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COmunItate

sărbătOarea IntrărII 
DOmnuluI în IerusalIm
Este celebrată, anul acesta, la data de 25
aprilie. Această mare sărbătoare creștină 
deschide săptămâna cea mai importantă
pentru pregătirile de Paşti, cunoscută sub 
numele de Săptămâna Mare. /pag. 9

Următorul număr al ziarului  va apărea  joi, 29 aprilie 2021.

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 4
O amplă campanie de 
informare privind
depunerea selectivă şi 
reciclarea deşeurilor de la
populaţie a fost lansată 
în judeţul Hunedoara.

eDuCaţIePag. 3

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!

Rezultatele de la 
simularea examenului de
Evaluare Naţională
situează judeţul nostru
sub media pe ţară. 
Notele nu se trec în 
catalog. 

/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

Vaccinare anti-COVID
direct din maşină,
fără programare! 

Vaccinare anti-COVID
direct din maşină,
fără programare! 

“La mulţi ani cu sănătate” tuturor celor 
ce poartă nume de floare!

sănătatePag. 2
În plină pandemie, 
necesarul de plasmă 
pentru tratamentul 
pacienţilor bolnavi de
COVID -19 a crescut. 
Ce implică acest gest
umanitar. 

Angajează/contract de colaborare

Grafician - tehnoredactor

CV-urile se pot transmite 
pe mail la adresa
cornelpoenar@yahoo.com.

Informaţii suplimentare la tel. 0722-402.044.
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În contextul creșterii
complexității activității
profesionale în dome-

niul judiciar și a interacți-
unii sporite între
profesioniștii dreptului -
după cum susținea judecă-
torul Liviu Gheorghe
ODAGIU (foto) președin-
tele Curții de Apel Alba
Iulia - elaborarea unui
ghid de bune practici pen-
tru stabilirea de ore dife -
rențiate pentru judecarea
cauzelor, s-a impus ca o
necesitate. 

Considerând în același
timp că este o măsură utilă și
pentru limitarea riscurilor de
transmitere a infecţiilor respi-
ratorii, prin evitarea aglome -
rării sălilor de judecată şi a
spațiilor publice de așteptare,
ne-am implicat la sfârșitul an-
ului 2020 în constituirea unui
Grup de lucru interprofe-
sional pentru realizarea unui
ghid unitar la nivelul in-
stanţelor din circumscripţie.
Sub coordonarea doamnei vi-
cepreşedinte Oana Maria Pe-
traşcu și cu participarea
activă a membrilor (judecă-
tori, grefieri din cadrul in-
stanţelor din circumscripţie şi
avocaţi reprezentanţi ai
Barourilor Alba, Sibiu şi
Hunedoara) Grupul de lucru a
stabilit forma finală a Ghidu-
lui, disponibil din această lună
atât în format tipărit la in-

stanțele din circumscripție,
cât și în format electronic pe
portalul Curții de Apel Alba
Iulia, accesibil pe http://por-
tal.just.ro/. 

Prezentul ghid urmărește
să asigure identificarea unor
reguli de comun acord accep-
tate de profesioniștii dreptu-
lui, pentru stabilirea de ore
diferențiate pentru judecarea
cauzelor la nivelul Curții de
Apel Alba Iulia și a instanțelor
din circumscripția sa teritori-
ală, având ca principal obiec-
tiv realizarea unui act de
justiție de calitate, care are ca
ultim beneficiar justițiabilul. 

Totodată, ghidul reprezintă
o contribuție la uniformizarea
modalității și a criteriilor ce
vor fi avute în vedere pentru
stabilirea orelor diferențiate
de judecare a cauzelor, ceea ce
asigură predictibilitate și
transparență îndeplinirii ac-
tului de justiție. 

Ghidul își propune să con-
tureze în linii generale reco-
mandări în privința moda lității
de stabilire a orelor diferenți-
ate pentru judecarea cauzelor
dar și propuneri de detaliu
care să reprezinte un sprijin
concret în activitatea de jude-
cată. 

La realizarea ghidului au
fost avute în vedere dispoziți-
ile din legislația națională și
din Hotărârile Consiliului Su-

perior al Magistraturii care
fac referire la stabilirea de ore
diferențiate pentru judecarea
cauzelor. 

Ghidul este un instrument
de lucru viu, susceptibil de a fi
în mod constant îmbunătățit
în funcție de modificările le -
gislative sau regulamentare și

de dificultățile în imple-
mentare resimțite de profe-
sioniștii dreptului. În același
timp, Ghidul, prin acceptarea
sa de către profesioniștii
dreptului trebuie să fie păs-
trat în practica instanţelor ca
un progres ireversibil în ben-
eficiul direct al justiţiabililor. 

Redactorii ghidului îşi
propun un dialog interprofe-
sional ritmic pentru analiza
modului de implementare a
acestuia şi a disfuncţional-
ităţilor apărute, în scopul sta-
bilirii modalităţilor de
remediere. 

Ghid pentru stabilirea de ore diferenţiate
în vederea judecării cauzelor

Atrecut mai bine de
un an de la în-
ceputul pandemiei

cu virusul SARS-CoV-2 în
ţara noastră şi cazurile de
COVID-19 sunt încă în
număr mare și în judeţ,
iar la spitalul din Hune-
doara secţiile de Boli In-
fecţioase, Pneumologie,
ATI sunt aglomerate.

Centrul de Transfuzie
Hunedoara - după cum ne-a
informat dr. Cristina BICHIŞ
(foto) în calitatea sa de medic
coordonator - încearcă să
contribuie la tratarea
cazurilor de COVID-19 prin
recoltarea de plasmă hiper-
imună de la pacienţii vinde-
caţi.

Ne adresăm, deci, celor
care au luptat şi au învins în
lupta cu acest virus şi îi în-
demnăm să doneze plasmă.

Pacienții vindecați de
COVID-19 pot salva viețile
celor infectați cu coronavirus

prin donarea de plasmă.
Plasma le-ar putea face

bine bolnavilor gravi de la
secţia de Infecţioase, Pneu-
mologie şi din secţia ATI,
celor ce duc în aceste zile o
bătălie cruntă pentru a
rămâne în viaţă. 

Recoltarea de plasmă are
loc în cadrul Ambulatoriului
de Specialitate a Spitalului
Municipal „Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara, cu
ajutorul unui aparat de plas-
mafereză care a fost primit în
luna mai 2020, fapt ce
dovedește că investindu-se în
sănătate, în cazul de față, se
salvează vieți. Aparatul recol-
tează sângele pacienților și îl
filtrează pentru a separa
plasma de celulele sanguine,
iar plasma provenind de la
bolnavii de COVID-19 vinde-
cați este folosită de medici
pentru tratarea pacienților
nou infectați.

Mulţi hunedoreni au

răspuns deja apelului nostru
şi s-au prezentat pentru a
dona plasmă. Printre ei sunt
şi cadre medicale din Spitalul
Municipal Hunedoara şi Spi-
talul Judeţean Deva. 

Toţi au devenit „eroii
noştri” donând plasmă de 2-
3-4-5 şi chiar de 6 ori, iar noi
le mulţumim tuturor.

Am adus, de asemenea,
plasmă hiperimună de la alte
Centre de transfuzie din ţară
pentru a face faţă cazurilor
numeroase din perioada
când spitalul din Hunedoara
a fost spital COVID. 

În această perioadă de
pandemie nu uităm nici de
ceilalţi bolnavi cronici, mulţi
dintre ei dependenţi de
transfuziile de sânge, având
nevoie de alte componente
sanguine: concentrat eritro -
citar, concentrat trombocitar. 

Fiind mulţi bolnavi onco-
logici și nu numai, cererea de
concentrat trombocitar a

rămas crescută pe toată pe-
rioada, aşa că am avea nevoie
în continuare de donatorii fi-
delizaţi, adică de cei care vin
la donare frecvent.

