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sOcial

prEgătirEa muŞcatElOr
pEntru primăVară

Originare din Africa de Sud, mușcatele sunt cul-
tivate acum în toată lumea, grație frumuseții și
gingășiei lor. Se găsesc sub diferite soiuri, dar
fiecare în parte își păstrează farmecul. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

pag. 5
Soarta Termocentralei
Mintia pare pecetluită şi
este puţin probabil ca 
unitatea să fie repornită 
în curând. Devenii sunt 
îndemnaţi să-şi cumpere
centrale termice. 

timp libErpag. 16

2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Se caută un nume pentru
un pui de babuin. 
Cei care doresc să-i fie
„naşi” pot accesa pagina
grădinii zoologice din
Hunedoara. 

/p.3
Deva, 22 Decembrie, 37A 

Tel. 0722 402 044
E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

GRATUIT

cOViD-19: spitalele sunt
într-o situaţie critică 
cOViD-19: spitalele sunt
într-o situaţie critică 

Secretarul general al Primăriei Deva, Laura
Sârbu, soţul ei şi un om de afaceri au fost

arestaţi pentru 30 de zile. /pag.3

justiŢiEpag. 2
La inițiativa președintelui
Curții de Apel Alba Iulia a
fost derulată, în premieră, 
o activitate de sondare a
opiniei publice privind 
percepția asupra activității
instanței.

EnErgiE ElEctrică 
Şi gazE naturalE 

la pachEt
• Prețuri fără concurență pentru 

consumatorii casnici și juridici

• Consultanță în domeniu și proiecte 

pentru energie verde

• Sprijin nemijlocit pentru capitalul românesc 

și proiecte pe fonduri europene

• Preț real și facturi mai mici

• Șansa unui job suplimentar, într-o echipă de performanță.

Doar prin Nova Energy Holding Deva, str. 22 Decembrie, 

nr. 37 A (CEPROMIN), Telefon: 0722.40.20.44.
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L
a inițiativa președin-
telui Curții de Apel
Alba Iulia, dl. judecă-

tor Liviu Gheorghe
ODAGIU (foto), a fost deru-
lată în premieră o activi-
tate de sondare a opiniei
publice privind percepția
asupra activității in-
stanței, prin intermediul
unui chestionar propriu. 

Principalele obiective ale
chestionării participanților la
activitatea de judecată au
fost: identificarea tipurilor de
servicii accesate de publicul
instanței, furnizarea unui
feedback din partea benefi-
ciarilor referitor la calitatea
serviciilor furnizate, sta-
bilirea gradului de încredere
în actul de justiție realizat la
nivelul Curții de Apel Alba
Iulia, identificarea modal-
ităților de îmbunătățire a ac-
tivității la nivelul instanței.

În urma procesării și anal-
izării celor 101 chestionare
completate, majoritatea în
format electronic, au rezultat
aspecte relevante, atât pen-
tru evaluarea managerială a
activității instituției și a per-
sonalului, cât și pentru im-
plementarea unor soluții
administrative concrete de
îmbunătățire a funcționării
instanței și a calității servici-
ilor oferite, prin raportare la
așteptările directe ale princi-
palilor beneficiari.

Este important de remar-
cat că - după cum susținea dl.
judecător Liviu Gheorghe
ODAGIU, în calitatea sa de
președinte a Curții de Apel
Alba Iulia - activitatea de son-
dare a opiniei publice, prin
numărul de respondenți, dar
mai ales prin diversitatea cat-
egoriilor de persoane care și-
au exprimat punctul de
vedere și implicarea acestora
în formularea răspunsurilor,
inclusiv prin critici construc-
tive și propuneri concrete de
îmbunătățire, și-a atins
scopul inițial de a reprezenta
un instrument relevant de
referință, o radiografie utilă a
percepției publice față de ac-
tivitatea Curții de Apel Alba
Iulia. 

La fel de important este ca
datele rezultate din proce-
sarea chestionarelor să fie
avute în vedere în mod con-
cret la organizarea și îm-
bunătățirea activității
instanței. În acest sens, dar și

în  semn de mulțumire și re-
spect față de persoanele care
au participat voluntar la ac-
tivitatea de sondare a opiniei
publice subliniem că toate
propunerile exprimate au
fost centralizate și analizate
corespunzător, o parte dintre
ele fiind deja implementate
sau în curs de aplicare, în
funcție de resursele disponi-
bile în prezent:

• Activitatea de digitali -
zare și facilitare astfel a acce-
sului la justiție la nivelul
Curții de Apel Alba Iulia con-
tinuă, la începutul acestui an
fiind implementată, cu spri-
jinul colegilor de la Tribunalul
Arad, o nouă aplicație foarte
utilă, LISTA DE ȘEDINȚE, ac-
cesibilă la toate instanțele din
circumscripția teritorială pe
P o r t a l u l
http://portal.just.ro/. Referi-
tor la problemele sau lipsurile
sesizate la scanarea docu-
mentelor în aplicația Dosar
electronic, reamintim că la
Curtea de Apel Alba Iulia a
fost introdusă deja o proce-
dură de identificare și reme-
diere a problemelor de acces
la Dosarul electronic, în
condițiile în care, dat fiind
volumul suplimentar de
muncă necesar pentru
scanarea și procesarea tu-
turor documentelor, e foarte
posibil să apară și erori. Prin
urmare, recomandăm ca
atunci când se constată o
problemă de acces sau alte di-
ficultăți legate de funcțio -
narea aplicației, persoanele
interesate să se adreseze di-
rect și imediat (telefonic sau
prin        e-mail) Biroului de in-
formare și relații publice din
cadrul instanței, urmând ca
problema să fie verificată și
remediată în cel mai scurt
timp.

• O observație interesantă
ce se desprinde din analiza
unor răspunsuri din ches-
tionar este că, pentru succesul
procesului de informa tizare și
un efect pozitiv, inclusiv
asupra duratei procedurilor
judiciare, este nevoie și de im-
plicarea participanților la
actul de justiție și de
asumarea deopotrivă a aces-
tui progres tehnic inevitabil. 

Astfel, un procent semni-
ficativ dintre respondenți
(aproximativ 30%) și-au ex-
primat nemulțumirea cu

privire la durata termenelor
acordate cu ocazia amână -
rilor sau a perioadei de timp
scurse de la data înregistrării
acțiunii  până la primul ter-
men de judecată. În același
timp, doar 25% dintre re-
spondenți declară că au optat
până în prezent pentru pro-
cedura electronică Trans-
mitere Document Securizat,
care ar permite inclusiv
transmiterea citațiilor, a în-
tâmpinărilor și a altor docu-
mente în format electronic și
astfel ar determina în cauzele
respective o economie de
timp importantă față de co-
municarea în format hârtie
prin intermediul serviciilor
poștale. Altfel spus, creșterea
nivelului de utilizare al apli-
cației Transmitere Document
Securizat la nivelul la care
este de exemplu utilizată în
prezent aplicația Dosar Elec-
tronic (peste 70% dintre re-
spondenți) ar putea avea un
impact pozitiv asupra
scăderii duratei procedurilor
judiciare. 

În concluzie, recomandăm
tuturor persoanelor care au
procese pe rol și doresc pro-

ceduri mai rapide și termene
mai scurte să opteze pentru
procedura de citare și comu-
nicare electronică prin apli-
cația Transmitere Document
Securizat.

• Cu privire la propunerile
de îmbunătățire a procedurii
de stabilire a intervalului
orar de judecare al cauzelor
menționăm că, în acest scop,
din inițiativa conducerii
Curții de Apel Alba Iulia, a
fost finalizat recent „Ghidul
pentru stabilirea de ore
diferenţiate în vederea
judecării cauzelor la nivelul
Curţii de Apel Alba Iulia şi a
instanţelor din circum-
scripţia teritorială” realizat în
urma unui dialog interprofe-
sional judecători-grefieri-
avocaţi și care va fi
implementat în perioada ur-
mătoare la nivelul tuturor in-
stanțelor din circumscripția
teritorială. 

• Accesul la practica judi-
ciară a instanței este o pre-
ocupare constantă a Curții de
Apel Alba Iulia, iar în acest
sens recomandăm per-

soanelor interesate să acce-
seze secțiunea special creată
pe site-ul propriu
www.curteadeapelalbaiulia.r
o unde pot fi vizualizate in-
clusiv recursurile în interesul
legii promovate de Colegiul
de conducere al Curții de
Apel Alba Iulia, dar și se-
sizările adresate ÎCCJ în ved-
erea pronunțării unei
hotărâri prealabile sau
cererile preliminare adresate
CJUE. De asemenea, recent a
fost relansată realizarea
Buletinelor de Jurisprudență
anuale ale Curții de Apel Alba
Iulia menționate de unii re-
spondenți și care vor fi pub-
licate în curând prin toate
mijloacele de informare.  

Privind facilitarea accesu-
lui la compartimentele pub-
lice și sălile de judecată aflate
majoritatea la etajul II al
Palatului de Justiție, pre-
cizăm că în prezent la Curtea
de Apel Alba Iulia se află în
derulare proiectul de
„Montare a două ascensoare
de persoane pe structură
metalică proprie lipite de
clădire”, care sperăm să fie fi-
nalizat în acest an, după ce
anul anterior s-a reușit con-
tractarea serviciului de
proiectare și s-au obținut
avizele și autorizațiile nece-
sare.

• Referitor la situația
spațiului de care dispune
Curtea de Apel Alba Iulia,
este o realitate observată și
de respondenți că în prezent
acesta este insuficient şi im-
propriu utilizării corespun-
zătoare, prin raportare la
standardele din domeniu și
așteptările justițiabililor. Cu
toate eforturile întreprinse în
ultimii ani, de modernizare,
refuncționalizare și opti-
mizare a spațiilor disponi-
bile, proiectul managerial al
conducerii instanței de reor-
ganizare (astfel încât clădirea
să redevină cu adevărat un
Palat al justiţiei, cu mai mult
spațiu pentru Arhivă și cele-
lalte compartimente, inclusiv
pentru un birou al avocaților
și al consilierilor juridici) va
putea fi finalizat doar pe mă-
sura eliberării clădirii de
către instituţiile cu care îm-
părțim în prezent folosinţa
imobilului. 

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Sondarea opiniei publice cu privire la percepţia
activităţii de judecată din cadrul 

Curţii de Apel Alba Iulia - o reuşită
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Spitalul Judeţean de Ur-
genţă Deva nu mai are
locuri la ATI, iar ambu-

lanţele aşteaptă zeci de
minute.

