -
pre omul a cărui muncă este
"mănușă de aur" și care mer-
ită prețuiri, recunoștință și
mulțumire, înainte de toate,
pentru că se deosebește în
marea de persoane, ca fiind
OM. Vă mulțumim domnule

Tibi Benea, din suflet pentru
ajutorul pe care ni l-ați oferit
fără să ezitați, pentru hărni-
cia și pentru faptul că ne dați
tuturor o lecție de bunătate
și civilitate», susţine pri-
marul comunei Luncoiu de
Jos.

La rândul nostru, îi mulţu-
mim lui Călin Dud pentru că s-
a gândit să arate lumii întregi
oamenii din comuna despre
care vorbeşte, în tot deauna, cu
emoţie şi mult drag!

Luncoiu de Jos: Meseria
şi oamenii de valoare 
ai comunităţii locale

Râu de Mori – Aşezată în
vecinătatea celui mai frumos
masiv muntos din România,
Retezatul, comuna Râu de
Mori începe să conteze pe
harta destinaţiilor de vacanţă.
Staţiunea Râuşor se dezvoltă
de la an la an şi numărul celor
care vin aici creşte în fiecare
iarnă. Este însă momentul ca
locul să fie căutat şi ofertat şi
în celelalte anotimpuri, aşa că
autori tăţile locale au trecut la
treabă. 

Primăria comunei Râu de
Mori are în plan un proiect
extrem de complex, despre
care se poate spune, încă de
acum, că va avea efecte
benefice pe termen lung.
Este vorba despre restau-
rarea monumentelor istorice
de pe teritoriul acestei
unităţi administrativ-terito-
riale. 

„Împreună cu o echipă de
arheologi și constructori spe-
cializați în restaurarea
monu mentelor istorice am

purtat discuţii referitoare la
Cetatea Colț și Curtea Nobi -
lia ră a Cîndeștilor. E un
proiect ambițios, nu e ușor,
dar suntem datori să facem
tot ce este în puterea noastră.
Vin cu o rugăminte la toți
dintre dumneavoastră care
aveți fotografii vechi a con-
strucțiilor din Curtea Nobi -
lia ră a Cîndeștilor din
pe rioada când erau intacte,
să le puneți la dispoziție; ne-
ar ajuta foarte mult la proiec-
tul de reabilitare”, a declarat
primarul Flaviu Dilertea. 

Restaurarea monumen -
telor istorice de pe raza co-
munei Râu de Mori se va
adăuga altor direcţii de dez-
voltare turistică, adminis-
traţia locală purtând deja
discuţii cu investitorii din
zonă pe tema viitorului staţi-
unii Râuşor. Între altele, se au
în vedere pârtiile de schi din
staţiune, locul fiind preferat
de tot mai mulţi iubitori ai
sporturilor de iarnă. 

Bucureşci – Decizia de in-
trare în carantină a municipiu-
lui Brad are efecte şi asupra
comunelor învecinate. Mulţi
dintre locuitorii acestora lu-
crează în zonă sau au nevoie de
diverse lucruri pe care le pot
obţine doar dacă tranzitează
oraşul. Prin urmare, condu -
cerea Primăriei Bucureşci a
decis să vină în sprijinul cetăţe-
nilor din comună şi să le pună
la dispoziţie formularele nece-
sare pentru ca deplasările să fie
efectuate în mod legal şi fără
probleme. 

„Declaraţiile se pot lua de la
sediul primăriei, zilnic, între
orele 7.30-15.30. După
încheierea orelor de program,
în situaţia în care formularele
nu sunt epuizate, acestea se pot

lua de lângă cutia poştală a
Primăriei, aflată la intrarea
principală”, a precizat primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Pentru cei care deţin o legă-
tură la internet şi dispun de o
imprimantă, documentul poa -
te fi descărcat şi de pe site-ul
Prefecturii Hunedoara. 

După cum se ştie, Centrul
Național de Coordonare și Con-
ducere a Intervenției, la solic-
itarea Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență
Hunedoara, a adoptat măsura
instaurării carantinării zonale,
începând cu data de
23.03.2021, ora 08:00, pentru
o perioadă de 14 zile, pentru
municipiul Brad. 

Între altele, se doreşte limi -

tarea la maximum a deplasării
persoanelor și monitorizarea
permanentă a respectării aces-
tei măsuri. Ieșirea persoanelor

din locuință este permisă doar
pe bază de declarație pe pro-
pria răspundere, legitimație de
serviciu sau adeverință elibe -

rată de angajator, după caz. În
zona municipiului Brad, în in-
tervalul orar 5:00-22:00, se in-
terzice circulația tuturor
persoanelor în afara locuinței
sau a gospodăriei, cu excepția
motivelor enumerate în decla -
rația pe proprie răspundere;

Deplasarea pentru asigu-
rarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale per-
soanelor și animalelor de com-
panie sau domestice, precum și
de bunuri necesare des-
fășurării activității profesio -
nale, este permisă pentru
persoanele cu vârsta peste 65
de ani în intervalul orar 10,00-
14,00, iar pentru persoanele cu
vârsta sub 65 de ani în inter-
valele orare 5,00-10,00, re-
spectiv 14,00-20,00

Râu de Mori: Primii

pași spre restaurarea

monumentelor istorice

Bucureşci: Primăria pune la dispoziţie modelul 
declaraţiilor pentru tranzitarea zonelor de carantină
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În ziua de 24 martie,
toată presa informa
despre declarația mi -

nistrului sănătății, Vlad
Voiculescu. Acesta și-a
acuzat colegii de gu-
vernare de la PNL că au
măsluit în toamna anului
trecut cifrele pandemiei,
în scop electoral. 

Senzaționalul acestei de-
clarații nu este dat de modali -
tatea în care cei din PNL aleg
să își facă jocul politic la
Palatul Victoria, pentru că ne-
am obișnuit cu metodele lor,
ci de realitatea îngrijorătoare
că s-a ascuns în tot acest timp
dinamica infectării din Româ-
nia.

Situația în care ne aflăm
astăzi este greu de acceptat
de cetățeni, dar mai ales de
medici și de personalul medi -
cal. Practic, România s-a în-
tors în urmă cu un an, atunci
când autoritățile centrale și
locale invocau imprevizibili-
tatea fenomenului sanitar și
inventau, pe loc, planuri nere-
aliste de ieșire din criză. Ce
diferențiază situația actuală a
României cu cea de la în-
ceputul lunii martie 2020?
Nu este nicio diferență. Se
pare că declarațiile care
promit salvarea bolnavilor au
rămas aceleași, însă munca
personalului medical din spi-
tale s-a dublat.

Timp de un an, cei de la
putere au reușit să facă un
singur lucru: să închidă și să

redeschidă restaurante, cine-
matografe, ȘCOLI, să intro-
ducă de la săptămână, la
săptămână, noi restricții de
circulație și să certe populația
pentru că se îmbolnăvește! În
tot acest timp, nu s-a amintit
o secundă de posibiltiatea
testării în masă, după mo -
delul mai multor țări din Eu-
ropa și nici de verificarea și
susținerea spitalelor COVID-
19 cu noi aparaturi, pentru a
nu mai ajunge în situații trag-
ice precum cele de la Neamț
sau București.