Facem apel, pe această
cale, la toate persoanele

sănătoase, să doneze sânge
pentru semenii noștri aflaţi în
suferinţă.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Donarea de plasmă - o necesitate
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Deva - Primul centru de
vaccinare de tipul "drive-
thru" - vaccinare direct din
maşină se va deschide sâm-
bătă, în parcarea celui mai
mare centru comercial din
municipiul Deva. Autorităţile
au apreciat că în cadrul aces-
tuia vor putea fi vaccinate zil-
nic aproximativ 500 de
persoane, fără să mai fie
nevoie de programare.

Prefectul judeţului Hune-
doara, Călin Marian, a
anunţat că în cadrul centrului

de vaccinare se va folosi serul
Pfizer BioNTech, procedura
urmând să se desfăşoare zil-
nic între orele 10,00 şi 19,00,
cu posibilitatea de prelungire
a programului, dacă va fi
nevoie.

„Vom începe vaccinarea
din maşină, în sistemul drive-
thru, sâmbătă, la ora 10,00, la
centrul comercial de la in-
trarea în municipiul Deva. Va
fi o acţiune unică, cel puţin la
nivelul judeţului Hunedoara,
dar, cu siguranţă, şi la nivel de

ţară. Vor fi patru fluxuri de
vaccinare şi ne aşteptăm să
vaccinăm cel puţin 500 de
persoane pe zi”, a declarat
prefectul judeţului.

Persoanele care doresc să
se vaccineze pot veni la acest
centru doar cu autoturis-
mele, cu o capacitate maximă
de cinci persoane, sau chiar
cu taxiul ori alte mijloace de
transport similare.

În zona de triaj va trebui
prezentat un document de
identitate şi se recomandă ca
persoanele în cauză să aibă
asupra lor chestionarul de
triaj şi formularul de con-
simţământ completate. Aces-
tea pot fi descărcate
acce sând site-ul DSP Hune-
doara. În situaţia în care
aceste documente lipsesc, ele
vor fi distribuite şi de către
organizatori, iar vaccinarea
se va face fără ca persoana să
coboare din autoturism.

Premieră naţională la
Deva: Centru de vaccinare
direct din maşină, la mall 

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.

Deva - Aproape 64% din-
tre elevii claselor a VIII-a din
judeţul Hunedoara au reuşit
să promoveze testele la sim-
ularea pentru Evaluarea Na -
ţională, care au fost sus ţinute
în perioada 29-31 martie,
procentul obţinut fiind sub
media pe ţară.

La susţinerea probelor
din cadrul examenului de
Evaluare Naţională au parti -
cipat 1.602 elevi din 62 de
unităţi de învăţământ cu
nivel gimnazial, doar unul
dintre candidaţi reuşind să
obţină media 10.

„Centralizarea datelor co-
municate de unităţile de în-
văţământ relevă un număr
de 1.023 elevi care au ob -
ţinut medii mai mari sau
egale cu 5, reprezentând un
procent de 63,86%, faţă de
65,6% - înregistrat la nivel

naţional. A fost obţinută o
medie de 10, a unui elev de la
Şcoala Gimnazială nr. 2
Hunedoara”, a precizat In-
spectoratul Şcolar Hune-
doara.

Cele mai bune rezultate
au fost obţinute la proba de
Limba şi Literatura Română,
cu 72,93% note de pro-
movare, la Matematică pro-
centul notelor mai mari sau
egale cu 5 fiind de 58,21%. 

Notele de la simularea ex-
amenului de Evaluare Naţio -
nală nu vor fi făcute publice,
nu se contestă, dar vor fi
analizate la nivelul fiecărei
clase prin discuţii indivi -
duale cu elevii, dezbateri,
şedinţe cu părinţii şi la
nivelul consiliului profesoral.
Notele pot fi trecute în cata-
log la solicitarea scrisă a
elevilor sau părinţilor. 

Educaţie: Aproape 
64% dintre elevi au trecut

simularea la 
Evaluarea Naţională

Deva - Toate locurile în secţi-
ile de ATI pentru bolnavii de
COVID-19 sunt ocupate în
judeţul Hunedoara, însă, potrivit
autorităţilor, numărul infec-
tărilor cu SARS-CoV-2 este în
scădere.

„În judeţ am depăşit partea
cea mai gravă, partea de vârf.
Suntem într-o perioadă descen-
dentă. A scăzut incidenţa
cazurilor de infectare”, a declarat
directorul executiv al Direcţiei
de Sănătate Publică (DSP)
Hunedoara, Sebastian Mezei.

Potrivit acestuia, toate cele
29 de locuri la ATI pentru bol-
navii de COVID-19 sunt ocu-
pate, dar nu mai este nevoie ca
aceştia să fie trecuţi pe liste de
aşteptare.

„Încă stăm destul de rău la
partea de ATI pentru că cele 29
de locuri din secţiile de ATI sunt
ocupate în proporţie de 100%.
Un lucru bun este că începem să
nu mai avem liste de aşteptare -
săptămânile trecute am avut un
vârf chiar şi de 34 de persoane
pe lista de aşteptare şi a fost

foarte dificil pentru că în în-
treaga ţară a fost aceeaşi situ-
aţie. Sperăm ca lucrurile să
meargă spre bine şi odată cu
creşterea numărului de per-
soane vaccinate să nu mai apară
un alt val”, a spus directorul DSP
Hunedoara.

În judeţul Hunedoara sunt
funcţionale 15 centre fixe de
vaccinare, până marţi fiind ad-
ministrate 78.350 de doze de
vaccin, dintre care 49.701 re -
prezintă prima doză, iar 28.649
cea de-a doua doză.

DSP Hunedoara: Toate locurile în ATI 
pentru COVID-19 sunt ocupate
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A
DI Deşeuri Hune-
doara a declanşat
o amplă campanie

de conştientizare a colec-
tării selective a
deşeurilor

Deva – Colectarea selectivă
a deşeurilor şi reintroducerea
acestora în circuitele de reci-
clare reprezintă unul dintre
obiectivele majore ale Uniunii
Europene în perspectiva pre -
zentă şi viitoare. Se ştie că în
ţările dezvoltate majoritatea
deşeurilor trebuie depuse se -
parat în vederea reducerii can-
tităţii de gunoi. 

În anumite locuri aruncarea
la întâmplare a ambalajelor,
fără o selecţie pre a labilă a
acestora, este echivalentă cu
costuri mult mai mari de ridi-
care sau chiar cu refuzul com-
paniilor de salubritate de a
preluat gunoiul. 

România şi-a asumat ca, în
acest an, să aibă un grad de se-
lectare a deşeurilor de cel
puţin 50%, însă acest obiectiv
va fi foarte greu de atins. Datele
la nivelul judeţului Hunedoara
arată că în zona noastră
deşeurile sunt colectate selec-
tiv abia în proporţie de 6%, în
condiţiile în care am putea face
mai mult pe această linie
deoarece dispunem de un sis-
tem integrat de gestionare a
acestora. 

De aceea, Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară – Sis-
tem Integrat de Management
al Deşeurilor Hunedoara (ADI
Deşeuri) a de clanşat, din
această săptămână, o amplă
campanie de conştientizare a
cetăţenilor pentru a-i deter-

mina să colecteze selectiv
gunoiul. 

„Operatorii ridică deşeu rile
de pe raza localităţilor în care
îşi desfăşoară activitatea, nu
sunt disfuncţionalităţi. Trebuie
însă să le depunem selectiv, iar
primul pas este în gospodărie.
Adică ne organizăm acasă şi
avem mai multe recipiente,
fiecare pe sortimentul de de -
şeu pe care vrem să-l depu -
nem”, a men ţionat directorul
executiv al ADI Deşeuri Hune-
doara, Dan Stoian. 