Deva - Spitalul Judeţean de
Urgenţă (SJU) Deva se con-
fruntă cu o situaţie critică în
ceea ce priveşte numărul
mare de persoane internate cu
COVID-19, secţia ATI având
toate locurile ocupate. Ambu-
lanţele sunt nevoite să aştepte
zeci de minute până la elibera -
rea unui pat pentru pacienţii
pe care îi transportă, este
avertismentul autorităţilor
faţă de situaţia gravă generată
de numărul mare de infectări
cu noul coronavirus. 

Fără locuri la ATI

„La spitalul din Deva sunt
ocupate toate locurile de la
ATI şi din secţiile care tratează
pacienţi pozitivi, cu simptome
medii şi grave, iar cadrele
medicale fac eforturi supra -
omeneşti pentru salvarea
fiecărui pacient. Ambulanţele
sunt nevoite să aştepte zeci de
minute până la eliberarea pa-
turilor pentru pacienţii pe
care îi transportă, iar la servi-
ciul de urgenţă şi la radiologie
sunt examinaţi zilnic peste
100 pacienţi", se arată într-un
comunicat al Instituţiei Pre-
fectului.

Potrivit autorităţilor, o
mare parte a pacienţilor care
prezintă forme grave este for-
mată din persoane care au
avut simptome de COVID-19,
dar care au apelat târziu la
ajutorul medicilor, printre
aceştia aflându-se şi tineri,
într-o mai mare măsură decât
în urmă cu două săptămâni.  

„Medicii deveni spun că
situaţia este critică, fiind
aproape imposibil să transfere
pacienţi la alte spitale din
judeţ din cauza numărului
mare de bolnavi COVID care
sunt internaţi la unităţile me -
dicale hunedorene. Totodată,
la SJU sunt internaţi şi pacienţi
neinfectaţi cu SARS-CoV-2, dar
cu alte patologii, cărora li se
acordă asistenţă medicală de
specialitate", susţine Prefec-
tura Hunedoara.

Aproape de limită

Situaţia din spital a fost
analizată de prefectul judeţu-
lui Hunedoara, Călin Marian,
directorul medical al SJU Deva,
dr. Lucian Miron, şi directorul
executiv al Direcţiei de Sănă-

tate Publică (DSP) Hunedoara,
Sebastian Mezei.

În acest context, prefectul
Călin Marian a transmis că sis-
temul sanitar hunedorean
este aproape la limita funcţio -
nării din cauza numărului
mare de cazuri COVID-19 şi le
solicită locuitorilor judeţului
să respecte cu stricteţe toate
măsurile de prevenire a infec-
tării, cele mai importante fiind
evitarea aglomeraţiei şi pur -
tarea măştii de protecţie. 

În acelaşi timp, autorităţile
locale din zonele carantinate
sau cu număr mare de cazuri
pozitive trebuie să acorde o
atenţie specială respectării
măsurilor de protecţie sani-
tară. 

În judeţul Hunedoara, în ul-
timele 14 zile, au decedat 69
persoane, media perioadei
fiind de cinci decese pe zi. 

Avertismentul 
autorităţilor: situaţie

critică în spitale 

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.
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.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. AMER SPORTS RO S.R.L. cu sediul în localitatea
Orăștie, str. Nicolae Titulescu, nr.60, județul Hunedoara,
cod poștal: 335700, având sediul secundar în Orăștie, str.
Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, cod poștal: 335700,
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul: Linie de fabricație Activ-
itate Soft – producere șoșoni pentru clăparii de schi,
situată în localitatea Orăștie, str. Codrului, nr. 24,  jud.
Hunedoara. 

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din
Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8-16,30)
și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse, în ter-
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Deva – Primăria Deva a
pus la dispoziţia procurorilor
anticorupţie toate materi-
alele solicitate în cadrul an-
chetei declanşate de DNA în
cazul secretarului general al
primăriei, Laura Sârbu, al
soţului acesteia şi al unui om
de afaceri, arestaţi pentru 30
de zile într-un dosar de
corupţie.

Primarul municipiului
Deva, Florin Oancea, a de-
clarat că nu avea cunoştinţă
despre activităţile pe care le-
ar fi desfăşurat secretarul
general al instituţiei şi a
menţionat că activitatea ad-
ministraţiei locale trebuie să
continue, chiar şi în această
situaţie delicată pentru au-
torităţi.

„Este prima mea expe-
rienţă de acest fel, de când
sunt primar. Nu am fost
chemat niciodată la DNA, nici
la Parchet, nici la Tribunal. E
o situaţie neplăcută, trebuie
să o recunosc. Nu m-am mai
confruntat cu ea. Nu am ştiut,
vă mărturisesc la modul cel
mai sincer, şi nu ştiu dacă
într-adevăr este aşa sau nu.
De aceea, nu vreau să mă an-

tepronunţ”, a adăugat pri-
marul municipiului Deva. 

El a precizat că nu ştia des -
pre ceea ce ar fi făcut secre-
tarul general al Primăriei
Deva, menţionând că le-a
spus funcţionarilor din pri -
mărie că au libertate de acţiu -
ne până la limita conferită de
lege, conform statutului şi
fişei postului fiecăruia.

Pe de altă parte, primarul
a numit zilele trecute un se -
cretar general interimar în
persoana doamnei Doris Vi -
sirin, care anterior numirii pe
post a îndeplinit funcţia de di-
rector al Direcţiei de Asis-
tenţă Socială (DAS) Deva.

Primarul Devei despre
arestarea Laurei Sârbu:
Este o situaţie neplăcută

Conform informaţiilor
DSP Hunedoara, în ul-
timele 14 zile, în medie
sunt depistate, zilnic, câte
146 persoane infectate cu
SARS-CoV-2.

Din cele 69 de oraşe şi
comune ale judeţului
Hunedoara, în 43 se înre -
gistrează o incidenţă a
cazurilor de infectare de 3
la 1.000 locuitori.
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DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Auzul reprezintă
unul dintre
simțurile funda-

mentale ale oricărei
persoane. Alterarea
acestei funcții impor-
tante produce tulburări
în viața oricărui om. 

Da, sunt o mulțime de
afecțiuni ale aparatului audi-
tiv iar cea mai întâlnită în
orice categorie de vârstă este
hipoacuzia.Probabil că nici nu
ai auzit de acest diagnostic și
cel mai probabil nu cunoști
nici faptul că în cazul tratării
necorespunzătoare, aceasta
poate duce chiar la surditate.

Auzul tău este prioritatea
noastră, din acest motiv ne
dorim să coștientizezi cât de
important este să ai un auz
sănătos.La Clarfon, testarea
auzuluise face cu aparatură
specială în cabinete, fapt ce
ne permite stabilirea tipului
de surditate, gravitatea aces-
tuia și orientarea asupra
tratamentului. Testarea auzu-
lui se realizează inclusiv pen-
tru copii.

Echipa Clarfon este alături
de tine și de familia ta, în ca -

binetele noastre, pacientul
beneficiază de o consultație a
aparatului auditiv complexă,
oferim și cele mai bune soluții
în cazul în care este necesară
folosirea aparatului auditiv.

Luna aprilie aduce noi
oferte în cabinetele Clarfon,
îţi prezentăm noul aparat au-
ditiv- FLOW+

Îți oferim tehnologie calita-
tivă la preţ accesibil. Aparatul
Flow+ te ajută să beneficiezi
de:

• 12 canale frecvenţiale
• Compresie dinamică şi

AntiShock 2
• Mascator tinnitus
• 4 programe de audiţie
Purtarea aparatului audi-

tiv reduce semnificativ riscul
de atrofiere al nervului audi-
tiv, reduce depresia şi scade
riscul de accentuare a de-
menţei!

Dacă îți dorești să afli mai
multe despre promoțiile Clar-
fon și despre aparatul FLOW+
poți completa formularul
https://www.clarfon.ro/pro-
motie-1-30-aprilie-2021/

Nu rata această ofertă de
excepție! Nu-ți neglija auzul!

Alege un auz
sănătos pentru
o viaţă fericită

Biblioteca „VA-
LERIU BÂRGĂU”
din cadrul Liceu-

lui Tehnologic „Con-
stantin Bursan” din
orașul de pe Cerna -
Hunedoara (director
prof. Daniel ARDELEAN)
urmare a inițiativei
prof. Gabriela BOGDAN
(foto 1) a fost gazda lan-
sării concursului on-
line, de jurnalism, cu
tema „Mândria de a fi
român”.

Acțiunea, susținută de zia -
rul „Accent Media” (director
Cornel POENAR) și Comisia
pentru activități științifice, în-
vățământ, sănătate, cultură,
protecție socială, sportive și de
agrement din cadrul Consiliu-
lui local al Primăriei Hune-
doara, coordonată de prof.
Maria CRISTEA, a fost dedicată
memoriei lui Valeriu BÂRGĂU
(foto 2) scriitor, jurnalist, poet
și director al săptămânalului
„CĂLĂUZA”, ple cat mult prea
devreme dintre noi, pământul
lacom cerând parcă în grăbire
„împrumutul” înapoi.

Printre concurenții detașați
în cadrul acestei întreceri jur-
nalistice se numără în ordine:
Robert BARBONI (foto 3), Se-
bastian GHERMAN, Denisa

IONESCU și Alina Ioana
MONACU. 

Câștigătorii primesc diplo -
me din partea ziarului „Accent
Media”, iar premiile în cărți au
fost oferite de către Asociația
Română pentru Patrimoniu și
Editura „Carpathia” din Bu-
curești.

În cadrul acestei activități
intitulată metaforic „Valeriu
Bârgău - flacără ce-a ars as-
cunsă” am cerut gânduri în
exclusivitate în amintirea lui
Valeriu BÂRGĂU:

Cornel POENAR - Firul
vieții lui Valeriu Bârgău s-a
rupt mai devreme decât s-ar fi
așteptat cineva, cortina trăirii
lui pe pământ lăsându-se
parcă prea brusc. El a făcut
din viață o chemare, o misi-
une, îndeplinindu-și rostul de-
a lungul anilor care i-au fost
hărăziți.

Prof. Daniel ARDELEAN -
Omagiem prin această activi-
tate strădania pilduitoare al
unui om al scrisului care a

lăsat în urmă o moștenire bo-
gată de virtuți alese în slujba
semenilor.

Prof. Maria CRISTEA - Va-
leriu Bârgău este plecat spre
veșnicie, dar i-au rămas
faptele pilduitoare. A fost un
luptător în arena vieții și a
scrisului, cu accent pe o pu -
ternică vigoare morală. 