Acum, tot mai multe județe
și localități se află în caran-
tină, inclusiv muncipiile Brad,
Petroșani și orașul Simeria,
din județul Hunedoara. Inclu-
siv aici, avem de-a face imatu-
ritatea politică a Guvernului.
Chiar și aici, reprezentanții
dreptei politice se contrazic
în măsuri și în soluții pentru
gestionarea cât mai corectă a
situației dată de pandemie.
Dacă duminică seară, mi -
nistrul educației declara că
situația celor peste 7.500 de
elevi din România care nu au
reușit să suțină simularea ex-
amenului de bacalaureat
putea să fie evitată, pentru
ministrul sănătății măsurile
luate ar fi trebuit să fie și mai
stricte. În declarațiile cărui
ministru să mai credem? Mai
mult, ca să cadă la pace și să
mențină actualul guvern,
aflam din presă că același
ministru al educației care

susținea ieri păstrarea ele -
vilor în bănci, dorește extin-
derea vacanței de primăvară.
Cu alte cuvinte, închiderea
școlilor pentru o lună. Când s-
a mai întâmplat ca în timpul
anului școlar să fie modificată
structura anului școlar?

Este clar. Imaginea în fața
electoratului, pentru liderii
dreptei politice, depășește
importanța vieților româ -
nilor, iar acest lucru se vede
prin declarațiile haotice, de-
ciziile imature și certurile
care au loc acum la nivelul
Guvernului. Exact așa a fost și
când au organizat alegerile,
anul trecut, în pofida riscu -
rilor sanitare, modificând
numărul de cazuri din pix.

Dacă nu mințeau cu situ-
ația ratei de incidență a
numărului de infectări la
nivel de localități, respectiv la
nivel național, poate sistemul
de sănătate mai avea o șansă
acum, în pragul valului trei.
Salvatorii românilor de atunci
au rămas aceiași și acum,
când peste 1.350 de români
sunt internați la Anestezie și
Terapie Intensivă (ATI), iar
numărul cazurilor noi de
COVID-19 la nivelul țării de-
pășește 6.130 de infectări.

La un an de la izbucnirea
pandemiei, România arată
cam așa: numărul pacienților
COVID este în creștere,
numărul deceselor crește și el
alarmant, elevii continuă să
piardă, iar românii sunt îngri-
jorați de ziua de mâine și asta
din cauza Executivului care a
decis, printre altele, pla-
fonarea majorării salariilor,
pensiilor și alocațiilor. Româ-
nia traversează în această pe-
rioadă două mari crize: o
criză economică și o alta ali-
mentată de incompetență. Cu
toată bunăvoința, pot spune
doar atât: guvernanții trebuie
să lase funcțiile ocupate și să
plece acasă.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Bolnavii de pe paturile
de ATI se înmulţesc

odată cu jocurile politice
ale decidenţilor!

În urma finalizării pro-
cedurii de achiziție
lansate de MEC-UMPFE

în cadrul Proiectului
privind învăţământul se-
cundar (ROSE) - după cum
am fost informați de
Biroul de presă prin prof.
Cristina BAUMAN, inspec-
tor școlar al Inspectoratu-
lui Școlar Județean - în
județul Hunedoara va fi
livrat de către SC Eta2U
SRL, în această săptămână,
un prim lot constând într-
un număr de 1069
laptopuri din cele 1704
achiziționate. Restul de
635 dispozitive vor fi
livrate unităților de în-
vățământ la începutul lunii
aprilie.

Dispozitivele electronice
sunt destinate îmbunătățirii
condițiilor de predare-în-
vățare din 31 de unități de în-

vățământ de nivel liceal eligi-
bile pentru Proiectul ROSE,
fiind menite să faciliteze în-
vățarea prin intermediul
tehnologiei și al internetului,
în contextul pan demiei de
COVID-19, produse de co ro -
na virus.

Laptopurile vor fi puse la
dispoziția elevilor care nu dis-
pun de echipamente electro -
nice pentru desfășurarea
activităților didactice online și
permit liceelor să fie mai bine
pregătite în cazul suspendării
cursurilor față-în-față, prin
sprijin acordat celor mai
dezavantajați elevi, evitând
adâncirea inechităților cau -
zate de accesul inegal la
resurse, precum și posibilul
abandon al elevilor proveniți
din grupuri dezavantajate.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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L
a finalul săptămânii
trecute s-au desfășu-
rat întrecerile Campi-

onatului Național pe
probe combinate pentru
juniori, competiție organi-
zată de către Federația
Română de Atletism, la
care sportiva Eva Alzner,
legitimată la LPS Cetate
Deva a reușit o nouă per-
formanță.

Tânăra atletă pregătită de
prof. Cornelia Breaz-Juratoni
a câștigat medalia de argint
după o evoluție excelentă la
nivelul competiției juniorilor
de categoria I cu rezultate no-
tabile în probele de înălțime,
aruncarea greutății și la sări -
tu ra în lungime, sportiva din
Deva obținând un total de

2920 de puncte.
Așa cum declara la finalul

acestei competiții, atleta din
Deva și-a atins obiectivul pro-
pus pentru această etapă de
pregătire și speră ca să își în-
bunătățească performanțele
și la celelalte două probe de
concurs, cea de viteză(60m)
și în cea de 800 m. Felicitări și
mult succes!

O altă medalie de argint  se
adaugă la palmaresul  secției
de atletism de la SCM Deva și
a fost cucerită de  sportivul
Andrei Răzvan Deliu, multi-
plul campion național la
săritura cu prăjina.

Atletul devean cochetează
de mai mult timp cu  probele
combinate și anul acesta și-a

încercat puterile în cadrul
competiției de pentatlon pen-
tru seniori, unde la final a
urcat pe podiumul de pre-
miere, cucerind medalia de
argint și titlul de vicecampion
național de seniori.

Andrei Răzvan Deliu a to-
talizat  4710 puncte , cele mai
multe în proba favorită, sărit-
ura cu prăjina – 910 puncte
cu o performanță care a mă-
surat 5,00 m,  apoi la 60 m cu
792 puncte și la lungime
unde a sărit 6.75 m a primit
755 puncte.Deveanu a fost în-
trecut  de Răzvan George
Roman (Dinamo București)
cel care s-a clasat pe primul
loc iar podiumul a fost com-
pletat de Sorin Florin Ionescu
(CSM Onești).

Pregătit de  prof. Florin
Bucur și Răzvan Stănescu
atletul legitimat la clubul de-
vean a declarat după
cucerirea acestei medalii:”
Visul  oricărui atlet este o
medalie la Jocurile Olimpice
sau măcar o participare la
această competiție. Eu aș
vrea să fiu mai modest, iar
visul meu, în viitorul apropiat
este să dobor recordul
național de seniori. Și pentru
aceasta sunt dispus să
muncesc și mai mult decât
am făcut-o până acum și să
mă implic mult mai tare la
antrenamente. Sfatul pe care
îl primim de pe margine este
să tragem 100% pentru visul
nostru. Eu cred că pentru a
putea reuși trebuie să ne
dedicăm 101%”. Felicitări și
mult succes Andrei!

Atletism: Medalii pentru
alteții deveni la 

Campionatele Naționale

T
urneul final al Cupei
României la seniori
pentru seniori, or-

gaanizat de către Feder-
ația Română de Box la
Iași a reunit la start cei
mai valoroși pugiliști se-
niori ai momentului și a
mai clarificat care ar fi
șansele pentru ca
sportivii noștri să reu -
șeas că obținerea cali-
ficărilor la Jocurile
Olimpice. 