Potrivit acestuia, imple -
men tarea sistemului de co -
lectare selectivă a deşeurilor în
judeţul Hunedoara se va face
prin sistemul care impune saci
de culori diferite pentru di-
versele sorturi, iar în viitorul
apropiat vor apărea şi compos-
toarele pentru resturile din
gospodărie. 

Mai mult decât atât, judeţul
Hunedoara dispune şi de o
soluţie foarte eficientă în ceea
ce priveşte deşeurile care pot
fi utilizate sub forma materia -
lelor combustibile, unul dintre
principalii consumatori pu -
tând să fie fabrica de ciment
de la Chişcădaga. Însă, şi pen-
tru acest proiect, este nevoie
ca deşeurile să fie colectate
separat. 

Conducerea ADI Deşeuri va
continua să militeze pentru în-
drumarea oamenilor spre
stilul de viaţă modern, eco-
logic, care impune reducerea
la maxim a cantităţii de de -
şeuri şi creşterea capacităţii de
reciclare a acestora, totul pen-
tru ca mediul să fie protejat. 

Colectarea selectivă, necesară 
pentru comunităţile din judeţ
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Justiția este de parte ac-
triței Andrada Dobre,
care a reclamat nedrep-

tatea și a dispus reanga-
jarea sa pe postul deținut
anterior încetării contrac-
tului de muncă

Am primit pe adresa
redacției un memoriu de câteva
zeci de pagini, în care o tânără
actriță, angajată a Teatrului
Dramatic ”Ion D. Sîrbu” din
Petroșani, povestește cu lux de
amănunte calvarul prin care a
trecut în ultimul an și care a cul-
minat cu decizia de a nu i se mai
prelungi contractul individual
de muncă de către managerul
Cosmin Rădescu. 

Vă reamintim că din primă-
vara lui 2019, managerul
teatrului din Petroșani, Cosmin
Rădescu, ține constant prima
pagină a ziarelor din județul
Hunedoara, în special din Valea
Jiului, și invadează mediul on-
line ori de câte ori nu-i convin
deciziile conducerii Consiliului
Județean Hunedoara, în subor-
dinea căreia se află cunoscuta
instituție de cultură. Și drep-
tatea părea să fie de partea sa.
Doar că scutul impenetrabil al
colectivului teatrului, creat în
jurul său, începe să se fisureze!
De curând, o actriță angajată cu
contract pe perioadă determi-
nată la teatrul din Petroșani, a
câștigat un proces de discrimi -
nare împotriva instituției și a
conducerii sale, nemulțumită
de tratamentul la care a fost su-
pusă de manager, de unul din-
tre șefii de serviciu și de o parte
a colegilor săi.  

Acțiune în instanță
Tânăra actriță originară din

Lupeni, pe numele ei Andrada
Dobre, a trimis în instanță un
dosar cu peste 200 de pagini de
dovezi legate de felul în care s-
au derulat relațiile de muncă în

Actriţă discriminată la
Teatrul din Petroşani

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Copilul este cea mai
mare bucurie în
viața unui părinte.

Din acest motiv, fiecare
părinte face tot ce poate
pentru a-l proteja cât
mai bine. În general,
starea de sănătate a unui
copil este mai greu de
identificat. Este foarte
important ca protecția
pe care copilul o
primește să nu fie doar
pe plan material ci și pe
planul sănătății.

Conform studiilor de spe-
cialitate, la nivel global, 34 de
milioane de copii suferă de de-
ficiențe auditive.60% dintre
copiii hipoacuzici prezintă
cauze care pot fi prevenite. 1.1
miliarde de tineri (12-35 de
ani) prezintă risc de pierdere
a auzului ca urmare a ex-
punerii la zgomote puternice.

În cele mai multe cazuri,
deficiențele de auz ale copiilor
sunt remarcate mai ușor în
colectiv. De obicei, cadrul di-
dactic se află printre primele
persoane care semnalează un
comportament ușor diferit al
copilului. Acesta încearcă să se
izoleze din motive lesne de
înțeles, aude cu dificultate ce
spun cei din jurul său.

Audioproteziștii Clarfon au
răbdarea necesară și cunoş -
tinţele de a corecta deficien-
tele la nivelul urechii cu care
un copil se poate confrunta.
Clarfon te ajută să protejezi
auzul copilului tău cu sfaturi
utile şitehnologie de ultimă
generație.

Clarfon prezintă o inovație:
noul dispozitiv BHM Contact
Forte. Aparatul auditiv Contact
Forte poate fi purtat în orice
condiții,în aer liber, la joacă,
chiar în momentul în care sunt
practicate activități sportive,

deoarece este rezistent la
transpirație, murdărie și la
apă. Poate fi legat de dispozi-
tive electronice prin Blue-
tooth, având un spectru de
frecvenţă larg.

Aparatul auditiv BHM Con-
tact Forteusor de utilizat de
copii şi are următoarele carac-
teristici:

1. Libertate deplină de miș-
care;

2. All-in-one într-o singură
carcasă (fără cabluri externe),
oferind astfel o manipulare
ușoară

3. Rezistent la apă
4. Frecvență mare de trans-

misie
5. Conexiune wireless prin

Bluetooth
6. Poate fi purtat atât de

adulţi cât şi de copii
Indiferent de vârstă,

aparatul BHM funcționează în
aceeași manieră. Bebelușii și
copiii mici vor beneficia de
Contact Forte la fel de mult ca
adulții.  Auzul este un stimulcu
valoare în dezvoltarea lingvis-
tică a copilului, ulterior în dez-
voltarea socială.  

Auzul copilului tău este pri-
oritatea Clarfon.Când ai testat
ultima dată auzul copilului
tău?

Vino la Clarfon şi
testează auzul
copilului tău

cadrul teatrului, de la data an-
gajării sale în septembrie 2018. 

Redăm mai jos fragmente
din memoriul Andradei Dobre
(așa cum a fost el redactat de
autoare): ”În data de
30.09.2020, primesc o Decizie
de încetare a contractului indi-
vidual de muncă. Deoarece,
eram sigură că, motivul acestei
decizii sunt cele două hârtii cu
numerele de înregistrare: 177/
06.08.2020 și 176/ 06.08.2020,
depuse la Secretariatul Teatru-
lui, prin care semnalam nere -
guli din teatru și Abuzuri ale
Șefului Meu Artistic, hârtii la
care nu am primit răspuns nici
până în momentul prezent, am
contestat Decizia în Instanță. În
data de 24.03.2021, după doar
patru înfățișări, apare Soluția pe
Scurt, prin care: îmi este admisă
acțiunea, durata contractului de
muncă se preschimbă din de-
terminată în nedeterminată,
este anulată decizia emisă de
Domnul Manager și se dispune
reintegrarea mea pe postul
deținut anterior”. 

Potrivit Andradei Dobre,
conținutul dosarului și decizia
instanței au fost luate în râs și o
parte a angajaților teatrului au
fost ”montați” împotriva ei. Iar
unii chiar ar fi recurs la ame -
nințări la adresa sa, relatează
tânăra actriță. 

Dezbaterea dosarului
în fața colegilor

”În dimineața zilei de
30.03.2021, la teatru a avut loc
o ședință pentru întocmirea
Contractului Colectiv de Muncă
(…) După ce s-a terminat șe -
dința și oamenii s-au întors la
atribuțiile lor, sunt anunțați cu
toții că, sunt așteptați din nou în
sala de spectacol, pentru o nouă
ședință, fără o ordine de zi.
Subiectul ședinței eram eu și
procesul pe care l-am câștigat.
Jurista Teatrului a adus întreg
dosarul pe care l-a întocmit
Completul de Judecată, de-a
lungul procesului, iar ma -
nagerul  s-a apucat să citească,
cuvânt cu cuvânt, cele trei hârtii
pe care eu le-am scris pentru
proces (…) Se oprea asupra

celor scrise făcând dezbatere
publică cu colegii mei, acu -
zându-mă că am mințit Justiția.
Apoi, a făcut același lucru cu
restul dosarului, care repre -
zintă peste 200 de pagini de
dovezi, care susțin cele scrise. A
ajuns în punctul în care a încer-
cat să-mi intimideze martorii
pe care eu îi aveam în proces, și
de care nu a mai fost nevoie,
deoarece jurista teatrului a re-
fuzat audierea martorilor de
patru  ori (…) În con cluzie, am
dat teatrul în judecată pentru
Discriminare, am câștigat și am
fost discriminată din nou,
înainte să mă întorc fizic”,
conchide Andrada Dobre. 