Din mesajul trimis de Doru
Dinu GLĂVAN, președintele
Uniunii Ziariștilor Profesion-
iști din România, am spicuit:
Activitatea jurnalistică de la
Hunedoara, cu sprijinul neo-
bositului jurnalist Cornel
POENAR, directorul ziarului
„Accent Media” și membru al
UZPR, a dovedit că pentru
Vale riu Bârgău trăirea pe
pământ a fost o vocație, el ști-
ind cu profesionalism să
aducă lumină și bucurie în su-
fletul iubitorilor de literatură,
de jurnalism.

Ioan Vlad, 
Georgeta-Ileana Cizmaș

Valeriu Bârgău - flacără
ce-a ars ascunsă



Deva – Criza în care se află
Termocentrala Mintia se
adânceşte. La o lună de zile
după oprirea din lipsă de căr-
bune, veştile nu sunt dintre
cele mai bune pentru oamenii
care se încălzeau în urma
agentului termic primit de la
Mintia. 

Chiar şi autorităţile par să
se fi resemnat cu ideea că nu
se mai poate face nimic şi au
decis să spună adevărul:
şansele de repornire a insta-
laţiilor sunt aproape nule, în
condiţiile în care producă-
torul de energie nu are căr-
bune şi nici avizele necesare
de mediu.

„Am făcut tot ceea ce a fost
posibil şi legal. Nu avem
niciun leu restanţă faţă de Ter-
mocentrala Mintia. Problema
este că Termocentrala Mintia
nu mai poate funcţiona din
lipsă de cărbune. Nu este în
subordinea primarului Ter-
mocentrala Mintia. Prob-
lemele la Complexul Energetic
Hunedoara şi la Termocen-
trala Mintia nu sunt de o lună,
ci de ani”, a spus primarul mu-

nicipiului Deva, Florin Oancea.
În contextul în care şcolile

şi liceele din oraş nu au mai
primit căldură, primarul a
menţionat că în bugetul pe
acest an a fost cuprinsă o
sumă de 6 milioane de euro ce
va fi folosită pentru instalarea
de centrale termice în
unităţile de învăţământ, ope -
raţiunea fiind prevăzută să se
încheie în luna octombrie.

În ceea ce priveşte 
populaţia, primarul a reco-
mandat oamenilor să-şi in-
staleze centrale termice de
apartament, pe gaz metan. În
cazul familiilor cu venituri
mici se vor prevedea în buget
sume de bani pentru spri-
jinirea acestora în achiziţia
centralelor termice individ-
uale, pe baza unor criterii ce
vor fi stabilite de consilierii lo-
cali. Edilul local a mai arătat că
administraţia locală nu mai
are intenţia de a prelua Ter-
mocentrala Mintia, menţio -
nând că, în opinia sa, unitatea
de producţie nu va mai re-
porni.
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Z
ilele acestea, avem de-
a face cu două povești
ale unui singur Gu-

vern, privind re-
deschiderea școlilor. Dacă
pentru ministrul sănătății,
întoarcerea elevilor în
bănci, prea curând, este o
aberație, pentru ministrul
educației, lucrurile stau
diferit. Mai mult, dăm de
aceleași păreri diferite  a
celor doi și în cazul intro-
ducerii condiției testării
rapide pentru elevi, ca mă-
sură de siguranță pentru
întoarcerea în sălile de
clasă și pentru prevenirea
infectării cu Coronavirus.

La momentul actual, în
România, rezultatele din în-
vățământ sunt îngrijorătoare.
Știm deja. Elevii sunt în pragul
abandonului școlar, iar perfor-
manțele în educație ale aces-
tora au scăzut dramatic.
Educația a rămas pironită într-
un cui din Palatul Victoria, iar
rezultatele de la simularea ex-
amenului de Bacalaureat din
acest an, din păcate, confirmă
cele spuse. Aproape 60% din-
tre elevi NU au promovat exa-
menul. Un dezastru justificat,
prin ping-pong-ul de opiniia
celor care conduc România.

Mă întreb dacă acești gu-
vernanți își mai amintesc de
acele vremuri când promiteau
marea cu sarea. Mai exact, re-
forme în educație! Sloganul
domniilor lor, a liberalilor, pe
toată perioada de campanie a
fost: „Investim în viitor, inves-
tim în educație”. Așa știu ei să
investească în educație?
Blocând orice fel de perspec-
tivă a tinerilor? Ce s-a întâm-
plat cu promisiunile făcute?

Mai curios este, cum a ajuns
ministrul economiei austere la
concluzia că testele antigen
sunt total neoportune. Să
privim restrospectiv. La înce -
putul anului, Vlad Voiculescu
ieșea în presă cu soluția mi -
nune. Peste 1 milion de teste
rapide antigen vor ajunge în
școli pentru identificarea pe
loc a infectărilor cu noul virus
SARS – CoV – 2 și pentru a pre-
veni creșterea ratei de infec -
tare în instituțiile de
învă ță mânt și comunitate.
Nimic greșit până aici. În
sfârșit, aveam de-a face cu o
soluție efectivă venită din

partea coaliției de guvernare,
chiar dacă, și aceasta, inspirată
din LISTA DE MĂSURI PRO-
PUSĂ DE PSD, pentru izolarea
virusului și punerea în funcțiu -
ne a țării. 

Astăzi, aflăm că această mă-
sură este una de ignorat. Ce-i
drept, impactul acestor teste,
în școli, a fost de tot râsul. Doar
2% din testele antigen rapide
au fost folosite în 8 săptămâni
de cursuri. Și asta nu pentru că
eficiența lor ar fi de contestat,
ci pentru că Ministerul Sănă -
tății nu s-a preocupat să îi in-
formeze pe părinți, profesori și
elevi, cu privire la utilitatea
efectuării acestui tip de tes -
tare. 

Degeaba ministrul edu-
cației și alți colegi ai coaliției
susțin continuarea acestei mă-
suri, dacă Vlad Voiculescu se
trezește dimineața și ia decizii
după calculele proprii. Pentru
acesta, varianta testării
elevilor, cu teste antigen rapide
NU MAI EXISTĂ.  Nu există
nicio altă măsură venită din
partea domniei lui pentru re-
deschiderea școlilor, în acest
an școlar. Însă, îi recomand
domnului Voiculescu să își
lărgească orizontul și să
privească dincolo de cei patru
pereți ai biroului în care stă în-
chis. Sunt țări europene care
pompează masiv în testarea
rapidă a populației și consi -
deră utilizarea testelor antigen
ca principală condiție pentru
revenirea la normal și implicit,
la școală. Acesta fiind un pas
esențial și pentru deblocarea
mersului la restaurante, des -
chiderea teatrelor, muzeelor,
cinematografelor. 

De exemplu, Bavaria a dis-
tribuit luna trecută undeva la
100 de milioane de teste în
școli. Măsura testelor rapide
pentru începerea activităților
în siguranță, în pandemie, o în-
tâlnim și în Franța, Grecia, sau
Spania. Mai nou, și Marea Bri-
tanie a lansat un program
inedit bazat pe distribuția de
teste rapide în rândul popu-
lației, pentru identificarea per-
soanelor asimptomatice și
scăderea în acest fel, a ratei de
infectare la nivelul țării. 

Toate acestea, în timp ce
România bate pasul pe loc.
Oare când vor începe liderii
coaliției de guvernare să cola-
boreze? Ambițiile din Executiv,
distrug țara! Am înțeles. Acesta
este un guvern pătat cu moti-
vație politică. Dar este de neac-
ceptat ca dialogul miniștrilor
PNL  -  USRL- PLUS – UDMR, să
se facă, de mai bine de o lună,
prin instrumentele de comuni-
care online, presă, sau la tele-
vizor, și nu în cadrul acelor
comitete interministeriale, or-
ganizate pentru salvarea țării,
a căror eficiență o tot laudă,
până la epuizare, prim-min-
istrul. 

În doar două luni, după
spusele liderului de la Palatul
Victoria, România va înflori.
Sunt curioasă, cum? Pentru că,
pe zi ce trece, neînțelegerile
din interiorul coaliției sunt tot
mai evidente, iar cei care au de
suferit sunt și elevii acestei
țări, LIPSIȚI în acest moment,
de orice perspectivă.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

Termocentrala Mintia –
şanse nule pentru 

repornire

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Ping – pong-ul de OPINII a celor 
care ar trebui să ia DECIZII

Educaţia în România, prinsă la mijlocul
neînţelegerilor guvernanţilor

Orăştie- Judecătorii Secţiei
Contencios-Administrativ şi
Fiscal de la Curtea de Apel Bu-
cureşti au respins, ca neînte-
meiată, cererea munici pa lităţii
Orăştie privind anularea mă-
surii de carantinare a loca -
lităţii. 

„Potrivit deciziei Completu-
lui 2 Fond III, al Curţii de Apel
Bucureşti, s-a respins acţiunea
ca fiind neîntemeiată. Sentinţa
nu este defi ni tivă. Astfel, in-
stanţa de fond a stabilit că mă-
sura carantinării municipiului
Orăştie a fost luată în condiţi-
ile legii”, a informat Prefectura
Hunedoara.

Primăria Orăştie, în calitate
de reclamant, a intentat joi, 1
aprilie, proces Departamentu-
lui pentru Situaţii de Urgenţă,
Instituţiei Prefectului Hune-

doara şi Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă
Hunedoara, solicitând ridi-
carea stării de carantină.

Prefectura Hunedoara
reaminteşte că la data intrării
în carantină, 28 martie, mu-
nicipiul Orăştie înregistra o
incidenţă a cazurilor de
COVID-19 calculată la o val-
oare de 6,27 cazuri la 1.000
locuitori, iar miercuri, după
10 zile de la aplicarea mă-
surilor, localitatea înregistra o
incidenţă de 5,30 la 1.000 de
locuitori.

Starea de carantină rămâ -
ne în vigoare până la data de
11 aprilie, ora 8,00, urmând
ca atunci autorităţile medicale
judeţene şi naţionale să
efectueze o analiză a situaţiei
epidemiologice din Orăştie.

Cererea municipalităţii din Orăştie

privind anularea carantinei,

respinsă 
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Ministerul Tineretu-
lui şi Sportului a
anunţat că meciu -

rile organizate pe teritoriul
României în cadrul turneu-
lui final al Campionatului
European de fotbal - EURO
2020 se vor defăşura cu
13.000 de spectatori în
tribune, reprezentând
25% din capacitatea
Arenei Naţionale.

"Meciurile organizate pe
teritoriul României în cadrul
Turneului Final al Campiona -
tului European de Fotbal
EURO 2020 se vor defăşura cu
spectatori în tribune.Guvernul
României s-a angajat să
adopte legislaţia necesară, ast-
fel încât meciurile din cadrul
Turneului Final al Campionat-
ului European de Fotbal Euro
2020 organizate în 2021 pe
teritoriul României să se
poată desfăşura cu prezenţa în
tribune a unui număr maxim
de 13.000 de spectatori,
reprezentând 25% din capa -

citatea tribunelor Arenei
Naţionale", se menţionează în
comunicatul citat.