S
e poate spune că în-
trecerile de la Iași au
fost un bun criteiu de

verificare înainte de
turneele internaționale
programate în luna
aprilie și unde se pot
obține biletele pentru
Tokyo.

Reprezentantul CS Hune-

doara, boxeurul James
Chereji , înscris la categoria
57 kg a avut o evoluție bună
și a trecut în semifinala com-
petiției de Rober Lambă
asigurându-şi astfel o meda -
lie și a prins finala turneului
de la Iași.

În finală hunedoreanul l-a
întâlnit pe sportivul Andrei
Teodor Udubaşa (CS Di-
namo), meciul fiind foarte
disputat dar controlat de
către elevul maestrului Ilie
Captari, astfel că decizia a
fost una categorică în
favoarea lui James Cheregi
care a câștigat la puncte cu o
deciezie de 5-0. Este o nouă
performanță înregistrată de
către boxeurul hunedorean,
care revine în topul celor mai
buni seniori din România.

Box: James Cheregi 
a câștigat medalia de aur 

la Cupa României

N
aţionala feminină
de handbal a
României a ratat

calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, din
această vară, deşi du-
minică seara au învins
reprezentativa Muntene-
grului cu scorul de 28-25
(15-15), în Turneul pre-
olimpic de la Podgorica.
Pentru a se califica,
România ar fi avut nevoie
de o victorie la cel puţin 5
goluri diferenţă, ceea ce
nu s-a întâmplat

În primul meci al turneu-
lui, Muntenegru a învins
Norvegia cu 28-23, apoi
Norvegia a întrecut România
cu 29-24, iar în ultimul meci,
România a dispus de Munte -
negru cu 28-25.

În clasamentul final, Mun -
tenegru a ocupat primul loc,
cu 2 puncte (+2), urmată de
Norvegia, 2 puncte (0), şi
România, 2 puncte (-2).
Primele două clasate s-au
calificat la Jocurile Olimpice
de la Tokyo.

Handbal feminin: România
a ratat calificarea la

Jocurile Olimpice
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P
lay-off-ul Ligii I de
futsal a continuat, în-
cepând de sâmbătă și

până ieri,luni 22 martie, la
Miercurea Ciuc, cu jocurile
din etapele cu numerele 4,
5 și 6, partidele fiind pro-
gramate să se desfășoare
în Sala Sporturilor “Eross
Zsolt” din localitate.

Autobergamo Deva  a avut
o misiune imposibilă ,
deoarece pe lângă absenta
căpitanului Cristian Obadă a
lipsit la acest turneu și
antrenorul jucator Mimi Sto-
ica, depistat pozitiv la testul de
Coronavirus.

În primul joc, devenii au în-
tâlnit formația gazdă Imperial
WET, la final rezultatul fiind
favorabil echipei din Mier-
curea Ciuc care a câștigat cu
2-1, deși la pauză rezultatul a
fost egal 0-0. Cu speranțe mari
pentru o victorie în cel de al
doilea joc, Autobergamo a în-
tâlnit  formația United Galați ,
pe care a condus-o la pauză
cu 2-1 dar la final  rezultatul a
fost  egal si poate echitabil 2-
2, care a năruit speranțele de-
venilor la calificarea în finala
competiției, indiferent de
rezultatul din ultima partidă,

care a fost programată luni în
care  Autobergamo a evoluat
alături de Futsal Klub Odor-
heiu Secuiesc.

Finala competiției se joacă
după sistemul „trei din cinci”,

dar înaintea acesteia se va dis-
puta turneul Final 4 al Cupei
României (programat în pe-
rioada 27-28 martie,la  Odor-
heiu Secuiesc), unde
Autober gamo va juca semifi-

nala cu …FK Odorheiu Secui-
esc pentru calificarea în finală.

Se joacă totuși la Odorheiul
Secuiesc…deci va fi greu, din
nou pentru deveni.

Futsal: Autobergamo Deva a

ratat finala campionatului

Iată programul celor zece meciuri de 
baraj pentru CM 2021:

Turcia - Rusia
Cehia - Elveţia
Slovenia - Islanda
Slovacia - Serbia
Ucraina - Suedia
Austria - Polonia
Ungaria - Italia
România - Macedonia de Nord
Portugalia - Germania
Muntenegru – Belarus

M
inistrul Tineretu-
lui şi Sportului,
Eduard Novak a

declarat că instituţia pe
care o conduce "se luptă"
în acest moment să obţină
avizele de funcţionare a
Stadionului Arcul de Tri-
umf, care speră ca va fi 
operaţional de la 1 mai.

"Noi ne zbatem pentru
avize în momentul actual şi ne
planificăm ca la 1 mai să îi
dăm drumul, cam ăsta ar fi
termenul. Eu vreau să dăm
drumul atunci când suntem
pregătiţi şi cu hotelul, şi cu re-
cuperarea, şi cu stadionul, cu
toate, ăsta este planul", a afir-
mat Eduard Novak.

Referitor la nemulţumirile
echipei naţionale de rugby, care
este obligată să se antreneze pe
terenuri precare, Novak a spus
că nu este vorba de rea-voinţă,
ci de respectat legile în vigoare:
"Noi ne zbatem pentru avize,
totuşi un stadion care trebuie
intabulat, trebuie cadastru, tre-
buie viza de la pompieri, o gră-

madă de chestii. Nu e ca şi cum
s-a construit şi gata. Pot veni
nemulţumiri, dar hai să fim se-
rioşi, trebuie să luăm în
conside rare legile şi birocraţia
din România. Noi ne luptăm pe
toate fronturile ca să obţinem
avizele, nu e vorba de altceva".

Preşedintele Federaţiei Ro -
mâne de Rugby, Alin Petrache,
a criticat săptămâna trecută de-
cizia privind preluarea sta-
dionului Arcul de Triumf de
către Ministerul Tineretului şi
Sportului şi condiţiile precare

de pregătire pe care le are
naţionala României pe tere -
nurile din complexul sportiv
Dinamo. El a afirmat că naţio -
nala României este obligată să
se antreneze în noroi şi în sălile
de forţă din mall-uri, pentru că
nu are acces la arena nou con-
struită.

În următoarele partide din
Rugby Europe Championship,
România va întâlni Georgia
(27-28 martie, în deplasare) şi
Belgia/Olanda (3-4 iulie,
acasă).

Rugby:   Stadionul Arcul de Triumf, 
operațional de la 1 mai

E
chipa feminină de
handbal a României
va înfrunta formația

din Macedonia de Nord în
barajul pentru calificarea
la Campionatul Mondial
care va avea loc anul
acesta, în perioada 1-19
decembrie, în Spania,
potrivit tragerii la sorţi
efectuate luni, la Viena.

România, care a partici-
pat la toate cele 24 de ediţii
la Mondialului feminin până
acum, va juca prima manşă
pe teren propriu, pe 16 sau
17 aprilie, manşa secundă

fiind programată în de-
plasare, pe 20-21 aprilie.