,,Discriminată pentru
ca nu am participat la

proteste împotriva 
Consiliului Județean,,

Actrița crede că margi -
nalizarea la care a fost supusă
este pricinuită de faptul că nu a
luat parte la ”lupta” lui Cosmin
Rădescu (proteste, procese) cu
conducerea CJ Hunedoara,
după ce acesta nu a trecut eva -
luarea din primăvara lui 2019.  

”…în doi  ani, cât am fost an-
gajată, am fost singurul actor
care nu a avut poză afișată în
foaierul teatrului. De la venirea
mea în teatru, managerul era
într-o luptă cu PSD, respectiv
Conducerea Consiliului Jude -
țean, luptă la care nu am vrut să
iau parte. Astfel că, 25 de colegi
au intrat în procesul pe care
managerul îl are deschis cu Con-
ducerea Consiliului Jude țean,
proces în care eu nu am intrat.
De nenumărate ori au mers și au
făcut proteste, în fața consiliului,
proteste la care nu am luat parte,
iar în momentul în care ne-a viz-
itat Conducerea Consiliului
Județean Hunedoara, Cosmin
Rădescu împreună cu oamenii
care-l susțin în proces, deoarece
majoritatea au beneficii bănești
de la teatru, au ieșit pe scările
teatrului cu pancarte denigra-
toare la adresa celor doi
reprezentanți, huiduindu-i. Acți-
une la care, din nou, nu am luat
parte”, scrie actrița Andrada
Dobre. 
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A
sociația Județeană
de Fotbal (AJF)JF
Hunedoara a inițiat

un proiect caritabil prin
care se dorește să fie
susținută o campanie a
donării de sânge iar
sumele rezultate în urma
acestei campanii să fie
donate pentru cauze no-
bile.

Echipa AJF Hunedoara, o
parte din membrii Comitetu-
lui Executiv și colaboratori ai
AJF Hunedoara, au susținut
cauza fotbalistelor câștigă-
toare a Trofeului Național –
Fotbal și Feminitate ediția
2019 - Ionela și Loredana
care trăiesc în Centrul de
Plasament din comuna Pui,
județul Hunedoara.

Centrul de Plasament a
fost înființat în urmă cu 4 ani
(aprilie 2017), este  organizat
sub forma de asociație  și se
numește  “Asociația Zâmbim
Copiilor Noștri”.

De destinele celor 10 copii
care conviețuiesc în centrul
de plasament (care funcțio -
nează sub aripa bisericii Sf.
Mare Mucenic Gheorghe din
comuna Pui) se ocupă Părin-
tele Mihai Ciuhat iar cele 8
fete și cei 2 băieți, elevi ai
Școlii Gimnaziale din Pui,
sunt foarte talentați.

AJF Hunedoara a transmis
mulțumiri celor care au sus -

ținut acest demers JSport.ro,
Grosvenor SCM, Amalia
Catana, Adrian Cristian Liga,
Cosmin și Lavinia Danciu,
Cosmin Kandut, Kovacs 
Eduard Daniel, Eugen Băi-
coni, Sorin Ciotlaus, Andrei

Fodor și Cristi Petrean.
Cei care doresc să susțină

ASOCIAȚIA ZÂMBIM COPI-
ILOR NOȘTRI o pot face luând
direct legătura cu conducerea
AJF Hunedoara.

 Proiect reușit al AJF Hunedoara

Donarea de sânge 
este darul vieții !

Gimnastică:  Larisa Iordache
s-a calificat la JO de la Tokyo

G
imnasta  Larisa Ior-
dache s-a calificat la
Jocurile Olimpice de

la Tokyo, după un concurs
cu multe emoții în cali-
ficările Campionatelor 
Europene de la Basel. 

Cu un total de 54.968, La -
risa a fost a patra la individual
compus, după trei gimnaste
din Rusia, românca fiind no-
tată  cu 13,466 la bârnă,
13,400 la sol, 14,366 la sări -
turi și 13, 466 la paralele. Cu
un total de 54.968, Larisa a
fost a patra la individual com-
pus, după trei gimnaste din
Rusia ceea ce înseamnă că a
obținut biletul pentru Tokyo,
Melnikova era deja calificată,
iar dintre următoarele două
doar una avea dreptul să
obțină biletul de JO.

În lupta pentru cele două
bilete de Tokyo au intrat și
sportive care au reprezentat
țări calificate deja la Jocurile
Olimpice , atâta timp cât nu
au fost implicate în procesul
de calificare de până acum,
cum sunt rusoaicele abia
ieșite din juniorat Vladislava
Urazova, Elena Gerasimova,
Viktoria Listunova sau  ita -

liencele Martina Maggio,
Vanessa Ferrari sau britani -
cele Amelie Morgan, Jessica
Gadirova, Phoebe Jakubczyk.

Clasamentul din califică -
rile acestei ediții de campio -
nat european este următorul:
1.Angelina Melnikova
55.991,2. Viktoria Listunova
(55.465) 3. Vladis lava Ura-
zova (55.299) 4 Larisa Ior-
dache 54.698).

Celelalte sportivele din
România au obținut urmă-
toarele note:

Maria Ceplinschi (foto):
bârnă (12.933); paralele
(9.800), sol (13.266), sărituri
(13.400) total 49.399 puncte
, clasată pe locul 38

Antonia Duță: bârnă
(9.633), sol (12.100), sărituri
(12.966), paralele (12.500);
total 47.199  puncte calasată
pe locul 54

Larisa Iordache va fi
prezentă în  finala continen-
tală la individual compus,
unde are o bună șansă de a
obține o medalie. În finalele
pe aparate, ea va evolua  la
bârnă și sol, iar junioara
Maria Ceplinshi este prima
rezervă din finala de la sol.

ANUNŢ 

SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva, str.
Cernei, nr.10D , jud. Hunedoara, in calitate de lichidator
judiciar al debitorului GOLD RECOVERY SRL, orga-
nizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea
activelor, " 1. Autoturism Volkswagen Passat la pretul de
pornire in valoare de  1701 euro, 2.Instalaţie rafinare
cupru la pretul de pornire in valoare de  18663 euro,
3.Tester aur la pretul de pornire in valoare de 184 euro.
4.cuptor electric functional la pretul de pornire in valoare
de  170 euro. 6.cuptor electric nefunctional la pretul de
pornire in valoare de 17 euro. 7.Vaselina cuprata 1099kg
la pretul de pornire in valoare de 7997 euro. 8.Cupru pul-
bere 461kg la de pornire in valoare de 1200 euro" aflat în
proprietatea SC GOLD RECOVERY SRL,. 

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului
din Deva , str.Cernei, nr.10D , jud. HD. Licitatie se orga-
nizeaza pentru data de 29.04.2021 orele 10,00.

Participarea la licitatie este conditionata de
achizitionarea caietului de sarcini  , achitarea garantiei de
participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare
activ si depunerea documentelor de participare la licitatie
până la data de 28.04.2021 ora 10. 