Ministrul Eduard Novak a
declarat: "Avem şansa istorică
de a fi parte a unui eveniment
sportiv de anvergură şi de a
demonstra că ne putem onora
obligaţiile la cele mai înalte
standarde de organizare şi
siguranţă sanitară. Specta-
colul sportiv rămâne o mare
bucurie pentru noi toţi, iar cal-
itatea de organizatori este un
motiv de recunoaştere a ca-
pacităţii noastre în acest sens,
deci de mândrie naţională".

Structura Locală de Orga-
nizare a EURO 2020 la Bu-
cureşti şi Federaţia Română
de Fotbal au pregătit un plan
de acces al spectatorilor într-
o proporţie de 25% din capa -
citatea Arenei Naţionale -
locul unde vor fi găzduite cele
4 meciuri atribuite.

- Fiecare spectator va fi tes -
tat şi/sau verificat în ziua
meciului deși UEFA nu im-

pune testare individuală, dar a
dat ca exemplu planul supli-
mentar de la Bucureşti, pe
care îl susţine şi la care con-
tribuie financiar.

- Suporterii străini care şi-
au păstrat biletele sunt core
fans, astfel încât îi interesează
doar meciurile, nu turismul.
Există, deci, o probabilitate ex-
trem de redusă ca aceştia să
stea mai mult de 48 de ore pe
teritoriul României.

- Nu se creează precedent
pentru alte evenimente, EURO
având regim special. Este de-
clarat eveniment 'de interes
public şi de importanţă na -
ţională' prin HG 1093/ 2013. 

În această formă şi cu
aceste argumente, planul de
acces al publicului în pro-
porţie de 25% este deja
avizat de UEFA, Institutul
Naţional de Sănătate Publică
şi a întrunit consensul Co -
mitetului Interministerial
EURO 2020, la şedinţa din 3
martie 2021.

Fotbal: Vești bune de la
MTS pentru EURO 2020

Gimnastică:  A fost stabilită
delegația României pentru

C.E. de gimnastică

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.

În perioada 21-25
aprilie, 166 gimnaști și
116 gimnaste vor con-

cura pentru medaliile con-
tinentale și pentru
calificarea la Jocurile
Olimpice.La competiția
feminină, gimnastele din
România vor lua startul în
prima și în a 4-a subdivi -
ziune și vor începe între-
cerea la sărituri, respectiv
la bârnă. 

Alături de gimnastele din
România vor fi participante
din Rusia, Belgia, Belarus,
Polonia, Grecia, Germania,
Italia, Suedia, Danemarca,
Ucraina, Franța, Elveția, Aus-
tria, Irlanda, Turcia, Luxem-
burg, Portugalia, Slovenia,
Norvegia, Letonia, Slovacia și
Cehia.

În competiția masculină,
gimnaștii tricolori vor con-
cura în prima și a 2-a subdi-
viziune și vor începe
în  tre  cerea la paralele, respec-
tiv la inele și se vor lupta pen-
tru locurile de calificare la
Olimpiada de la Tokyo cu
reprezentanții Ungariei, Marii
Britanii, Greciei, Sloveniei,
Italiei, Austriei, Țărilor de Jos,
Norvegiei, Portugaliei, Sue -
diei, Poloniei, Islandei, Is-
raelului, Azerbaidjanului,

Germaniei, Ucrainei, Arme-
niei, Croației, Rusiei, Austriei,
Belgiei, Elveției, Franței, Litu-
aniei, Monaco, Suedia, Turcia,
Belarus, Bulgaria, Italia, Olan -
da, Georgia, Turcia, Slovenia,
Danemarca, Finlanda și Cipru.

La Campionatele Europene
de la Basel sunt eligibile două
locuri pentru Jocurile Olim -
pice de la Tokyo. Calificarea
este nominală. Federația
Română de gimnastică a în-
scris câte 5 gimnaști, atât în
întrecerea feminină, cât și în
cea masculină, dar vor con-
cura cel mult 4, la St Jakob-
shalle. Este vorba de Larisa
Iordache (antrenori Lăcră -
mioara Moldovan și Cristian
Moldovan), Ioana Stănciu -
lescu, Silviana Sfiringu, Anto-
nia Duță, Maria Holbură
(antrenori Liliana Cosma și
Nicolae Forminte), respectiv
Marian Drăgulescu (antrenor
Ștefan Gal), Andrei Muntean,
Răzvan Marc, Emilian Neagu
și Eduard Gavrilă (antrenor
Marius Urzică).

Pentru a se stabili compo-
nența delegației României
care va participa la Campi-
onatele Europene de la Basel
vor fi verificări în această pe-
rioadă.
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Selecționerul
naționalei de hand-
bal a României,

Adrian Vasile, a anunțat
lotul pe care se va baza în
dubla contra Macedoniei
de Nord din play-off-ul
pentru calificarea la Cam-
pionatul Mondial din
2021.

Adrian Vasile a convocat
următoarele jucătoare: Bianca
Bazaliu, Eliza Buceschi, Daria
Bucur, Denisa Dedu, Iulia Du-
manska, Cristina Florica, Da-
ciana Hosu, Ana Maria Iuganu,
Cristina Laslo, Laura Moisa,
Cristina Neagu (foto), Lorena
Ostase, Gabriela Perianu,
Crina Pintea,Anca Polocoşer,
Andreea Popa,Laura Pris-
taviţa, Sonia Seraficeanu,
Alexandra Iovănescu-Subţi -
rică, Bianca Tiron.

Naţionala feminină de
handbal a României va întâlni
reprezentativa Macedoniei de
Nord în play-off-ul pentru cal-
ificarea la Campionatul Mon-

dial din decembrie.
Prima manşă va avea loc pe

17 aprilie, la București, iar
manşa secundă se va disputa

pe 21 aprilie, la Skopje.
Pregătirea centralizată a lotu-
lui de senioare va începe pe 12
aprilie la Bucuresti. 

Campionatul Mondial din
acest an va avea loc în pe-
rioada 1-19 decembrie, în
Spania.

Handbal feminin:  
Lotul României pentru dubla

cu Macedonia de Nord

Începând de vineri și
până duminică inclu-
siv la Sala Sporturilor

din Deva se vor desfășura
partidele din cadrul ul-
timului turneu de sală din
campionatul ligii se-
cunde, Divizia A, cu par-
ticiparea formațiilor din
seria B.

Conform programului
vineri, 9 aprilie se vor derula
jocurile din etapa cu numărul
12 din campionat: CSU
Oradea- Gloria Bistrița, CSM
Deva- CNE Sf. Gheorghe și
CSM Tg. Jiu- CSU Timișoara în
timp ce formația  CSU Reșița
are pauză în această etapă.

Sâmbătă 10 aprilie,se vor
juca următoarele partide:
Gloria Bistrița- CSU Reșița,
CNE Sf. Gheorghe- CSU
Oradea și CSU Timisoara –
CSM Deva, echipa din Tg.Jiu
având pauză  iar duminică în
ultima etapă de campionat se
vor disputa jocurile: CSU
Reșița- CNE Sf. Gheorghe, CSU
Oradea- CSU Timișoara și
derby-ul CSM Deva- CSM Tg.
Jiu iar  Gloria Bistrița stă. Par-
tidele se vor desfășura fără
public spectator, cu respec -

tarea tuturor condițiilor
sani tare și pentru protecția
echipelor participante.

Reamintim că în clasa-
mentul seriei primul loc este
ocupat de echipa din Tg. Jiu
care totalizează 30 de puncte
din 10 partide disputate, fiind

urmată de CSM Deva cu 24 de
puncte din 9 jocuri și de Glo-
ria Bistrița cu 18 puncte din
10 partide.

Conform regulamentului
se califică pentru următoarea
fază a competiției primele
două echipe din serie.

Handbal:  Divizia A CSM Deva, gazda 
ultimului turneu  din acest sezon

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Vă informăm că în perioada  07-20 aprilie 2021, ora
10,00, crescătorii de animale pot depune cereri privind
închirierea de pajiști comunale – proprietate privată a co-
munei Bunila.

Cererile se vor depune la registratura Primăriei co-
munei Bunila, sat Bunila, nr.7, județul Hunedoara.

PRIMAR

Stroia Romulus

A N U N Ţ
SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitatie, la pretul

de începerea a licitaţiei următoarele bunuri; Magazii- ves-

tiare, 11.256 lei; Maşină frezat profile  3081 lei; Strung

2.324 lei; Gater vertical  21.315 lei; Maşină lipit  4.942 lei;

Maşină curăţat 4.823 lei; Maşină tăiat baghete 3.829 lei;

Compresor 2.457 lei; Mercedes Benz 29.785 lei; Bunurile

se află la Câmpul lui Neag, Nr. 1, judeţ Hunedoara. Vân-

zarea va avea loc în data de  26.04.2021, ora 10, la sediul

lichidatorului CII Rădoane Petru din Hunedoara, str. V.

Babeş, nr 54. Se pot primi şi Oferte ferme de cumpărare

cu specificarea preţului pentru negociere directă prin

poştă sau e-mail. Regulamentul de vânzări se procură de

la sediul lichidatorului; ofertele se depun până în data de
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Atletism: 
Campionatul

European U18
de la Rieti a fost

anulat!

O  veste proastă pentru
atletismul european fost
publicat pe  site-ul oficial al
European Athletics a anun -
țat la finalul săptămânii tre-
cute că a fost anulat
Cam pionatul European pen-
tru juniori 2 (U18)!

Programată inițial pentru
luna iulie a anului 2020,
competiția din Italia a fost
amânată, din cauza pan-
demiei de coronavirus, pen-
tru perioada 26-29 august
2021. Numai că, din cauza
aceleiași pandemii, organi-
zatorii au decis anularea
competiției ajunsă la ediția
a treia.

Următoarea ediție a Cam-
pionatului European de
atletism pentru juniori 2
(U18) este programată pen-
tru perioada 4-7 iulie, la
Ierusalim (Israel).



Originare din Africa
de Sud, mușcatele
sunt cultivate acum

în toată lumea, grație fru-
museții și gingășiei lor. Se
găsesc sub diferite soiuri,
dar fiecare în parte își
păstrează farmecul. Chiar
dacă nu sunt pretențioase,
adaptându-se cu ușurință
mediului înconjurător, la
început de primăvară au
nevoie de o îngrijire mai
specială. Ce ne sfătuiesc
specialiștii, vom vedea în
continuare.