La turneul final sunt cali -
ficate direct Spania, echipa
gazdă, Olanda, campioana
mondială en titre, precum şi
cele mai bune patru echipe
de la EURO 2020, Norvegia,
Franţa, Croaţia şi Dane-
marca. La competiţie vor
participa 32 de echipe din
toate confederaţiile IHF.
Reamintim că la precedenta
ediţie a Mondialului, în 2019,
România a încheiat pe locul
12 în Japonia.

Meci greu de calificare pentru
mondialul din Spania

Lupte libere:

Fără calificări

la Tokyo după

turneul de la

Budapesta

N
ici la lupte
reprezentanții
României nu au

reușit să obțină biletele
pentru Tokyo, după
întrecerile  de la 

Turneul olimpic de
calificare european 
organizat  la Budapesta,
în Ungaria.

Delegația României a avut
13 componenți ai loturilor
naționale înscriși la acest
turneu preolimpic  dar nici-
unul dintre cei care au partic-
ipat la întreceri nu au
îndeplinit condițiile de califi-
care , mai précis  clasarea pe
primele două locuri la fiecare
dintre categoriile de greu-
tate.

Luptătorii  din România se
mai pot califica la Jocurile
Olimpice de la Tokyo par-
ticipând  la Turneul olimpic
mondial programat în pe-
rioada 6-9 mai, la Sofia, în
Bulgaria. Condiția impor-
tantă pentru calificarea la
olimpiadă este  clasarea pe
primele două locuri la fiecare
categorie de greutate care
aduce biletele olimpice.



P
rimăvara este tot
mai aproape, iar
plantele și legumele

trebuie cultivate neîn-
târziat. Dar amplasarea
lor nu se face întâmplător,
spun specialiștii. Asta
pentru că, anumite specii
sunt incompatibile, iar al-
tele, în combinații favora-
bile, stimulează creșterea
celor din jur, protejându-
se reciproc de boli și
dăunători. Care sunt aces-
tea, vom vedea în contin-
uare.

Roșiile
Se pare că nu suportă să

aibă în preajmă cartofi, core-
andru sau castraveți. În
schimb, morcovul păstâr-
nacul, pătrunjelul și mărarul
sunt benefice culturii de

roșii, pentru că atrag
gărgărițe, călugărițe și păian-
jeni care se hrănesc cu
dăunătorii roșiilor, scrie agro
tv.ro.

Vinetele
Preferă culturile de ardei

iute, arpagic, ceapă, cim-
brisor, mazare, mentă, praz,
tomate,  tarhon, usturoi. În
schimb, dacă au în preajmă
suprafețe cultivate cu fasole
cățărătoare, cartofi, fenicul
varză, nu se vor dezvolta
corespunzător, scrie stiria-
gricole.ro

Castraveții
Nu suportă în preajmă

conopida, cartofii roșii sau
orice plantă puternic aro-
mată precum busuiocul,

coreandru, lavandă, roz-
marin sau cimbru. În schimb,
se dezvoltă frumos dacă se
află în apropiere de ridichi,
salată verde sau fasole.

Floarea soarelui
Pe lângă faptul că îm pie -

dică plantele din jur să
crească datorită înălțimii,
floarea soarelui emite un
produs chimic, prin rădăcină,
care dăunează plantelor din
jur. De asemenea, atât cojile
cât și semințele de floarea
soarelui conțin substanțe
chimice toxice, care vor
dstruge iarba și alte plante
din preajma lor. De aceea,
specialiștii spun să se
recolteze pălăriile înainte de
a începe să cadă semințele. 

Salata verde
În urma cercetărilor efec-

tuate s-a ajuns la concluzia
că nu toate semințele de
salată verde încolțesc dacă
au fost semănate pe
parcelele în care s-a cultivat
anterior Brocolli sau dacă se
află în apropierea acestei
legume. Asta pentru că, sub-
stanțele care le eliberează
Brocolli în sol, în timpul creș-
terii, inhibă dezvoltarea
salatei verzi, scrie rete-
ușoare.ro.  De asemenea,

salata verde trebuie ținută
departe și de fasole, sfeclă
sau pătrunjel.

Ceapa,  usturoiul,
prazul și hașma

(ceapa franțuzească)
Dacă au în apropiere fa-

sole sau mazăre, acestea le
împiedică să crească.

Morcovii
Nu trebuie plantați lângă

mărar, întrucât, se pare,
acesta încetinește creșterea

26 martie - 1 aprilie 20218 - din grădină

• La plantarea legumeleor se vor evita straturile mari
sau rândurile lungi, iar printre ele se intercalează flori și
ierburi.

• Plantele se grupează pe categorii, în așa fel încât unele
să fie sprijin pentru altele, cum ar fi porumbul pentru fa-
sole sau dovleac. Fasolea, la rândul ei, fixează azotul în sol,
lucru benefic pentru porumb, spun specialiștii.

• Plantele de grădină trebuie să fie aproximativ de
aceeași mărime, în așa fel încât să poată primi fiecare lu-
mina necesară.

Plante și legume din  grădină,
care ”nu se înțeleg”



morcovului. De asemenea,
specialiștii au observat că
morcovii nu se dezvoltă core-
spunzător nici în apropierea
pătrunjelului sau anasonului.
În schimb, preferă să împartă
spațiul grădinii cu plantele
care au păstăi.

Varza
Dacă este plantată aproa -

pe de conopidă, aceasta face
ca rădăcinile plantei să se
umfle și să nu poată prelua
apa, ceea ce duce la ofilirea
plantei. Nici ridichile sau
roșiile nu agreează apro pie -
rea de conopidă. De aseme-
nea, există o teorie,
neexplicată științific, în care
se spune că parcelele cu
varză trebuie ținute cât mai
departe de vița de vie. Varza
de Bruxelles nu crește bine
lângă căpșuni și roșii. Dar, se
pare, varza se simte bine
lângă culturile de mărar,
mentă, mușețel, rozmarin
salvie și cimbru.

Țelina
Pentru a crește în condiții

normale, trebuie ținută de-
parte de păstârnac sau
cartofi.

Ardeiul și boboașele
Dacă sunt cultivate pe

parcele apropiate, acestea
sunt victimele unei afecțiuni
micotice, care se manifestă
prin apariția petelor negre,
ulcerațiilor pe tulpinile și
frunzele plantelor, precum și
putrezirea fructelor. Dar
ardeiul preferă să aibă în
preajmă morcovi, vinete,
ceapă, patrunjel sau roșii, dar
nu se simte bine pe lângă
varza creață, potrivit
edifica.ro.

Porumbul
Ar trebui să nu aibă roșii

în preajmă întrucât, ambele
plante sunt sensibile la o an-
umită infecție fungică. Iar

dacă roșiile sunt infectate,
vor infecta și porumbul. De
asemenea, atât porumbul cât
și roșiile sunt sensibile la
viermele de bumbac, numit
și viermele de porumb sau
roșii.

Cartofii
Pentru că aceștia nu sunt

compatibili cu o mulțime de
plante, ei trebuie cultivați
într-un colț îndepărtat al gră-
dinii. Chiar dacă roșiile și
cartofii fac parte din aceeași
familie, nu cresc bine împre-
ună. Și, foarte important,
atunci când se face rotirea
culturilor, ne sfătuiesc spe-
cialiștii, nu se plantează
cartofi acolo unde, cu un an
înainte, au fost plantate roșii
și invers. De asemenea,
cartofii se vor planta departe
de castraveți, pepeni, dovle-
cei, floarea-soarelui sau napi,
potrivit agro-tv.ro.