Toti cei care pretind vreun drept asupra activului supus
vanzarii au obligatia sa anunte lichidatorul inainte cu 2
(doua) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub
sanctiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare telefon  0744-814145.
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Ediția din acest an a
tradiționalei com-
petiții Memorialul

Zeno Lache, organizată la
Timișoara, a adus o nouă
confirmare a valorii
sportivilor de la secția de
kaiac-canoe a LPS Cetate
Deva, acolo unde prof.
Alexandru Mureșan
reușește de câteva se-
zoane să aducă cu elevii
săi, medalii de la toate
competițiile la care sunt
prezenți.

La întrecerile de la Tim-
ișoara,debutantele clubului
devean  la categoria 10-12 ani
200 m au cucerit o medalie de

aur prin Alexia Ghita Alexia,
una de bronz prin Antonia
Nastac, iar Maria Dan a fost
foarte  aproape de podiumul
de premiere, ea încheind
competiția pe locul IV.

O medalie de aur a cucerit
și Andreea Mureşan la 200 m
(ea practic şi-a păstrat primul
loc câştigat anul trecut în ie -
rarhia cadetelor) la fel ca și
colegul său Alexandru Fili -
mon, câștigătorul medaliei de
aur  în acest an la cadeți 200
m.

La categoria juniori 2
Alexandru Mureşan şi-a săr-
bătorit ziua de naştere câș -

tigând o medalie de argint la
simplu în proba de 200m iar
Oprean Bogdan a sosit pe
locul IV foarte aproape de o
medalie.

Au mai urcat pe podiumul
de premiere Sara Trif, care a
cucerit o medalie de aur la
categoria junioare 2 și Ale -
xandru Miheț, medalie de
bronz la categoria juniori 1
după o serie de calificări  şi o
semifinală foarte strânsă.

Felicitări pentru sportivii
deveni, pregătiţi, cum spu -
neam, de prof. Alexandru
Mureșan și succes la apropia -
tele întreceri naționale.

Kaiac-canoe: Medalii 
pentru deveni la 

Memorialul Zeno Lache
Sala Ioan Damian din

Cluj Napoca a găzduit
la finalul săptămânii

trecute un interesant
turneu Internațional la
Lupte libere pentru ju-
niori- U15  la care au 
participat și sportivi
reprezentând CSS
Petroșani.

Luptătorii pregătiți de
prof. Gheorghe Răducu (Lele)
au reușit să obțină rezultate
prestigioase și au adus la vi -
trina cu trofee a clubului din
Valea Jiului trei medalii im-
portante pentru palmaresul
luptelor din Petroșani.

Junioara Florentina
Manțog  a câștigat detașat
medalia de aur la categoria
58 kg  iar surorile Andreea și
Daniela Chiriac au cucerit
fiecare medalia de bronz la
categoria 46 kg, ele situ ân -
du-se la egalitate pe locul III
la această categorie.

Un rezultat bun a obținut
și Denis  Ungureanu clasat pe
locul patru la categoria 62 kg.
Felicitări pentru tinerii spor -
tivi de la CSS Petroșani și
antrenorului Gheorghe Ră-
ducu pentru pasiunea cu care
îi pregătește pe  sportivii săi.

Comitetul Executiv al
Uniunii Europene de
Fotbal (UEFA) a

decis în şedinţa sa de luni
ca România să găzduiască
ediţia din 2025 a Campio -
natului European Under-
19.

Această competiție era pro-
gramată să aibă loc în Româ-
nia anul acesta, dar a fost
anulată de către UEFA pe 23
februarie, din cauza pan-
demiei de COVID-19 deși se
stabilise  initial, vara trecută,ca
turneul final al Campionatului
European Under-19 să se des-
făşoare în perioada 30 iunie -
13 iulie 2021, în țara noastră.
Competiţia trebuia să re-
unească 8 echipe, urmând să
se dispute un total de 15 par-
tide. Reprezentativa tricoloră
U19 pregătită de Daniel
Oprescu era calificată direct,
din postura de gazdă.

Cele patru arene nomina -

lizate acum de FRF în dosarul
de candidatură cu care s-a
câștigat anul trecut  organi-
zarea competiției, erau Sta-
dionul "Ilie Oană" - Ploieşti ,
Stadionul "Giuleşti" - Bu-
cureşti , Stadionul "Arcul de
Triumf" - Bucureşti  şi Sta-
dionul "Anghel Iordănescu" -
Voluntari .

Competiţia UEFA este con-
tinuatoarea Turneului de Ju-
niori FIFA care a debutat în
1948 şi a fost preluat de forul
continental european din
1955. Din 1980, a fost dedicat
categoriei de vârstă U18, iar
din 2002, dedicat categoriei
U19. În istoria formatului ac-
tual, România a găzduit acest
turneu în 2011.

Până la ediția care se va or-
ganiza în 2025 la Bucu rești,
următoarele ediţii ale com -
petiţiei se vor disputa în Malta
– 2023 şi Irlanda de Nord –
2024.

Fotbal:  În 2025, Campionatul 
European Under-19, programat

în România

Lupte libere

Echipa de rugby, Știința
Petroșani a debutat
cu o victorie în actu-

alul sezon din Divizia
Națională de seniori , după
o partidă  în care a întâlnit
formația CS Năvodari. Deși
echipa  oaspete a început
mai bine și în forță partida,
studenții din Valea Jiului au
temperat jocul și încet au
controlat partida.

Cele două formații au oferit
un bun spectacol iar la final
victoria a revenit echipei
gazdă care a câștigat cu 16-8 (
la pauză 5-3), reușind să se

impună la primul joc  din noul
campionat.

Știința Petroșani, antrenată
de Alexandru Lupu a jucat în
formula:  Baraulea, Vâlceanu,
Olteanu (linia I)-Carvațchi,
A.Barbu (linia II)-Morisson,
Ghiarasim, Carpo (linia III)-
Cr.Zamfir, S.Munteanu (mijlo-
cași)-Ivanciu, Curt (aripă)
-I.Tudor, Bencea (centri)-
Răzv.Barbu (fundaș).

Au mai jucat: D.Ivan, Virag,
Zârnea, Vl.Bălan, Croitoru,
Borș, Buturugă, Stupar. Arbi-
tru: Mădălin Gârbău – Bu-
curești.

Rugby:  Debut excelent pentru
Știința Petroșani în Divizia

națională



L
ichid esențial vieții,
apa hidratează,
hrănește țesuturile,

dă vigoare și energie or-
ganismului. Poate nu în-
tâmplător, terapia cu apă
pe stomacul gol, acceptată
de Societatea Medicală
Japoneză ca fiind o prac-
tica foarte sănătoasă, a de-
venit tot mai populară și la
noi. 

Paharul cu apă
Se consumă dimineața, pe

stomacul gol, imediat după ce
dinții au fost curățați. Apa tre-
buie să fie puțin călduță sau
ținută la temperatura ca -
merei. Și cum apa pe stoma -
cul gol poate avea rol de
medicament pentru multe
afecțiuni, cantitatea băută
dimineața va crește treptat,
până se ajunge la patru pa-
hare. Timp de 30 de minute
nu se mai consumă nimic.
Acest obicei are rol preventiv,
dar și curativ, susțin specia -
liștii japonezi. Și, în funcție de
problemele de sănătate
avute, o astfel de terapie este
recomandată cu pauze de o
lună de zile între cure. Ideal
ar fi să se consume apă de
izvor. 

Beneficiile acestei 

terapii
Sunt multiple. Apă băută

dimineața curăță gâtul de se-
crețiile acumulate în timpul
nopții, facilitează salivarea,
conferă un bun confort căilor
respiratorii, crește imunitatea
locală.

Detoxifiază ficatul
Consumul de apă pe sto -

ma cul gol activează funcțiile

ficatului și scade glicemia,
ajutând astfel bolnavii de dia-
bet, spun specialiștii.