Toaletarea mușcatelor
Se va face tot în această pe-

rioadă. Dacă pe timpul iernii
mușcatele au stat câteva luni
la întuneric, acum este mo-
mentul să fie scoase la lumină.
Dar mușcatele nu trebuie duse
direct afară. Ele trebuie să se
acomodeze treptat cu lumina
și temperatura mediului în -
conju rător. Dacă nu au fost
scurtate toamna, acum este
momentul să li se facă toaleta -
rea. Pentru început, se vor
curăța frunzele uscate, iar lăs-
tarii vor fi scurtați la 10-15 cm.
Butașii astfel obținuți, pot fi

puși în pământ, din ei
obținându-se plante noi.

Fasonarea rădăcinilor
Se va face pentru a exista

un echilibru între partea aeri-
ană și cea subterană, înde-
părtându-se doar vârfurile
rădăcinilor. Odată ce au fost
pregătite, mușcatele se plan -
tează în ghiveciul cu pământ
proaspăt. Se poate folosi un
amestec de mraniță, pământ
de frunze și nisip, dar se găs-
esc și în comerț amestecuri
speciale pentru mușcate. 

Udarea mușcatelor
Se face treptat, de 2-3 ori

pe săptămână, cu apă mai
puțină, întrucât ele au fost
obișnuite, pe timpul iernii, cu
o udare mult mai rară. Nu tre-
buie să băltească sub nicio
formă apa în farfurie, scrie in-
grijireaflorilor.ro.

Pe timpul verii, mușcatele
se vor uda zilnic, dar nu în
exces. În zilele caniculare,
ghivecele pot fi scufundate în
apă pentru o perioadă scurtă
de timp.Se vor lăsa la scurs,
iar surplusul de apă din far-

furie trebuie aruncat. Apa
folosită pentru udare trebuie
să fie la temperatura camerei,
apa de ploaie fiind ideală.

Temperatura
Trebuie să rămână con-

stantă. Chiar dacă în timpul
zilei este mai cald, mușcatele
nu se vor muta pe terase în-
trucât temperaturile în timpul
nopții scad, iar acest lucru nu
le face bine. Doar la începutul
lunii mai este momentul
potrivit pentru ca mușcatele
tinere să fie scoase afară, spun
specialiștii.

Ciupirea și tăierea
mușcatelor

Este esențială, dacă dorim
să avem mușcate frumoase,
dese și cu multe flori. Ciupirea
constă în scurtarea lăstarilor
la maxim o treime din
lungimea totală. Ramurile
alungite, care nu au frunze,
pot fi ciupite mai mult. În
urma ciupirii, din mugurii lat-
erali vor apărea tulpini noi, iar
acest lucru va duce la înde-
sirea și înflorirea abundentă a
mușcatelor.

Înmulțirea 
mușcatelor

Se poate face prin semințe
sau butășire. Atunci când se
face înmulțirea prin semințe,
acestea nu trebuie puse într-
un vas adânc întrucât ume -
zeala acumulată poate afecta
rădăcinile. De aceea, semin -
țele vor fi puse la 1-2 cm.
adâncime și vor răsări după 1-
2 săptămâni. Transplantarea
în ghivece se va face când
acestea au una sau două
frunze scrie pestre.ro. 

Butășirea
Se face toamna sau primă-

vara, din ramurile tăiate. Pen-
tru a se împiedica mucegăirea
butașilor, aceștia vor fi pu-
drați, pe partea care urmează
să fie pusă în pământ, cu
pulbe re de cărbune de lemn
ars (tăciune), apoi butașii se
vor lăsa într-un loc răcorăs,
înainte de a fi plantați. Plan -
tarea butașilor se poate face și
în luna august, procedându-se
la fel ca în cazul butășirii de
primăvară. La transplantare
(după o lună), rădăcinile se
vor scurta la 1/3 cm, iar

tulpina la două noduri.

Lumina
Este foarte importantă, în-

trucât de acest lucru depinde
înflorirea abundentă a muș-
catelor. De aceea, ghivecele
sau jardinierele trebuie așe -
zate la lumină, dar nu la soa -
rele puternic, pentru că le
poate arde. În zilele toride, ar
fi bine să fie  mutate din bătaia
soarelui, scrie adev.ro.

Fertilizarea
Poate fi făcută din luna

aprilie și până în septembrie,
fertilizantul indicat adău gân -
du-se în apa de udat. În pe-
rioada de înflorire abundentă,
mușcatele pot fi fertilizate mai
des, ținându-se cont de sfatul
producătorului de fertilizant.

Înflorirea
Este perioada cea mai

așteptată, când florile dife -
ritelor soiuri de mușcate dau
un farmec aparte locului unde
se află. Iar ca să avem flori cât
mai multe, pentru o lungă pe-
rioadă de timp, vom proceda
astfel:

9 - 15 APRILIE 20218 - UTILE

Pregătirea
mușcatelor 
pentru
primăvară

Pregătirea
mușcatelor 
pentru
primăvară



• Mușcatele vor fi curățate
des, iar frunzele și florile us-
cate nu vor fi lăsate în ghiveci. 

• Tulpinile plantelor bă -
trâne vor fi tăiate

• Mușcatele se vor uda
dimineața sau seara

• Cojile de banană, puse la
uscat apoi fărâmițate și
amestecate cu pământ, pot fi
un îngrășământ ideal pentru
mușcate. Asta pentru că, mine -
ralele din coji, în special pota-
siu, ajută planta să facă mai
multe flori, spun specialiaștii.

Soiuri de mușcate
Sunt foarte multe și care

mai de care mai spectaculoase.
De aceea, pentru balcoane,
putem alege orice tip de muș-
cată:

Mușcata obișnuită
Este foarte apreciată, da-

torită florilor sale cu o coloris-
tică bogată, care rezistă o
perioadă îndelungată de timp.
Un astfel de soi nu necesită
condiții speciale de îngrijire.
Dar, atunci când temperaturile
scad sub 7-8 grade, trebuie
mutate într-un spațiu închis.

Mușcatele curgătoare
Au lăstarii lungi subtiri și cu

noduri evidente, frunze lu-
cioase și  suculente. Florile pot
fi simple sau colorate în nuanțe
vii de roșu, roz sau alb. Înflo-
resc  primăvară și țin până
toamna târziu. Au nevoie de
apă și lumină din belșug, dar
nu trebuie poziționate în bă-
taia directă a soarelui. Ele tre-
buie ciupite periodic, întrucât
procesul de ciupire va stimula
înflorirea. 

Mușcata tiroleză
Este o altă specie de muș-

cată curgătoare, care decorea -
ză balcoanele sau terasele.
Rezistă foarte bine la tempera-
turi ridicate și la secetă.
Toamna târziu, vasele cu muș-
cată se vor așeza într-o cameră

răcoroasă, udându-se o dată la
două săptămâni.

Mușcata englezească
sau regală

Are flori asemănătoare
panseluțelor, tulpini ramificate
iar frunzele sunt zimțate. Flo-
rile pot fi simple, duble, co -
lorate în alb, roz, roșu sau
violet. După înflorire, acestea
nu se mai udă atât de des și
trebuie ferite de soarele puter-
nic al verii. Mușcata regală este
pretențioasă în privința lu-
minii și a udărilor, suportând
foarte bine soarele direct.

Mușcata parfumată
Este foarte răspândită în

Grecia, fiind utilizată și în
bucătărie. Preferă soarele și
este foarte rezistentă la boli,
dar fsensibilă la frig. Are flori
roz și liliachii, iar frunzele
crestate adânc, acoperite de
fini perișori alburii. Dacă-i sunt
atinse sau zdrobite puțin frun-
zele, acestea emană un miros
puternic și iute, care alungă in-
sectele și țânţarii din preajmă.

Muşcata Calliope
Are flori de culoare roșu în-

chis, se pretează la orice ex-
punere, preferând soarele și

umbra în egală măsură.

Terapii naturiste 
cu mușcate

Pe lângă că ne încântă privir-
ile în fiecare vară, mușcatele au
calități terapeutice deosebite,
pe care medicina tradițională le
utilizează cu succes.  În urma
cercetărilor efectuate s-a ajuns
la concluzia că frunzele, florile
și rădăcinile mușcatelor conțin
o multime de substanțe be -
nefice organismului, preparate
din mușcată fiind eficiente în
afecțiuni ca:

Faringita sau laringita
În astfel de situații, se fac

spălături nazo-faringiene cu o
infuzie din flori sau frunze
proaspete de mușcată, pro-
cedându-se astfel: o lingură cu
vârf de plantă tocată se in-
fuzează, opt ore, în 250 ml de
apă fierbinte. După acest inter-
val se fac spălături, iar cu cei
150 ml rămași se face gargară.

Bronșita sau
pleurezita

În acest caz, se prepară o
tinctură din frunze de mușcată
tocate mărunt. Într-un bor-
cănel de 300 ml se pun 1/3
frunze, iar peste ele se toarnă

țuică, până la marginea borca -
nului. Conținutul se toarnă apoi
într-un borcan din stică, de cu-
loare închisă, se înfiletează și se
infuzează în frigider timp de
trei săptămâni, potrivit holis-
terapia.ro. Din tinctura strecu-
rată se administrează câte o
lingură, împreună cu 150 ml
ceai de mentă, de trei ori pe zi.
Cu aceeaşi tinctură se fac frecţii
în zona plămânilor, pe piept și
pe spate, înainte de culcare.

Hipertensiunea arte -
rială, iritabilitate

Se poate ameliora dacă se
folosesc frunze proaspete to-
cate (o lingură de frunze) peste
care se toarnă un pahar cu apă
fierbinte. Se lasă la infuzat timp
de o oră, se strecoară și se ad-
ministrează câte o lingură din
conținut, de trei ori pe zi, cu 15
minute înainte de masă.

În caz de 
nefrolitiază

Se folosește un decoct rea -
lizat din două linguri de frunze
proaspat tocate de mușcată,
care infloresc cu flori roșii.
Peste ele se toarnă apă clo-
cotită și se lasă la infuzat timp
de cel putin două ore, sub
capac. Se strecoară, se storc

resturile și se administrează
un sfert de cană, de două ori pe
zi, cu 30 de minute înainte de
mese, potrivit pestre.ro. Trata-
mentul durează 10 zile, cu 10
zile pauză, iar dacă este nece-
sar, procesul se reperă. 

Conjunctivita
În acest caz se prepară un

decoct dintr-o lingură de
frunze sau flori de mușcată
Pelargonium mărunțite, peste
care se toarnă un pahar de apă
clocotită. Se lasă o oră la in-
fuzat, se strecoară, se storc res-
turile și cu lichidul obținut se
vor spăla ochii. Se pot pune și
comprese.