Fasolea
Tolerează în jur multe

plante, dar are și dușmani. Se
simte bine alături de sfecla,

broccoli, varza, morcovi, țe -
lina, conopida, porumb, cas-
traveți, dovlecei, vinete, roșii,
cartofi, ridichi și mazăre. Dar,
cultivată aproape de ceapă,
usturoi, ardei sau floarea
soarelui, nu se dezvoltă core-
spunzător.

Plantele aromatice
Emană mirosuri înțepă-

toare care nu sunt pe placul
dăunătorilor. De aceea, astfel
de plante este bine să se cul-
tive, fie la extremitățile gră-
dinilor sau în imediata
apropiere a plantelor sensi-
bile la anumiți dăunători,
scrie casesigradini.ro. Iată
câteva dintre ele:

Usturoiul - ține la dis-
tanță afidele care atacă roși-
ile, purecii care atacă varza
sau viermii ce atacă mor-
covii, acționând ca un puter-
nic antifungic.

Ceapa, prazul și arpa -
gicul protejează morcovul de
musculițe, alungă melcii și
afidele.

Cimbrul, cimbrișorul și
țelina alungă fluturele alb al

verzei, la fel ca busuiocul, care
se împacă foarte bine cu roși-
ile.

Lavanda, cu mirosul ei
puternic, este un adevărat in-
secticid, care alungă moliile și
țânțarii, dar este și compa -
nion, pentru trandafiri sau
alte plante sensibile, care
sunt atacate mai ales de  fur-
nici, afide sau purici.

Urzica și hreanul alungă
gândacul de Colorado, dar  și
melcii sunt ținuți la distanță.

Florile în grădinile 

de  legume

Prin parfumul și coloritul
lor, florile alungă insectele
dăunătoare legumelor din
grădină, dar nu fac niciun rău
albinelor care le polenizează,
spun specialiștii. Astfel că: 

• Parfumul crăițelor gal-
bene alungă muștele care vor
să depună ouăle pe florile de
tomate. De ademenea, alungă
păduchii de pe ardei, vinete,
roșii, fasole, mazăre etc. Astfel
de flori protejează atât prin
parfumul lor cât și prin sub-

stanțele eliberate de rădăcina
lor. 

• Florile de nu-ma-uita
apără tufele de zmeură, iar
călțunașii portocalii apără flo-
rile de mazăre de făinare, scrie
libertateapentrufemei.ro. 

• De asemenea, limba
mielului, o plantă aromată cu
flori ca niște clopoței, e bine să
stea în apropierea oricărei
legume, întrucât îndepărtează
fluturii albi.

• Mușcatele curgătoare,
levănțica, margaretele albe,
plantate lângă ferestrele casei
dar și printre straturile de to-
mate, dovlecei sau castraveți,
sunt adevărate insecticide
naturale, alungând țânțarii și
fluturii care distrug legumele,
susțin specialiștii.

• Parfumul trandafirilor
alungă insectele, dar devine
mai pătrunzător atunci când
sunt plantați alături de ceapă,
usturoi sau pătrunjel. Ei au
nevoie de spațiu și nu suportă
în preajmă plante de calitate
inferioară. 

Cornelia Holinschi
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Energia de care dispuneți încă
de la începutul săptămânii vă
ajută să vă implicați în proiecte
de anvergură. Veți realiza lu-
cruri deosebite la locul de
muncă, dar când luați o
hotărâre, trebuie să țineți cont
și de părerea colegilor. În fami-
lie situația s-a mai îmbunătățit. 

În plan profesional vor apărea
noutăți, așa că sunteți nevoiți să
studiați mai mult, pentru a vă
încadra în normele cerute. Dar,
ca reușita să fie deplină, trebuie
să vă planificați cu atenție ac-
tivitățile profesionale. În cea de-
a doua parte a intervalului, veți
fi mai liniștiți.

La locul de muncă sunteți foarte
solicitați, dar cu timpul vă veți
obișnui. Per se verența de care
dați dovadă vă ajută mult în
ceea ce faceți, iar până la urmă
vă veți obișnui cu toate. Totul
este să vă dozați eforturile și să
nu faceți exces de zel.

Vă preocupă cariera profesio -
nală și mai ales, sunteți intere-
sați de impresia pe care o faceți
la locul de muncă. Pentru ca să
reușiți în tot ce vă doriți, ar fi
bine să profitați de relațiile
bune pe care le aveți cu superi-
orii. În familie  s-a restabilit li -
niștea.

Vă străduiți să fiți la curent cu
tot ce apare în domeniul profe-
sional. Pentru aceasta, studiați
mult și chiar veți face unele
călătorii scurte în afara țării. Cu
banii stați bine, dar se pare că
veți primi o moștenire neaștep-
tată. Evitați conflictele cu fa-
milia.

Vă preocupă în mod deosebit
situația financiară, mai ales că
în cel mai scurt timp veți face o
investiție importantă. Pentru
asta, trebuie să vă chibzuiți cu
atenție veniturile și să nu
cumpărați lucruri inutile. Până
la urmă veți reuși în tot ce v-ați
propus.

Se anunță schimbări în activi-
tatea voastră profesională. Vă
preocupă în mod deosebit re-
lațiile parteneriale și co-
laborările pe care le aveți de
foarte mult timp. De aceea, nu
este exclus să semnați un con-
tract cu o altă firmă. Ca să
reușiți, bazați-vă pe intuiție.

Beneficiați, încă de la începutul
intervalului, de influența as-
trelor și trebuie să profitați de
acest lucru. Planurile voastre de
viitor vor prinde contur și găsiți
modalități noi de a le duce la
bun sfârșit. Cu partenerul de
cuplu colaborați foarte bine.

Vă implicați în proiecte de an-
vergură, iar pentru asta trebuie
să munciți chiar și peste pro-
gram. Reușiți să realizați lu-
cruri deosebite, dar nu neglijați
ideile colegilor. În familie lu-
crurile încep să meargă mai
bine. Astrele vă favorizează. 

Ar fi bine să vă orientați energia
pe care o aveți spre activități
gospodărești și să finalizați
toate lucrările începute. De
asemenea, încercați să evitați
situațiile conflictuale la locul de
muncă și să căutați să vă în-
cadrați în termen atunci când
vi se dă un proiect în lucru.

Vă preocupă bunăstarea fami-
liei, dar nu trebuie să vă
asumați obligații care pre-
supun cheltuieli mari. Nu este
exclus să apară situații cu totul
deosebite la locul de muncă, la
care veți face față cu succes.
Evitați compromisurile și nu
semnați acte importante.

Începeți săptămâna în forță, iar
chestiunile financiare vor fi pe
primul plan. Sunteți hotărâți să
munciți foarte mult, să realizați
tot ce v-ați propus, dar este
necesar să vă dozați eforturile.
Nu de altceva, dar energia de
care dispuneți nu este la cote
înalte.

• Întâlnire pe internet
- Bună frumosule, ce faci?
- Bine frumoaso, ne cunoaștem?
- Da! Sunt diriginta ta, ai zis că n-ai inter-

net să intri la ore!

• La doctor:
– Doamnă, știați că soțul dumneavoastră

este hermafrodit?
– Ce nesimțit! Mie mi-a spus că e social-de-

mocrat!