Stimulează rinichii și
detoxifiază colonul
Consumul de apa pe sto -

macul gol reduce simptomele
abdominale neplăcute și dis-
confortul dat de constipație,
balonare, detoxifiază colonul.
De asemenea, un tranzit intes-
tinal sănătos asigură buna
funcţionare a digestiei şi
previne infecţiile intestinale.

Reglează tensiunea
Obiceiul de a bea apă

dimineața duce la reglarea
tensiunii, spun cercetătorii. 

Mărește rezistența 
organismului

Studiile au arătat că apa
băută pe stomacul gol mărește
rezistența organismului în
lupta cu agenții patogeni,
ameliorează durerile de cap
sau cele musculare, artrita,
arit mia, cardiac, bronşita, ast-
mul, infecţiile de tract urinar,
gastrita şi multe alte afecţiuni,
scrie csid.ro.

Curăță stomacul
În urma unui pahar de apă

băut pe stomacul gol, intestinele
absorb mai ușor substanțele
nutritive din ali  men tele consu-
mate, favorizând și eliminarea
to xinelor acumulate în timpul
noții.

Menține elasticitatea
pielii

Hidratarea este esențială
pentru menținerea elasticității
pielii, iar apa este lichidul in-
dicat. În acest sens, apa se va
consuma treptat, ajungându-

se la 8-10 pahare pe zi.

Ce fel de apă

folosim 
Cercetările efectuate au

scos în evidență faptul că pen-
tru a se menţine o stare bună
de sănătate, trebuie să se
folosească două tipuri de apă.
Asta în scopul de a oferi or-
ganismului posibilitatea de a
se odihni, evitând astfel acu-
mularea de minerale. Dar asta
nu înseamnă că se va schimba
un fel de apă minerală cu alta
întrucât, cele mai multe conțin
aceleași substanțe. În acest
caz, alternarea lor nu mai are
efectul dorit. Din acest motiv,
toate tipurile de apă minerală
ar trebui alternate cu apă de
fântână, de masă sau proven-
ită direct dintr-o sursă natu-
rală.

Apa de izvor
Prezintă avantajul că are un

conținut scăzut de minerale,
ceea ce o face potrivită pentru
consumul pe termen lung. În
general, nu conține impurități,
mai ales dacă provine din
zone montane, spre deosebire
de cea de la robinet, care este
transportată prin rețeaua de
conducte.

Important!
• Specialiștii ne sfătuiesc să

evităm consumul apei direct
din recipientele de plastic și să
folosim paharele din sticlă,

evitându-se contaminarea
apei cu anumiți compuși toxici
ce se regăsesc în compoziția
plasticelor.

• Consumul unei cantităţi
prea mari de apă, într-un timp
scurt,  este dăunător pentru
că, țesuturile se îmbibă cu flu-
idul în exces, generând apa -
riţia edemului. 

• Apa se bea cu înghițituri
mici.

• Apa prea rece încetinește
metabolismul şi conduce la
creşterea în greutate.

Cornelia Holinschi
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Dieta japoneză cu apă
• În caz de  hipertensiune arteriala – o cură cu patru pa-

hare de apă pe stomacul gol, timp de 30 de zile;
• Gastrită -  10 zile;
• Ulcer – 15 zile, dar nu se renunță la tratamentul dat de

medic.
• În caz de de constipație – 10 zile;
• Tuberculoza – 90 de zile, plus tratamentul medical
• Artrită: trei zile/săptămână. 
• Diabet – 10 zile

Apa pe stomacul gol – 
o terapie tot mai des folosită



Este celebratră, anul
acesta, la data de 25
aprilie. Înconjurat

de cei 12 apostoli, Dom-
nul Iisus Hristos a intrat
în Ierusalim cu câteva zile
înainte de răstignirea Sa,
fiind primit cu bucurie de
mulțime, ca Mesia și Îm-
păratul lui Istrael. A fost
singura dată în viaţa Sa de
pe pământ, când Iisus a
acceptat să fie aclamat ca
Împărat, pentru a fi re-
cunoscut după Lege că El
este Mesia, Mântuitorul
lumii. Această mare săr-
bătoare creștină deschide
săptămâna cea mai im-
portantă pentru pregătir-
ile de Paşti, cunoscută sub
numele de Săptămâna
Mare. 

Duminica Floriilor 
Premergătoare Sfintelor

Paști, Duminica Floriilor se
mai numește și Duminica Stâl-
parilor, de la ramurile de măs-
lin și finic cu care a fost
întâmpinat Domnul Iisus la in-
trarea în Ierusalim. Sărbă-
toarea Floriilor marchează
începutul săptămânii Patim-
ilor ce culminează cu Noaptea
de Înviere şi cu marea sărbă-
toare de Paşte. 

Înainte cu o săptămână de
patimile sale, domnul nostru
Iisus Hristos a intrat în
Ierusalim pe un asin, înconju-
rat de cei  doisprezece apos-
toli.Mulțimea, recunos cân du-L
ca fiind adevăratul Mântuitor,
L-a întâmpinat cu ramuri de
palmier, finic sau smochin,

simbol al biruinței,  strigându-
I cuvinte de laudă: "Osana!
Bine este cuvântat Cel ce vine
întru numele Domnului!"
(Matei 21, 9). Motivul princi-
pal pentru care I se datora
această primire a fost, de fapt,
învierea lui Lazăr. Dar, nu tre-
buie uitat că aceeași mulțime
care-L slăvise, aducându-i cu-
vinte de laudă, peste doar
câteva zile, incitată de farisei și
de cărturari L-a trădat, stri -
gând: "Răstigneşte-L! Răstig -
neşte-L!"

În ziua de Florii
Biserica Ortodoxă a rân-

duit ca după după săvârşirea
Sfintei Liturghii, să se
sfinţească ramuri de salcie în-
mugurită, acestea amintind
de  ramaurile de măslin și
finic cu care a fost în-
tâmpinat Domnul
Iisus în Ierusalim.

Slujitorii Bisericii
citesc rugăciuni de
sfinţire a salciei, ţinând
în mâini ramuri înmugu-
rite, ca simbol al biruinţei
vieţii asupra morţii, fiind
cunoscut faptul că salcia are o
mare putere de regenerare. 

În tradiția populară 
Există credința că însăşi

Maica Domnului a binecuvân-
tat salcia, după ce aceasta s-a
transformat într-o punte,
ajuntând-o să treacă apa unui
râu. Maica Domnului, vrând
să-l vadă pe Hristos răstignit
a avut în cale o apă. S-a rugat
de toate buruienile să o

treacă,
dar niciuna n-a
voit, numai salcia a întins o
cracă şi a trecut-o dincolo,
potrivit traditiipopulare.ro. Se
spune că Maica Domnului a
binecuvântat-o să fie dusă la
biserică, să o slujească preoţii
şi să se încingă oamenii cu ea,
ca să nu-i doară mijlocul la se-
ceratul grâului. 

Tradiții și obiceiuri 
de Florii

Moștenite din generație în
generație, tradițiile și obi-
ceiurile poporului nostru sunt
respectate și păstrate cu sfințe-
nie, indiferent de vicisitudinile
vremurilor. Chiar dacă acestea
diferă doara de la o zonă la alta,
credința rămâne aceeași.

În sâmbăta Floriilor
• În unele zone din Ardeal,

încă de dimineață, se prime-
nesc mormintele iar spre
seară, credincioșii se în-
dreaptă spre cimitir cu salcie
și flori, unde mormintele sunt
stropite cu apă sfințită, apoi
împodobite cu lumânări
aprinse. De asemenea, se fac
și slujbe de pomenire a celor
plecați.

Crenguțele 
de salcie

• Care au fost sfințite la bi -
serică, se așază la icoane, se
prind de ușa de la inatrare, ca
să-i protejeze pe cei din  casă

de boli și necazuri.
• Fetele tinere își

vor pune crenguțe
sfințite de salcie sub
pernă, existând cred-
ința po trivit căreia

vor deveni mai fru-
moase și se vor mărita în

acel an.
• Crenguțele de salcie se

pun și la pomii fructiferi, în
vii, ca să rodeasc mai mult,
sau la stupi, ca albinele să fie
binecuvântate.