Pentru hipertiroidie
(gușă)

Într-un borcan de sticlă se
pun frunzele tocate de muș-
cată (un pahar), peste care se
toarnă 500 ml de țuică. Se lasă
la macerat 30 de zile, cu vasul
închis ermetic, care se agită pe-
riodic, potrivit holisterapia.ro.
După ce se strecoară, din li -
chidul obținut se consumă câte
o linguriță, de trei ori pe zi, cu
30 de minute înainte de masă.

Dermatitele, eczemele,
furuncule, plăgile 

purulente
Se pot trata cu un decoct re-

alizat din două cești de apă clo-
cotită și trei linguri de frunze
mărunțite sau flori de mușcate.
Amestecul se lasă la infuzat
timp de două ore, după care se
strecoară și se stoarce restul.
Cu soluția obținută se fac
spălături și se pun comprese
pe locul afectat. 

Rinita vasomotorie
În astfel de situație, se pi-

cură, în fiecare nară sucul din
tulpini de mușcată, câte două
picături  timp  de cel puțin
patru zile.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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Încă de la începutul intervalului
apar șanse nesperate de câștig.
Dacă începeți o colaborare fiți
foarte atenți la detalii. Iar ca să
nu luați decizii pripite, consul-
tați-vă cu partenerii. În caz con-
trar, există riscul ca afacerea să
fie compromisă.

Este posibil să vă schimbați pla-
nurile, în funcție de situațiile
neprevăzute. Veți găsi soluții
noi, dar este cazul să aveți o
nouă abordare și mai multă
răbdare. S-ar putea să plecați
într-o călătorie de afaceri, unde
veți rezolva foarte multe pro -
bleme.

Se întrevăd oportunități de-
osebite pentru voi. Fie că este
vorba de u nou loc de muncă, fie
că începeți o colaborare prof-
itabilă. Fiți mai atenți la lu-
crurile importante pentru
familie, dar și la detaliile
aparent minore, care se pot
complica. 

Se deschid noi perspective și
găsiți o modalitate mai ușoară
de a rezolva anumite treburi.
Colegii de muncă vă susțin, așa
că lucrurile vor fi în favoarea
voastră. Cu toate acestea, evi-
tați să vorbiți despre planurile
voastre viitoare.

În perioada următoare, vi se
deschid noi perspective și găsiți
o modalitate mai ușoară de a
rezolva anumite treburi. Sun-
teți mult mai activi, mai ales
dacă vă susțin și colegii de
muncă. Este cazul să vă mai și
odihniți la sfârșitul intervalului.

Problemele pe care le aveți se
vor rezolva în viitorul apropiat,
iar lucrurile intră pe făgașul
normal. În schimb, s-ar putea să
apară și alte evenimente, care
vă pot aduce satisfacții. Con-
junctura astrală vă este favo -
rabilă în această perioadă.

Primiți o sumă importantă de
bani, chiar la începutul inter-
valului, așa că problemele voas-
tre financiare se vor rezolva.
Trebuie să vă concentrați mai
mult pe problemele importante
și să nu vă pierdeți în amă-
nunte. Familia vă sprijină
necondiționat.

Se conturează posibilități de-
osebite pentru a intra într-o
afacere importantă pentru voi.
Vă bucurați de o perioadă mai
puțin stresantă la locul de
muncă. Dacă sunteți tentați să
călătoriți, este o momentul s-o
faceți.

Ca să obțineți tot ce v-ați pro-
pus, trebuie să vă organizați
mai bine timpul. Vi se deschid
noi perspective la locul de
muncă, iar acest lucru vă mobi-
lizează. Sunt favorizate de astre
călătoriile pe distanțe lungi, in-
clusiv în străinătate.

N-ar strica să vă revizuiți decizi-
ile pe care le-ați luat în ultima
vreme, mai ales dacă puteți face
acest lucru fără să aveți de pier-
dut. Dați dovadă de diplomație
în relațiile cu superiorii și veți
avea numai de câștigat. Selec-
tați-vă și prietenii, pentru că nu
toți vă sunt loiali.

Sunt posibile schimbări la locul
de muncă și trebuie să știți
exact ce aveți de făcut în conti -
nuare. Chiar dacă lucrurile
merg mai încet, veți primi noi
responsabilități. S-ar putea să
descoperiți noi soluții, care vă
pot fi deosebit de utile.

Încă de la începutul intervalului
apare o situație critică, pe care
trebuie să o gestionați cu cea
mai mare atenție. Dacă găsiți
persoane cu aceleași obiective
ca și voi, totul se va rezolva. In-
tenționați să faceți o investiție
importantă, care va avea sorți
de izbândă.

Curiozități  despre animale
• Veverițele plantează anual sute de copaci
deoarece uită locurile în care își îngroapă
alunele. 
• Câinii dalmațieni se nasc fără pete negre.
Ele apar după două săptămâni de la naștere. 
• Delfinii dorm întotdeauna cu ochii deschiși 
• Masculii lei nu vânează aproape niciodată,
deoarece leoaicele se ocupă de asta. 
• Cimpanzeii chelesc odată cu înaintarea în
vârstă, la fel ca și oamenii. 
• Melcii pot dormi și trei ani. Ei intră în hi-
bernare atunci când temperaturile scad sub
10 grade Celsius. 
• Pinguinii se împerechează pe viață. Cei din
special Gentoo le dăruiesc speciilor alese,
atunci când le curtează, o pietricică drept
cadou. 
• Tigrii atacă uneori și oamenii, dar, atunci
când o fac, ei preferă să se năpustească din
spate. Tigrii nu au dungi numai pe blana lor,
ci și pe piele. Dar nu există doi tigrii care să
aibă aceleași dungi pe corp.
• Locuitorii anumitor sate din India poartă
măști pe partea posterioară a capului, lăsând
impresia că au ochi la spate, iar cei cu astfel
de măști nu au fost atacați niciodată. 
• Elefantul nu vede foarte bine, dar se ajută
de urechi și de nas. El poate mirosi de la 4 km
distanță. 
• Nasul fiecărei pisici este diferit, astfel încât
ele pot fi identificate în funcție de această
trăsătură specifică. 
• Pentru că dinții castorilor nu se opresc
niciodată din creștere, aceștia trebuie să
roadă în mod constant obiecte, pentru a le
menține o lungime normală. 
• Toate lebedele din Marea Britanie sunt pro-
prietatea Reginei. 

Luni, 12 aprilie, AXN, ora 22,00

”Pe viață” 
Inspirat din realitate, serialul debutează luni, 12

aprilie, la AXN și prezintă cazul lui Isaac Wright Jr.
condamnat în mod nedrept la închisoare pe viață.
În timp ce se afla în spatele gratiilor acesta devine
avocat și, în paralel cu demersurile sale de a-și
demonstra nevinovăția, începe să ofere consiliere
și să preia cazurile colegilor săi din detenție

Vineri, 9 aprilie, ora 20,30

Camera de refugiu 
În urma unui divorț nefericit, Meg se mută împre-

ună cu fiica ei, Sara, într-o casă din New York, în care
exista o cameră de refugiu, un loc ascuns, izolat
complet de restul casei. Camera devine folositoare
pentru Meg și fiica sa atunci când trei bărbați intră
prin efracție în casă, în toiul nopții. În astfel de situ-
ație, Meg și Sarah se adăpostesc în camera de
refugiu, dar acolo telefonul nu era conectat, iar
medicamentul Sarei, care era bolnavă de diabet, a
rămas afară. Dar, ceea ce căutau hoții se afla chiar
în camera de refugiu, iar aceștia vor face tot ce este
posibil ca să pătrundă acolo.

PRO CINEMA



Orice hazna a unei
ţări conține ”de-
jecțiile” poporului

acelei țări. Azi, noi
românii, avem o hazna
internațională. Am să
explic cum neglijența,
naivitatea, prostia au
dus la apariția compo-
nentelor noi din hazna,
chiar administrația haz-
nalei, vidanjorul a de-
venit microb etc. 

PARLAMENTUL -   Insti-
tuție  drogată de viitorul
promis de venirea ameri-
canilor, a permis, sub masca
lozincilor mincinoase, dar
uzuale, ca străinii să poată
deversa și ei în haznaua
românească niște deșeuri
ce au fost aduse în România,
prin intermediul unor
structuri. Acest Parlament a
permis străinilor, dar a de -
versat și el, să deverseze tot
ce este rău afară, iar la noi a
devenit model. 

Infecția s-a răspândit și
asupra poporului. Poporul a
fost informat, prin manipu-
lare, care este o componentă
creată de reacția sub-
stanțelor nocive inter zise.
Iar marchetingul făcut de
ambasade prezenta aceste
substanțe ca și când poporul
roman ar avea nevoie de ele.
A intrat în joc și prostia
românească, această armă
ce manipulează și  alterează
mintea omului.  

Modele de organizare

Tot ei, străinii, au reco-
mandat românilor modele
de organizare ca DNA, DI-
ICOT, CCR, ONG, consultan -
te, stat de drept, comba-
terea corupției, MCV, strate-
gii, recomandări etc. Dacă
apare cumva un individ care
gândește ROMÂNEȘTE, ur-
gent trebuie înlăturat,
metoda nu contează, poate
fi orice. Toate aceste scur-
suri au dus la apariția Omu-
lui Nou. Unele Partide Noi,
ca și Omul Nou, au fost cre-
ate de structuri și școliți
prin diverse ONG-uri se-
curiste-soroșiste. Cei care
au contribuit la dezastru au
fost de la Băsescu încoace.
Acei netrebnici, creați de
Băsescu, erau numiți

”tinerii frumoși și liberi”
lăudați de ambasadele
străine, în speță de ameri-
cani, germani și francezi.
Haznaua nu mai poate fi
dezinfectată nici vidanjată.
Naivitatea și haznaua au
ceva în comun când o țară
ca România o transformi
într-o colonie, distrugându-
i originea, limba, credința,
otră vindu-i apa, pământul,
au în comun distrugerea
umanității și identității.

Datorită acestor conjunc-
turi au apărut, julien, an-
dreea, chichirau,iulian,
năsui, ancuța, mucusor,
fritz, clotilde, allen, stelieni
și mulți altii. 

Andrei și Andreia 

Se lovesc singuri, pentru
că le place. Inițial, am vrut
să-l ignor pe Andrei.  După
aceea, m-am răzgândit.
După alt aceea, am vrut să-l
contrazic. Iar am revenit
asupra deciziei. Cine sunt
eu să mă pun cu 'mnealui?