• Un șef nou se adresează colectivului:
- Luni ne odihnim după weekend, marți ne

pregătim de muncă, miercuri lucram, joi ne
odihnim iar vineri ne pregătim de weekend.
Sunt întrebări?

- Da. Miercuri, lucrăm toată ziua?

Un whisky cu gheață, vă rog!
- Dar sunteți la spital…
- Bine, atunci bagă-l în perfuzie!

• Nehotărâre…
- Femeie, ce faci la fereastră?
- Mă gândesc dacă să sar sau să o închid!
- Sări! O închid eu după aia…

• Prăjitura
- Bulă, ți-am zis să nu mai mănânci prăji-

turi, că nu sunt sănătoase!
- Ba mănânc, fiindcă doctorul mi-a zis că

sunt sănătoase.
- Care doctor, Bula?
- Dr Oetker.

Sunt probleme la filmări

Serialul  ”Hercai” continuă în Turcia cu episoa -
dele sezonului 3, dar și cu multe situații nepre-
văzute. Nervos în film, dar și în viața de zi cu zi,
protagonistul serialului Akin Akinozu se pare că ar
fi sărit la bătaie atunci când un asistent de regie i-
ar fi spus să se grăbească, scriu tabloidele turcești.
În schimb, Ebru Șahin enervează pe toată lumea în-
trucât întârzie la filmări.

Neînțelegerile continuă

Ozcan Deniz, protagonistul serialului ”Mireasa
din Istanbul” este acuzat de fost soție de abuz fizic
și psihic, iar lucrurile ar putea degenera, scrie
presa din Turcia. Asta pentru că, potrivit probelor
de la dosar, procurorul de caz cere pedeapsa cu în-
chisoarea. Dar actorul neagă orice acuzații.

SE SPUNE CĂ:

Vineri, 26 martie, ora 20,00

Dragoste în vremea
holerei

Filmul spune povestea lui Florentino Ariza, poet
și funcționar telegrafist, care  se îndrăgostește de
Fermina Daza, atunci când o vede la fereastra  vilei
tatălui său. După mai multe scrisori pline de pasi-
une, Florentino reușește s-o cucerească pe Fermina,
dar tatăl ei nu este de acord cu iubirea lor. Acesta o
mărită cu un medic aristocrat, care lupta cu holera
ce decima orașul. Medicul o duce pe Fermina la
Paris, iar după mai mulți ani, când se reîntorc acasă,
ea a uitat complet de prima sa iubire. Dar Flo-
rentino, devenit un bogat proprietar de vase, nu a
uitat nimic. El este hotărât să o aștepte pe Fermina
o viață, pentru a avea șansa de a fi iarși împreună.

FILM CAFE



Mulți nu realizează
că va veni o
vreme de nu vor

mai fi plătite pensii și
salarii, că nu mai sunt
bani. Atunci, toată lumea
va primi suma ,,coșului
zilnic”.Țara poate intra în
colaps economic. 

De 31de ani vindem
această țară prin rea-voință
sau incompetență. Răspunde
cineva? Nimeni. Acum se ob-
servă distrugerea pe față. Și
un analfabet vede acest
lucru. Ce se urmărește și
unde oprim distrugerea fă-
cută de oameni irespons-
abili? Dar și alegătorii au
partea lor de vina. Unde este
OPOZIȚIA? Somn lin, PSD!         

Generalul chilian Pinochet
și CIA-ul au introdus liberal-
ismul cu mitraliera și zeci de
mii de morți. Au continuat și
continuă și azi în zeci de țări,
iar aceste aberații teoretice
au reușit un singur lucru: să
nască Corporațiile. România
a devenit demult captiva
acestor corporații, iar
românii sunt sclavi în pro-
pria lor țară.

Dominația Corporațiilor

Se vede cu ochiul liber. Ca
și când această tragedie
planetară - Dominația Cor-
porațiilor - nu ar fi fost de
ajuns, alți așa-ziși gânditori
au mai inventat un sistem de
organizare politică și socială,
care face din oameni niște
roboți rupți de Dumnezeu,
de familie. Un fel de
mașinării care nu gândesc,
care nu trebuie decât să con-
sume ce le dau Corporațiile
și să distrugă națiuni întregi.
Neomarxismul Cultural, Pro-
gresismul sau Corecti-
tudinea Politică s-a născut și
a fost conceput acum
aproape 100 de ani și denu-
mit după locul de unde a ple-
cat, ca și fratele lui geamăn,
marxismul, “Școala de la
Frankfurt”. 

Mai țineți minte cum Cor-
porațiile și-au scos tinerii an-
gajați în stradă în București,

cu zecile de mii, pentru a
striga “...uie PSD, până au
doborât guvernul și l-au
băgat pe Dragnea la
pușcărie? De ce? Pentru că
Dragnea avusese curajul (tu-
peul după ei) să ridice prob-
lema furtului de zeci de
miliarde de euro anual, pe
care-l fac Corporațiile în
România, a menținerii salari-
ilor la un nivel de rahat, a
distrugerii capitalului  româ-
nesc, iar Guvernul, la sfârși-
tul anului, le aloca bonusuri.

Și pentru că s-au enervat
și pentru că au președintele
lor, Iohannis, Corporațiile au
schimbat guvernul și și-au
plantat primul ministru, un
om al lor, un oarecare Câțu,
pentru că Orban nu înțelegea
nimic.

Ca și când nu ar fi fost de
ajuns, Corporațiile, Noua
Nomenclatură Mondială, au
mai inventat o Cale, a treia,
un fel de Societate Deschisă,
de fapt o altă Găselniță pen-
tru a ataca creștinismul și
națiunile. Și astfel, Creștinii
și Națiunile  sunt atacați si-
multan, pe trei planuri:

1) Planul Globalizării
Forțate;

2) Planul Neomarxist Pro-
gresist de negare a Sexului
natural, a rădăcinilor, a fami-
liei  și a lui Dumnezeu;

3) Planul Societății De-
schise de Negare a lui Dum-
nezeu, a Națiunii și a Statelor.
După cât  vedeți, toate Pla-
nurile de transformare a
Omenirii într-o masă amorfă
la dispoziția celor care con-
duc Corporațiile. 

Națiunile sunt construite
în jurul credinței, cum este și
națiunea română, care este
indisolubil legată de creștin-
ismul ortodox, de aceea ter-
menul înrădăcinat în
Ro mâ nia este  Națiunea
Creștină. Acum, vedeți cât
este de important pentru ei,
pentru Globaliștii Neomarx-
iști, să vă rupă de Dum-
nezeu? Papa este deja
adeptul lor, este un Neo-
marxist Progresist, care

calcă în picioare Sfânta
Scriptură prin promovarea
căsătoriilor gay.

A  mai rămas Ortodoxia

Aici se lovesc ca de un zid.
Iar între țările din UE, Româ-
nia este cea mai puternică
țară ortodoxă. Acum
înțelegeți de ce este asaltul
ăsta de neimaginat cu re-
stricții după ora 22:00? Ca să
nu călcăm în Noaptea de În-
viere la Biserică. 

România se scufundă în
haos, în timp ce noi toți ac-
ceptăm dictatura incompe-
tenței. Niște guvernanți
corupți și incompetenți,
niște politicieni nepregătiți
și fără experiență iau măsuri
menite mai degrabă să ne
distrugă, decât să ne prote-
jeze.