• Se spune că doar  în
această zi a anului florile au
suflet și simt. De aceea,
înainte de a rupe o floare,
este bine să-i fie cerută
iertare pentru gest.

• Și cum de Florii sunt
sărbătorite toate persoanele
cu numele de floare, obiceiul
de a se oferi flori este per-
ceput ca o urare, care atrage
norocul.

• În popor se crede că aşa
cum este vremea de Florii,
aşa va şi cea din duminica de
Paşti.

Cornelia Holinschi
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Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a fost profeţită cu
aproximativ 500 de ani înainte, de către Profetul Zaharia,
în Vechiul Testament. Acolo Hristos este numit „Împăratul
Ierusalimului“ care vine „drept şi biruitor; smerit şi călare
pe asin, pe mânzul asinei“. Ramurile de finic sunt simboluri
biblice ale Bisericii, înţeleasă ca o comuniune a dreptcred-
incioşilor, iar finicul este simbol al înţelepciunii, scrie dox-
ologia.ro

Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim

Intrarea Sa triumfală în Ierusalim avea să 
descopere că El este Mesia cel aşteptat, că poporul nu trebuie să mai
aștepte un alt Împărat, dar să le arate că este un altfel de Împărat,
neasemănător celor cunoscuți în istorie. Din acest motiv, El n-a in-
trat călare pe un cal, așa cum s-ar fi cuvenit unui împărat, ci pe un
asin, ca semn al neacceptării tronului lumesc. Ierusalimul în care
intra Hristos este chipul Ierusalimului ceresc, acolo unde Fiul dom-
nește veșnic împreună cu Tatăl și cu Duhul și preînchipuie Noul

Ierusalim - Biserica, în care El va fi mereu prezent prin
Duhul Sfânt, scrie crestisnortodox.ro.
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Bugetul vostru s-a cam
dezechilibrat, avand în vedere
apropierea sărbătorilor. Toc-
mai de aceea, încercați să-l
restabiliți pentru că de bani
aveți nevoie oricând. La locul de
muncă evitați discuțiile con-
flictuale și ocupați-vă doar de
ceea ce aveți voi de făcut.

La serviciu ar fi bine să vă stabil-
iți prioritățile și să nu căutați
metode ușoare, de a rezolva
problemele grele. Este posibil să
primiți salariul în avans sau o
primă de sărbători. Banii de care
dispuneți păstrați-i cu atenție,
pentru că sărbătorile vor trece
repede, iar cheltuielile revin.

Sunteți destul de agitați, pentru
că nemulțumirile din ultima
vreme și-au pus amprenta pe
starea voastră de spirit. Încer-
cați să vă liniștiți, vor veni și lu-
cruri bune în viața voastră.
Totul este să aveți încredere că
veți reuși, iar greutățile să nu vă
sperie.

Familia vă preocupă în mod de-
osebit, iar obligațiile de serviciu
le puneți pe plan secund. Încer-
cațai să faceți în așa fel încât să
nu vă neglijați munca, pentru
că celelalte lucruri se vor re-
zolva de la sine. Aveți grijă de
sănătatea voastră și odihniți-vă
mai mult.

Este cazul să priviți cu atenție
în viitor și încercați să corectați
lucrurile care nu merg. N-ar
stica să vă selectați și prietenii
și să-i păstrați doar pe cei ade-
vărați. La serviciu vi se propune
un proiect de anvergură și acest
lucru vă preocupă foarte mult.

Problemele profesionale revin în
atenție, pentru că intențiile
voastre bune nu sunt luate în
seamă. De aceea, căutați soluții
convenabile de ambele părți și
încercați să stingeți conflictele
care se pot ivi pe parcurs. Starea
sănătății este bună, dar aveți
grijă de voi pe mai departe.

Sunteți foarte activi și vă impli-
cați în tot felul de situații coti-
diene, fără să vă gândiți că
partenerul de cuplu are nevoie
de voi. De aceea, ar fi de dorit să
mai stați și pe acasă și să re-
zolvați împreună problemele,
mai ales acum, în prag de săr-
bători.

Se prefigurează schimbări im-
portante în relațiile parteneri-
ale. De aceea, căutați să vă
implicați mai mult și să puneți
la punct noi strategii de lucru.
Colegii sunt dispuși să vă ajute,
dar nu sunteți siguri dacă veți
accepta. Familia vă sprijină
necondiționat.

Încă de la începutul intervalu-
lui, treburile de la serviciu se
aglomerează. Și pentru că sun-
tem în prag de sărbători, ar fi
bine să vă reorganizați timpul,
ca să reușiți să finalizați toate
sarcinile primite. Cei singuri s-
ar putea să întâlnească per-
soana mult visată.

La locul de muncă aveți de re-
zolvat câteva probleme urgente,
iar șefii vă tot presează pentru
asta. Încercați să vă păstrați cal-
mul și să faceți tot ceea ce este
posibil pentru ca lucrurile să fie
în favoarea voastră. La sfârșitul
intervalului vă implicați în acti -
vități distractive.

Urmează o perioadă mai relax-
antă, în care veți face călătorii
scurte, în interes personal.
Așteptați cu nerăbdare sărbă-
torile, pentru ca să fiți alături de
cei dragi. În această perioadă, s-
ar putea să primiți o propunere
de colaborare și trebuie să vă
decideți foarte repede.

Ca să reușiți în ceea ce vă pro -
puneți, este nevoie de o reori-
entare a activităților profesio nale.
Contextul actual nu vă este fra-
vorabil, dar vor veni și zile mai
bune. Trasați-vă un plan viabil și
căutați să nu pierdeți nimic din
vedere. Viața socială vă ocupă o
mare parte din timp.

Tradiţii și obiceiuri de Florii
în alte țări creștine

Duminica Floriilor este întâmpinată și în
alte țări creștine cu aceeași bucurie ca și la noi,
dar tradițiile și obiceiurile diferă. 

• Obiceiul aducerii ramurilor la biserică se
păstrează din secolul al IX-lea, fiind răspândit
atât în Răsărit, cât și în Apus.

• În unele țări din zona mediteraneană, în
Duminica Floriilor bisericile sunt împodobite cu
frunze de palmier sau ramuri de măslin și dafin.

• În țările nordice sau în Rusia, sunt folosite,
ca și la noi, ramurile de salcie, în altele ramuri
de conifere.

• Acolo unde sunt întrebuințate frunzele de
finic, acestea sunt tăiate în diferite modele, în
special sub formă de cruce.

• În Grecia, după slujba de Florii, sunt oferite
credincioșilor de către preoți o mică cruce și
un buchet din ramuri de dafin. Aici, dar și în
Franța, ramurile sunt duse la cimitir.

• În Rusia și în Europa Centrală, oamenii
obișnuiesc să mănânce mugurii de salcie în
Duminica Floriilor, pentru a fi feriți de canicula
verii. 

• În Franța și Spania se păstrează un obicei
din secolul al VIII-le, de a imita aclamațiile
iudeilor ”Osana”(în aramaică este o rugăciune
închinată Domnului.

• În Grecia, Sâmbăta lui Lazăr este cunos-
cută sub numele de ”Primele Paști”. Sunt evi-
dente și influențele păgâne întrucât Lazăr nu-l
prefigurează numai pe Hristos, ci și pe zeii ce
simbolizează tinerețea, precum Adonis și Atis,
scriecreștinortoodox.ro.

•  În Germania, Duminica Floriilor este nu-
mită ”Duminica Verde” datorita florilor și ra-
murilor specifice.