Andrei este mare fi-
nanțist. Manager, ultraspe-
cialist, școlit prin Geneva.
Locuitor al Elveției vreo
șaptesprezece ani, plictisit
de bine și de libertate, dar
patriot convins, se întoarce
acasă. Andrei, cu alte cu-
vinte, este o somitate. Are
de toate. Bani, fler, aplomb,
curaj și talent. Și casă pe
Calea Dorobanți... De trei
milioane de euro. Nu săriți.
Două milioane le-a avut din
surse proprii. De unu’ s-a
împrumutat la bancă (de
ochii lumii.) Andrei, într-o
zi, ne-a spus cât de săraci și
proști suntem noi. Suntem,
că l-am acceptat, cum am
acceptat toate scursorile
noastre, inițiați de unii bor-
fași din Occident. 

Așadar, omul are drep-
tate. Cu diferența că el nu se
încadrează. Că el nu e sărac.
Doar voi, ăștia de n-ați avut
șansa să studiați la Geneva
și să stați într-o casă de trei
milioane de euro. Ei bine,
săraci și proști, ce altă șansă
locativă să fi avut? Bieții
părinți, nu v-au putut
arunca pe străzi și v-au
oferit un pat la ei în
celulă...pardon, în dormitor. 

Voi, tinerii care
mărșăluiți pe străzi

Acum înțelegeți în ce ape
vă scăldați?! Voi mărșăluiți
pe străzi protestând îm-
potriva unui guvern de am-
atori și a măsurilor imbecile
luate de aceștia, care au fost
consiliați de Andrei. Voi,
tinerii care mărșăluiți i-ați
votat pe acești oameni noi,
care, ajungând la putere, v-
au îndepărtat. Ați ajuns pe
străzi executați cu votul
vostru. Pe ei îi interesează
să-și ducă misiunea pentru
care au fost plătiți și școliți.
Unii dintre ei sunt mici
criminali în devenire,
omorând oameni prin spi-
tale, nefăcând nimic la acest
minister numit sănătate.
Andrei este oracol. 

Un soi de ”copchil” în-
târziat, care spune ce gân-
dește, în timp ce mătușile
bogate, ornate cu pălării
somptuoase, îl trag de
obrăjori. Și, sfidând edu-
cația vă scuipă ori de câte
ori are ocazia. Din vârful
lanțului trofic vă dă de vă
julește. Calcă în picioare
valori, credințe și idealuri.
Andrei nu are nimic in cap.
Băiatul ăsta este prototipul
ideal al omului nou. Nu știu
cine i-a creat pe ăștia, dar a
făcut-o temeinic. I-a așezat
de-a curmezișul istoriei și i-
a setat să mai muțărească
valorile umane. Biserica nu
e bună, Dumnezeu e luat în
râs iar tradițiile sunt retro-
grade.

Numa' ei, oamenii noi,
născuți burgheji au permisi-
unea să gândească univer-
sal. Că în creierul lor s-a
întâlnit maimuța cu big-
bangul.

Din categoria ,,Datul cu
părerea ca metodă de lucru
la români'', în urma unui
sondaj realizat în mediul
virtual, s-a stabilit că ,cre-
tinismul săptămânii a fost
slobozit tot de către această
Pisi-useristă, Duduia An-
dreea Moldovan. Ea sug-
erează celor care lucrează
până mai târziu... să cum -
pere online, ori să ceară în-
voire de la șefu', pentru a se
evita aglomerația în maga-
zine. Poate între timp o

anunță cineva că multă
lume nu este în stare să-și
scoată leafa din bancomat,
darămite să comande on-
line... apoi există firme (de
kkt) care acordă pauze doar
pentru satisfacerea nece-
sităților fiziologice. Așa că
Andreia este o credincioasă
a lui Vlăduț. 

Să țineți minte, Andrei
Andreia,Vlăduţ, Juilian,
Dănuț și alți oameni noi, nu
pot fi mișcați de nimeni, iar
Florin stă cu spatele la ei.
Președintele nu deranjează,
este ocupat. Există un sin-
gur vinovat, este persoana
care pe vremea lui au fost
creați precum puii în incu-
batoare, dar incubatoare,
germane, franceze, ameri-
cane etc. Noi cine mai sun-
tem? 

Să fim atenți ce alegem!

Decât să vă plângeți, ba
că nu mai puteți să mergeți
la biserică, ba că avem re-
stricții și obligații, ba că se
estimează luna asta nu știu
câte victime ale virusului,
ba că vine 5G peste noi, sau
mai știu eu câte văicăreli,
mai bine v-ați autoanaliza,
autoevalua, mai bine medi-
tați și mulțumiți Domnului
că nu e mai rău. Câți dintre
voi vor recunoașteți acum
frustrările, complexele,
fricile prostia, inconș-
tiența?! Ce, credeți că dacă
ați avea acces la biserică vă
veți vindeca prostia și in-
conștiența? Ce, crezi ca te va
salva preotul, președintele
țării, doctorii?! Scoateți-vă
din cap asemenea iluzii!!
Numai individual putem să
ne vindecam, să fim atenți
ce alegem, că avem româ-
nași isteți și pricepuți.

Nu există intermediar
între tine și Dumnezeu!
Pentru ultraortodoxi și pen-
tru orice ultrareligie, pentru
prefăcuți și ipocrite , pentru
îngâmfați și fițoase, pentru
naționaliști, pentru rasiști,
o întrebare: De ce această
situație ne afectează pe
toți? De ce nu sunteți  ex-
ceptați și feriți de această
situație ?!  

Oh, și am uitat să le
enumăr pe cucoanele care se

plâng că nu mai au cum să se
ducă la saloanele de "înfru-
musețare". Pe gospodi nele
care se plâng că nu mai au ce
să reproșeze soțului, nu mai
pot să fie geloase și pos-
esive... dacă ei stau în casă.
Mai în glumă, mai în serios,
dar e musai ca femeile să-și
schimbe mentalitatea și fil-
ingul... pentru că asta este
perioada energiei feminine.
Și vedeți și voi ce este în in-
teriorul femeii din ziua de
azi (Virusul, recesiune, în-
grădirea libertății). Astea
toate sunt reflexia interioru-
lui femeii din zilele noastre.

Uneori am impresia că
nimic important nu se mai
întâmplă în lume. În sensul
că nimic din ceea ce se de-
clară, nu se confirmă. Oa-
menii nu mai comunică
între ei lucruri importante.
Cred că ceea ce face ca un
lucru să fie important, este
bucuria. Dacă ceva îți aduce
bucurie – este important.
Când sufletul este apăsat
sau amărât, nimic nu i se
mai pare important. Dar bu-
curia poate atribui impor-
tanță și lucrurilor celor mai
mărunte. Am văzut oameni
care se bucură de bom-
boane, de o pereche de pan-
taloni, de o călătorie, de o
bătaie în ușă. Pentru că,
într-adevăr, ce poate fi mai
important decât o bătaie în
ușă, decât o pereche de pan-
taloni sau decât niște bom-
boane? Poate doar un
cuțitaș, un pix, o portocală,
un zâmbet, o pasăre care se
izbește în geam… Păziți-vă
bucuria – e ceea ce face
viața importantă.

Al dumneavoastră, același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:

Carnea de pui se curăță, se
spală și se scurge de apă. Dacă
se folosește piept de pui,
acesta se taie în fâșii. Pulpele
se vor dezosa și se vor tăia
bucăți, nu prea mari. Se
pregătește o cratiță în care se
pune o parte din ulei la încins,
se adaugă apoi carnea,
lăsându-se să se rumenească
pe fiecare parte, timp de 3-4
minute, după care, se scoate
pe o farfurie.

Ciupercile se spală și se taie
în 2/4 bucăți, dacă sunt prea
mari. În cratița în care a fost

prăjită carnea se adaugă
restul de ulei, se pun ciuper-
cile, care se presară cu puțină
sare. Cratița se acoperă și ciu-
percile se lasă să fiarbă
înăbușit, cam 2-3 minute, la
foc mic. După ce se înde-
părtează capacul, se mărește
focul, iar ciupercile se lasă la
rumenit 4-5 minute. 

La ciupercile din cratiță se
adaugă carnea de pui, ceapa
tocată mărunt, roșia tăiată
cubulețe și cimbru uscat. Dacă
este cazul, se mai pune puțină
apă, supă de legume sau vin
alb. Cratița se acoperă cu un

capac, iar ingredientele se lasă
să fiarbă la foc înăbușit, până
când se înmoaie bine ciuper-
cile și carnea. 

Când sosul a mai scăzut, se
stinge focul și se adaugă us-
turoiul pisat, piperul, boia de
ardei, după gust. 

Totul se amestecă ușor, se
acoperă cu un capac, și se mai
lasă câteva minute ca aromele
să se pătrundă. 

INGREDIENTE

piept/pulpe de pui

dezosate, aripioare (cca

1 kg), 500 g de ciuperci

champignon/pleurotus

sare, după gust piper

măcinat, după gust boia

de ardei dulce/iute

(opțional cimbru, după

gust (opțional) 5-6 lin-

guri de ulei de floarea

soarelui/măsline 4-5

căței de usturoi, ceapă

mică (opțional pătrunjel

verde, tocat 1/2 cană de

vin alb sec (opțional)

Tocăniță de pui cu ciuperci

Mod de preparare:

Ouăle se sparg într-un bol
și se mixează împreună cu za-
hărul până își dublează volu-
mul. Treptat, se adaugă uleiul
și iaurtul, drojdia, praful de
copt și cacao. După omoge-
nizare, se adaugă și făina îm-
preună cu aromele preferate.
Totul se frământă cu mâna
până se obține un aluat
omogen, nelipicios și ușor de
lucrat, care se împarte în trei
părți.

Pentru umplutură, brânza

se mixează împreună cu ouăle
și zahărul, după care se
adaugă făina, sarea, vanilia și
coaja rasă de portocală.

Prima bucată de aluat se
întinde într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt. Peste ea se
pune, în strat uniform, jumă-
tate din compoziția de brânză;

peste brânză se întinde a doua
foaie, se pune cealaltă jumă-
tate din cantitatea de brânză,
care se acoperă cu cea de a
treia foaie. Prăjitura se intro-
duce în cuptorul încins pentru
45-50 de minute. După ce se
scoate din cuptor, se presară
cu zahăr pudră.

INGREDIENTE

Pentru aluat: 2 ouă, o cană cu zahăr (250 g), o cană cu

ulei, o cană iaurt, o linguriță praf de copt, 15 gr drojdie.

Pentru umplutură: 900 g brânză de vaci, 3 ouă, 3 lin-

guri de făină, 7 linguri de zahăr, esență și coajă de vanilie,

sare, zahăr pudră.