Dacă pentru creșterea
numărului de locuri în spi-
tale nu au făcut nimic, dacă
achizițiile de aparatură med-
icală a rămas doar la stadiul
de intenție, dacă numărul
testărilor nu a crescut, iar
evoluția vaccinării este de-
parte de așteptări, dacă min-
istrul Sănătății nu-și poate
demonstra studiile și dacă
președintele României tace
în tandem cu “guvernul său”,
mă întreb de ce mai plătim
asigurări medicale? 

Încotro se îndreaptă Ro-
mania?

Am un singur răspuns:
spre dezastru. Un dezastru
care va însemna, în primul
rând, punerea pe butuci a
economiei românești. Gradul
de îndatorare de 60%, in-
trarea țării în faliment și pre-
luarea datoriilor de la bănci
de către câțiva indivizi bo-
gați. Adică, cumpărarea pe
nimic a creanțelor. La 60%
datorii, nimeni nu ne mai dă
nimic, inclusiv fonduri eu-
ropene. Acel ,,plan de
reziliență“ este făcut de a
arunca ,,praf în ochii fraier-
ilor”.

Suntem bombardați la

fiecare cinci minute de sta-
tistici despre morți, bolnavi,
spitale și urmărim reclame
numai la medicamente. Zi de
zi suntem puși sub o pre-
siune mediatică, care ne face
să trăim cu frica zilei de
mâine.  Mă întreb, cât o sa
mai rezistam?! 

Poate cineva să vadă un
rezultat palpabil al mă-
surilor luate până acum în
lupta cu virusul?  Ce vreți voi,
autodeclarații salvatori ai
României? Să transformați
România într-o colonie, să
vindeți totul pentru intere-
sele voastre meschine, să vă
răsplătiți clientela politică cu
sinecuri bine plătite, în timp
ce românul de rând
sărăcește tot mai mult și
acum să ne și omorâți cu vac-
cinuri?

Cât mai putem să
rezistăm, dragi români,
asaltului politicii bunului
plac, care ne aduce cu fiecare
zi ce trece tot mai aproape
de zona periculoasă a dicta-
turii? Parlamentul a fost
redus la tăcere, iar președin-
tele României își permite să
declare că, dacă la proiectul
bugetului de stat pe 2021 va
fi acceptat un singur amen-
dament, el va trimite proiec-
tul înapoi în Parlament.
Acest derapaj de la normele
statului de drept ar fi trebuit
sancționat prompt de soci-
etatea civilă care, până mai
ieri, era pregătită să
reacționeze pe rețelele de so-
cializare și în stradă pentru
orice. 

Coaliția -  patronată și 
ghidonată de la Cotroceni

Ne distruge demnitatea și
viitorul. Și, mai mult decât
atât, are impresia că agresiv-
itatea ei ne-a făcut să ne re-
semnam în fata imposturii, a
lipsei de bun simţ, a minciu-
nii, a incompetenţei, a
prostiei de care dă dovadă în
fiecare zi. Pionii cocoțați
astăzi în vârful puterii, dar
mai ales stăpânii lor, ar face

bine să nu uite că răbdarea
are și ea limite, iar nemulțu-
mirea românilor este tot mai
mare. Mor oameni fără să le
pese cuiva, iar unii medici au
devenit imuni la moarte.

Acei oameni nu mor din
cauza virusului; ei ar fi plecat
oricum de pe Pământ, pentru
că sufletele lor au decis că și-
au încheiat treaba aici - ei
doar au folosit această vari-
antă de plecare. Dacă nu era
"virusul", ar fi fost o altă vari-
antă de plecare. Nu se pune
problema că dacă nu era
"virusul", acei oameni ar mai
fi trăit. Când sufletul vrea să
plece de pe Pământ, pleacă.
Trăim vremuri extraordinare
și mulți dintre noi constatăm
că suntem din ce în ce mai
puțin compatibili cu lumea
din jurul nostru, 

Nu e nimic în neregulă cu
voi, nu e nimic în neregulă cu
faptul că nu mai sunteți com-
patibili cu cei apropiați, că
nu mai rezonați cu ei. Dați
drumul la tot ceea ce simțiți
că nu mai rezonează. Ne tre-
buie să avem familii puter-
nice, ca să avem o societate
puternică. Uitați cum se
omoară oamenii în spitale de
către cei care ar trebui sa-i
trateze. Uitați mafia din
sănătate împotriva unui om,
Flavia Groșan. Se dau de gol
pe față, susținuți de oameni
din media. 

Și în cadrul prelaților sunt
multe lucruri care trebuie
schimbate, mulți nu fac cin-
ste lui Dumnezeu.

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OpINII - 1126 MARTIE - 1 ApRIlIE 2021

România, aruncată 
într-o mare prăpastie 
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Mod de preparare:

Pastele se fierb, timp de
10-15 minute, cu vegeta sau
delicat, după care, peste ele
se toarnă un pahar cu apă
rece. Cratiţa se acoperă cu un
capac şi se mai lasă câteva
minute. Între timp, carnea și
ciupercile tăiate mărunt se

călesc împreună, timp de 10
minute. 

Pastele  se strecoară, se
amestecă bine cu ciupercile
şi carnea, apoi se adaugă
ouăle bătute. Într-o tavă ter-
morezistentă, unsă cu unt
sau margarină se toarnă
compoziţia obţinută. Dea-

supra se rade caşcaval sau
brânză. Tava se dă la cup-
torul încins, timp de 20 de
minute. 

INGREDIENTE

un pachet de

Tortelini, 300 g ciuperci

tăiate, două ouă, 300g de

carne (pui, salam cu

şuncă, parizer etc.), caş-

caval sau brânză, puţin

unt. 

Tortellini cu ciuperci și carne 

Mod de preparare:

Făina se amestecă bine cu
untura, se adaugă apoi oul,
zahărul pudră, iar praful de
copt se stinge cu 100 g lapte.
Aluatul  se frământă bine,
după care se împarte în trei.
Se fac trei foi, care se coc pe
dosul tăvii.

Crema: Budinca de
vanilie se amestecă cu za-
hărul, se dizolvă cu puţin
lapte rece, apoi se toarnă

peste laptele în clocot, ames -
tecându-se continuu, să nu
se facă cocoloaşe. După ce
compoziţia se îngroaşă, se

adaugă untul şi aromele.
Crema încă fierbinte, se pune
între foi. Deasupra se presară
zahăr pudră.

INGREDIENTE

250-350 g făină, o lingură cu vârf de untură sau 125

g margarină, un ou, trei linguri de zahăr pudră, un

praf de copt, 100 grame de lapte.

Ingrediente pentru cremă: o budincă de vanilie,

patru linguri de zahăr, 500 g lapte, 100 g unt, arome.

Este un adevărat medicament oferit de natură. Plină
de vitamine şi minerale, ceapa verde este considerată a
fi cel mai puternic detoxifiant natural, susțin specialiștii.
De asemenea, are un rol hotărâtor în combaterea tul-
burărilor circulatorii, a bolilor cardiovasculare şi chiar a
cancerului. Atât ceapa verde cât şi cea uscată, are
proprie tăți purificatoare, stimulând, în acelaşi timp, şi
procesele de regenerare ale organismului. Consumată
zilnic, ceapa verde are efect diuretic şi depurativ. În cazul
afecţiunile dermatologice, care apar în perioada ado-
lescenţei (acneea juvenilă), nutriționiștii  recomandă o
cură de ceapă verde, de cel puţin 15 zile. Este utilă bol-
navilor de diabet, având efecte excelente chiar şi în dia-
betul aflat în faze avansate. În bolile de rinichi, se
recomandă consumul de ceapă verde zilnic, dimineaţa şi
seara, asociată în salată, cu tarhon verde şi ridichi.   Gus-
toasă şi apetisantă, ceapa verde este utilizată în foarte
multe reţete culinare.

Tartă de cartofi cu ceapă verde 
Ingrediente: două linguri de ulei de măsline, 400

grame cartofi, fierţi în coajă, două-trei legături de

ceapă verde, cinci ouă, o legătură de mărar, o lingură

de smântână şi trei linguri de parmezan ras.

Mod de preparare: cartofii fierţi, tăiaţi felii, se rume-
nesc uşor. Ouăle se bat ca pentru omletă, în care se
adaugă ceapa tocată şi mărarul. La final se pune smân-
tâna şi parmezanul ras. Ingredientele se amestecă bine
cu ajutorul furculiţei. Într-o tavă adâncă, unsă cu ulei şi
tapetată cu pesmet se pun feliile de cartofi, iar deasupra
amestecul de ouă. Tava se dă la cuptorul încins pentru
10-15 minute, la foc iute, până ce tarta se leagă. Se
serveşte fierbinte, cu salată verde. 

Cremeș  alb 

Ceapa verdeCeapa verde
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - CUTU - SAL - ACRA - UNT - S - F - BL - RACAI - OSANALE - SST - OZ - R - E - U - REA - AI - ONDULA - FRANTA - COMPACT - TAR -

APATIC - DA - ONORA - ORAR - L - PI - ID - AG - ANA - RASTI - MESTER - OPAL - D - S - A - BIR - ITA - STABIL - ARGAT - OT - UED - SECA

- AFECTUOS - NET - AICI - PASTAI



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 garsonieră, etaj 1, 38 MP,

mobilată și utilată, frigider, aragaz,
mașină de spălat, CT, zonă liniștită.
Preț: 10.000 euro, telefon: :
0736.175.735, între orele 8,00-20,00.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp, mobi-
lată complet.  Preț: 39.900, telefon:
0745.202.448.

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, tel. 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 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 servicii
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.

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 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.

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, tel.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 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.

OFERTE SERVICII

l Doamnă serioasă, sinceră, su-

fletistă, cu frica de Dumnezeu, harnică

și gospodină, doresc să îngrijesc per-

soane vârstnice. Telefon:

0734.712.207. 

l Domn serios, fără vicii, doresc

să lucrez ca paznic la un post fix, cu

carte de muncă. Rog și ofer seriozitate.

Telefon: 0736.175.735, 0731.129.646.

MATRIMONIALE

l Pensionar, văduv, 73 de ani, din

Deva, cu ușoare afecțiuni medicale,

caut o doamnă singură pentru menaj

și curățenie și a ne ajuta reciproc. Sunt

dispus să locuim împreună fie la ea

sau la mine la bloc, iar vara la țară, la

curte și grădină, la 12 km de Deva.

Telefon: 0720.042.768.

l Domn. 64 de ani, 1,70/80/

șaten, ortodox, caut o doamnă care

vrea un apartament legal, în Deva, să

ne trăim viața sau la domiciliul ei.

Telefon: 0774.941.520.

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 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 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 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 otavă – fân. Telefon

0726.003.663.

l Vând canapea  extensibilă, stare

bună. Preț: 100 lei, telefon:

0724.073.100.

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 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. 

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

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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Deva – Autorităţile au sta-
bilit măsuri de interzicere a
pescuitului, pe tot parcursul
anului, pe mai multe râuri şi
pâraie din judeţul Hune-
doara. Conform Gărzii de
Mediu, în Monitorul Oficial a
fost publicat Ordinul de pro-
hibiție MADR/MMAP nr.
58/462/2021- privind sta-
bilirea perioadelor și zonelor
de prohibiție a pescuitului,
precum și a zonelor de pro-

tecție a resurselor acvatice
vii în anul 2021. În zonele de
refacere biologică pentru
resursele acvatice vii din
județul Hunedoara sunt 14
zone în care pescuitul este
interzis. Între acestea se în-
scriu: pârâul Căian de la con-
fluența cu pârâul Chișcădaga
până la vărsare în râul
Mureș; râul Crișul Alb supe-
rior de la izvoare până în lo-
calitatea Brad; râul Romoșel

de la izvoare până la podul
Maiorului, tot timpul anului;
râul Alb de la izvoare până la
confluența cu râul Ștrei; râul
Maleia de la izvoare până la
podul Rusu; râul Râușor de
la Păltinei până la confluența
cu Râul Mare; râul Cerna In-
ferioară I de la barajul Cinciș
până la ieșirea din localitatea
Hunedoara; râul Zlaști de la
izvoare până la confluența cu
râul Cerna.
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16 - ACTUALITATE

Pescuit interzis, tot anul, pe
mai multe râuri din judeţ

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 . 

Deva – În fiecare an, Uni-
versitatea Politehnica Timi -
șoara (UPT) vine în sprijinul
elevilor de liceu, oferindu-le
acestora cursuri gratuite de
pregătire la matematică, utile
atât pentru cei care doresc să
urmeze una dintre facultățile
instituției, cât și pentru
pregătirea examenului de ba-
calaureat. 

Chiar dacă sunt adresate în
special potențialilor săi stu-
denți, indiferent de facultatea
pentru care optează și inde-
pendent de forma admiterii -
concurs cu probe de verificare
sau concurs de dosare, partic-
ipanților la cursuri nu li se so-
licită nici un fel de angajament
faţă de UPT.

Pandemia de COVID-19 a
făcut ca sesiunile de meditații
să nu se mai desfășoare față în
față, ci în mediul online. 

„Ultimele sesiuni de ad-
mitere au arătat că există in-
teres din partea elevilor din
județul Hunedoara pentru
Universitatea Politehnica
Timișoara, așa că îi așteptăm
să își consolideze cunoșt-
ințele”, a informat conducerea
UPT.

Lecțiile de matematică
sunt organizate până în 5
iunie, în fiecare sâmbătă, în-
cepând cu ora 10:00, online
pe Zoom și live pe pagina ofi-
cială de Facebook a Univer-
sității Politehnica Timișoara. 

Pentru înscriere, elevii
sunt invitați să folosească for-
mularul disponibil pe site-ul
UPT, iar după completarea
acestuia, ei vor primi link-ul
de conectare la platforma
Zoom. Înscrierea pe plat-
forma Zoom facilitează
elevilor posibilitatea de a
pune întrebări. 

Temele dezbătute urmea -
ză conţinutul Culegerii de
probleme de matematică
pentru examenul de admitere
din anul 2021 la Universi-
tatea Politehnica Timişoara,
publicată la Editura Po-
litehnica, care va fi pus gratuit
la dispoziția celor interesați,
în format electronic. Conținu-
tul probei scrise a concursu-
lui de verificare a
cu noș  tințelor (tip grilă) la
matematică urmează pro-
grama de bacalaureat de la
disciplina matematică.

Cursuri gratuite pentru
elevii care dau 
la Politehnică