Gustoase și pline de vitamine și minerale, ridichile
roșii sunt apreciate pentru conținutul ridicat de antioxi-
danţi. Ridichea roșie este considerată de  specialiști ca
una dintre legumele care ajută la prevenirea cancerului,
guturaiul, gripei, infecţiilor respiratorii, având efect cal-
mant şi pentru afecţiunile ficatului. Poate împiedica dez-
voltarea pietrelor la rinichi şi la vezica biliară. Sucul de
ridichi, consumat timp de o săptămână, de două ori pe
zi, este un bun remediu pentru infecţiile urinare. Ameste-
cat cu miere, ajută în afecţiunile pulmonare şi tuse, dar
este recunoscut şi pentru combaterea paraziţilor intesti-
nali. Consumate pe stomacul gol, ridichile roşii sunt efi-
ciente în cazul migrenelor, însoţite de vărsături. Frunzele
de ridichii au şi ele beneficii terapeutice. Se pot adăuga
în supe şi salate, fiind ideale pentru persoanele predis-
puse la osteoporoză.

Supa de ridichi
Mod de preparare:

Ridichile se taie în sferturi şi se călesc în puţin unt.
Într-o altă cratiţă, se topeşte o lingură de unt, peste care
se presară două linguri de făină. Când făina se
rumeneşte, se stinge cu un litru de apă, se dau câteva clo-
cote, apoi se adaugă un pahar de smântână,
amestecându-se continuu. Se pun apoi ridichile călite, iar
compoziţia se amestecă cu mixerul. La final se adaugă
puţină sare, verdeaţă şi eventual nişte nucşoară. 

Prăjitură cu foi de cacao și brânză dulce

Ridichile
roşii
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - DUS - RT - UDA - REA - RUG - BEA - ARS -  F - AO - RASFIRA - BIR - AZI - STARI - ASIDUA - ACIA - LUCRATOR - TOM - AURAR -

PITIGAIA - URA - ERE - KS - VUI - A - B - BT - AFANAT - A - EA - AI - B - P - RU - SUBLINIA - AREAL - SIRIANA - CEACARE - TE - COLB -

RC - DO - S - MARO - UZA - NEGRU - NATARAI - NAIV - AE - CURS - ALTO - C - L - MICA - BERBECUTI - AN - BALTA - VAITARI



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 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 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 în Deva, 500 mp, FS
17 m, utilități aproape, zona Zăvoi,
lângă bloc ANL. Preț: 8500 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

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, 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, tel. 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 Logan 2009, roșu, motor
1,4, 75.000km, ITP 2021, cauciucuri
vară-iarnă, pe jenți, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, telefon:
0744.353.345.

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 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 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.

PIERDERI

l Pierdut autorizație taxi nr.251,
eliberată de Primăria Municipiului
Deva, pentru GIORGI BUSINESS S.R.L.
cu sediul în județul Hunedoara, locali-
tatea Deva, B-dul 22 Decembrie, cam.
S14/4, posesor al Autorizației de
transport nr. 338, eliberată pe data de
04.07.2017, valabilă pentru autove-
hiculul Renault Megane, cu număr de
înmatriculare HD-80-STF, începând cu
data de 09.07.2020, până la data de
30.03.2023. Se declară nulă.

DIVERSE

l Vând urgent și ieftin zece lăzi de
albine,  cu peste o sută de rame,
fiecare cu magazie. Preț: 100 lei/buc.
Telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, decorații, brevete,
monede, bancnote, acțiuni vechi, euro-
cenți, franci elvețieni, timbre din
China. Telefon;: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând foarte ieftin întreaga
colecție din ”Romanul de dragoste”
cărți poștale noi (ilustrate) din țară și
străinătate și cărți pentru copii. Tele-
fon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând banc de lăcătușerie cu
două sertare metalice și menghină
fixă cu deschidere 100mm. Preț: 500
lei, telefon: 0254.730.209,
07609.193.089.

l Vând aspirator Ronnson, filtre
cu apă, puternic. Preț: 290 lei, telefon:
0743.137.888.

l Vând goblenul  ”Icoană 
Împărătească”, înrămat, 14x22 cm.
Preț 380 lei, negociabil. telefon:
0726.899.996.

l Vând otavă – fân. 
Telefon 0726.003.663.

l Vând canapea  extensibilă, stare
bună. Preț: 100 lei,

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, 
telefon: 0727.228.429.

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

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Hunedoara – Vizitatorii
Grădinii Zoologice din mu-
nicipiul Hunedoara, dar şi toţi
iubitorii animalelor, se află în
faţa unei noi provocări. La
Zoo a venit pe lume, de câteva
zile, un superb pui de babuin,
care are nevoie de un nume,
iar administraţia grădinii s-a
gândit ca acesta să-i fie dat
chiar de către copii, inspiraţi,
poate, chiar din întâmplările
de acolo.

Povestea familiei de
babuini de la grădina zoolog-
ică din Hunedoara este una
fericită. În urmă cu trei ani,
babuinul Gusti a scăpat de
singurătate, în locuinţa sa de
la Zoo făcându-şi apariţia
Maia, pe care administraţia
locală a achiziţionat-o de la
grădina zoologică din Târgu
Mureş.

După o vreme, s-a născut
un pui femelă, care a primit
numele Ina Babuina propus
de vizitatorii paginii de Face-
book a grădinii zoologice. 

Micul babuin este cel de-
al doilea pui al cuplului Gusti
şi Maia, micuţul fiind sănătos
şi ocrotit, în permanenţă, de
părinţi. 

„Săptămâna aceasta, fa-

milia pavianilor cu mantie de
la Zoo Hunedoara a crescut
din nou. Ina Babuina are un
frăţior, pe care mămica lui nu
îl lasă deloc din braţe. Le-am
făcut o vizită şi puiul nou-
născut nu s-a desprins de la
pieptul mamei sale. Ina
Babuina, în schimb, este ca
spirtul: sare, face tumbe, se
joacă, îşi provoacă părinţii să-
i acorde atenţie”, afirmă
reprezentanţii grădinii zoo-
logice. 

În câteva luni, cei doi pui
de babuin aduşi pe lume în
grădina zoologică vor fi to-
varăşi de joacă unul pentru
celălalt. Până atunci, însă,
reprezentanţii acesteia
aşteaptă sugestiile pentru nu-
mele puiului de babuin pe
pagina de Facebook: Grădina
Zoologică Hunedoara. 

Primele sugestii pentru
numele puiului au venit deja
şi ele sunt: Mambo, Bubu şi
Coco.
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Un nume pentru
puiul de babuin de la

Zoo Hunedoara

Mai deunăzi, neavând o
treabă, Tanti Cărăruie, prinse
ea de veste că se țin proteste.

Făr să stea pe gânduri și
făcu Potecă, tocmai în
mulțime, ca să dea o geană, să
se informeze.

Dar ce-i fu dat să vadă?
Acolo pe stradă întălni pe
nenea care îndrăznește să-i
critice&nbsp; tare consortul
iubit, al nostru trimis, senator,
din resturi, domnul Păhărel
într-un gras fotel.

Vaaai! și ce urmează
duoamna “senator” uită eti -
cheta și-l bălăcări, vai ce-l mai
plesni, acolo-n norod își vărsă
veninul strâns de atâta timp,
de când domnul plimbă ursul
pe la capitală, de mână cu
șefa, Tanti Lavetuta, volănind
căruța, pentru care domnul
Păhărel și-a pierdut carnetul
și noi știm de ce! Însă omul
nostru mai critică el, pentru
că numiții și chiar și aleșii fac
doar promisiuni, ne pun
pumnu-n gură și asteaptă ode
mult peste măsură.

În concluzie, Tanti, dacă ți-
ai vedea, tu, de “scama” ta, ți-
ar rămâne timp să stai la
șuetă cu madam Jumară
(Monica Lewinsky varianta
veștejită a Devei) și cu Lave-
tuța, să puneți la cale cum să
faceti voi, să fiți fete faine și să

duceți flori la niște “eroi” și
apoi cucoană poate îți vin idei
să nu verși otravă, să le spui la
prieteni cum să dreagă ei, în
coaliția de la guvernare, că pe
noi la Deva ne-au pus la “ră-
coare”. Să stai tu acasă în lin-
iștea serii să-ți umflii penajul
savurând victorii, că Pufică și
Păhărel au acele”foncții” la
care-au râvnit dar n-au în-
drăznit nici în vis să spere, în
vremuri în care unii dintre ei
se mândreau cu titlul de
“șomer de lux”.

Ar mai fi cam multe… chiar
acum de spus, să vă meargă
fulgii,însă de asta ne vom
ocupa cu ocazia curațeniei
generale dinaintea urmă-
toarelor alegeri parlamentare,
pentru că suntem optimiști și
încă mai sperăm ca “noi
gunoaiele și norodul” pe care
voi credeți că-i prostiți ne
vom deștepta și vă vom cere
socoteală.

Materialul este un pamflet
și trebuie tratat ca atare.

Mihaela Ioana Poenar

Atitudine de POLITRUC!

Vreme rece, în
continuare

Deva - Administraţia
Naţională de Meteorologie
(ANM) a emis  o informare
de vreme deosebit de rece,
ninsori şi viscol, valabilă
până sâmbătă dimineaţa în
cea mai mare parte a ţării.
Conform prognozei de spe-
cialitate, până pe10 aprilie,
vremea va fi deosebit de rece
pentru această perioadă din
an, mai ales în timpul
nopţilor şi al dimineţilor,
când se vor înregistra tem-
peraturi minime preponder-
ent negative, local sub -5
grade Celsius, în special în
nordul şi în centrul ţării şi în
dealurile sudice. De aseme-
nea, se va produce brumă şi
pe alocuri îngheţ la sol.

Râuşor – Vacanţa de
primăvară a adus bucurii
de...iarnă pentru 13 copii de
la Casa de tip familial din
Săulești. Săptămâna aceasta,
micuții au avut parte de o va-
canță la munte, ajutaţi de un
sponsor din staţiunea Râuşor
şi de salvamontiştii de la Baza
Serviciului Public Judeţean
Salvamont Hunedoara. 

Copiii au fost găzduiţi, pen-
tru două zile, la o pensiune
din stațiune, iar surpriza le-a
fost oferită de salvatorii mon-
tani, care i-au învăţat să
schieze. Atât cazarea și masa,
cât și cursurile de schi au fost
oferite gratuit micuților.

„Cei mici au fost foarte re-
ceptivi în cadrul lecţiilor de

schi şi au învăţat foarte re-
pede. Ne bucurăm că le-am
putut fi de ajutor şi îi mai
aşteptăm pe la noi”, a spus
şeful Salvamont, Ovidiu
Bodean.

Din partea noastră, merită
sincere felicitări.

Un sincer „Bravo!” pentru
oameni minunaţi