Au sistat filmările 
Povestea de dragoste din serialul turcesc  ”Her-

cai” s-a terminat definitiv în Turcia, la data de 25
aprilie, când a fost difuzat episodul 69. Știrea că se-
rialul nu va mai continua a stârnit controverse,
fanii turci s-au supărat foarte rău. După anunț, au
urmat peste 200.000 de postări și comentarii pe
toate căile de comunicare posibile, cerând pro-
ducătorilor continuarea serialului, ca poverstea să
se poată termina satisfăcător.

Filmează din  nou
După o pauza cam lungă, actorul Guy Ecker ( din

serialele”Minciuna” și ”Salome”) revine pe pla-
tourile de filmare. El va juca într-o comedie roman-
tic, unde o va avea ca parteneră pe Barbara de
Regil.

SE SPUNE CĂ:

Vineri, 23 aprilie, ora 20,30

Iisus din Nazaret (II)
Filmul urmăreşte naşterea, viaţa, procesul,

moartea şi Învierea lui Iisus, aşa cum sunt redate în
cele patru Evanghelii ale Noului Testament. Dar,
pelicula lui Zeffireli a stârnit controverse întrucât
regizorul declarase că este interesat mai mult de
Iisus – Omul. Cu toate aceste, este unul dintre cele
mai apreciate filme despre Iisus.
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Mulțumesc Vlad
Voiculescu, ai
reușit să mă

convingi de câtă prostie și
dobitocie există în minis-
tere și ”coaliția mea”! În ce
țară, un partid cu 15%
conduce după bunul plac? 

Ministrul Sănătății este, la
ora actuală, o piață de des-
facere: morți mai mulți în re-
alitate decât există raportați.
Cei care conduc Ministerul
sunt acționari, bișnițari în di-
verse combinații cu medica-
mente, cumetrii peste
cume trii, unde mișună
amante, amanți, interlopi,
neveste sau amante de
polițiști și multe altele. Nici
alte ministere nu sunt curate,
dar sunt închise ermetic, ca
să nu răsufle. Până acum,
numai PSD-ul fura, era oaia
neagră. Acum, avem o coaliție
care face pe față orice, nimeni
nu le face nimic. Cine să le
facă? Statul mai are instituții?
Vai de mama lui Guvern, fără
niciun pic de credibilitate! Zi
de zi vedem declarații, vala-
bile doar în episoade de ,,cas-
cadorii râsului”. Dar de ce am
ajuns aici? Toate împrumu-
turile se fac pentru salariile
bugetarilor și pensiile spe-
ciale nejustificate. Statul îm-
prumută doar pentru
camarila sa, nu pentru popor.
Așteptăm o echilibrare
morală și profesională a stat-
ului promisă de PNL și
Președinte. Sistemul este fal-
imentar, inclusiv cel din
justiție. Incompetenții și re-
chinii cu adevărate interese
au căpușat statul. Și atunci
cum să fie credibil. Profesorul
Cherecheș spunea că la Mi -
nisterul Sănătății doar o
treime sunt competenți,
restul sunt cu intelect redus. 

Țara este ca și vândută!

Iar noi am devenit roboți.
Suntem într-o țară a bar-
bariei, polițiștii omoară oa-
meni nevinovați (anii 60)
sunt mulți fără școală și
raționament care nu au ce
căuta în sistem. Testați și dați
afară, numai așa vom fi com-
petenți. Asta peste tot, nu

numai în poliție. Mulți care
nu au reușit la alte școli au in-
trat în poliție. Sunt multe
cazuri!

Vedem în fiecare zi nemul -
țumiri, oameni nervoși, iritați.
De ce am ajuns aici? Vreți să
știți cum am ajuns aici?
Foarte simplu și foarte trist.
Pentru că suntem conduși de
nepricepuți, fără suflet de
român, care distrug țara pen-
tru unii care au plătit șco-
larizarea lor în exterior. Am
ajuns să ne pierdem țara. Iar
când ne-am pierdut țara, am
pierdut tot. 

Președintele țarii este dis-
părut, bolnav sau supărat
pentru alegerea lui. Dacă nu
simți și gândești românește,
cum poți conduce o țară? Em-
patia sau minima inteligență
trebuie înțelese, ca să conduci
ceva.

Avem președinte „român”,
dar avem și primari la fel de
„români”. În orașe mari, în
București și Timișoara de ex-
emplu, Fritz „Șpriț” este mai
bombă decât Klaus. Nu are
nici măcar cetățenie română.
Cum poți crede că va face tre-
abă în Timișoara? Dar avem
și alte personaje la Brașov,
Alba Iulia și chiar aici în Bu-
curești, sectorul 1, Clotilde
Armand, pe numele sau. Când
îi pronunți numele, faci frac-
tură la limbă. Eu știu mai
multă franceză decât știe ea
română! 

Cum, Doamne iartă-mă,
ne-am pricopsit cu ea și cu
ceilalți, nu știu. De fapt știu,
dar voi dezvolta în alt edito-
rial, adică este simplu: până
prostimea nu-și etalează
prostia, nu se simte bine.

Stați că mai avem: Ludovic
Orban, fost prim-ministru, ac-
tual Președinte al Camerei
Deputaților. Este cel mai vino-
vat pentru situația creată. A
vândut toate ministerele
cheie USR-ului, pentru un
scaun călduț lui, nu țării, nu
partidului.

Credeți cumva că s-au
epuizat numele „românești”
din conducerea țării? Nicide-
cum! Siegfried Mureșan,
comisar european! Koveși,

procuror șef la UE, Renate
Weber, avocatul Poporului
României. Voi încheia apo-
teotic: Raed Arafat, „românul”
care se ocupă de sănătatea
românilor, comandant în situ-
ațiile de urgență din Româ-
nia! I se mai spune
„Terminatorul de viruși”. Și
acum, să vă prezint situația
de ansamblu și să mai
spuneți dumneavoastră că
este o întâmplare: 

Nimic nu ne mai aparține! 

Știți unde vă plătiți fac-
turile? De curent electric, gaz,
apă sare, carburanți, mân-
carea?! La străini, inclusiv apa
din izvoare, telefoanele și
ratele la bănci. Toți banii
merg afară, iar statul le dă și
subvenții. Oare cât de proști
și fraieri suntem?!

Suntem împărțiți. Și, ne
place să auzim că suntem
PNL, PSD, USR, AUR, UDMR
etc. ne mâncăm precum câinii
pe ciolan. Dar ciolanul nu ex-
istă. Să nu uităm așa-zisa so-
cietate civilă, care este
compusă din masele de
manevră ale securiștilor. Prin
aceste ONG-uri se toacă sau
spală bani, care sunt folosiți
la populația săracă, ce a de-
venit masă de manevră de …
”pus”’ sau dat jos guverne.

Oamenii care demon-
strează acum sunt exact cei
care au votat ,,celebra coal-
iție” și au fost păcăliți, mințiți,
dați la o parte și lăsați pe dru-
muri. Sunt tinerii care îi
dădeau PSD-ului m..e. Acum,
încep să se trezească la o re-
alitate a lor, realitatea neo-
marxistă în care, pe unde
trec, se vede competența lor
intelectuală, educația primită
în străinătate, rezultatul în-
vățământului lor, școliți la
fără frecvență, comporta-
mentul lor execrabil. Unii din-
tre ei se erijează în societatea
civilă. Sunt tare mândri de ei
înșiși și se cred de neînlocuit,
irezistibili! 

Ce vedem, 
”e lumea bună”!

Cât de mândri și distinși

sunt domnii cu "m..e" pe tri-
cou! Mă gândesc la educația
dată copiilor. La nivelul de ed-
ucație, cultură, bun simț!
Dacă nu interacționezi cu ei,
nu-ți dai seama cât de amplu
e fenomenul de înlocuire.
Suntem în plină degradare a
speciei umane, la nivel plane-
tar. 

Cineva se joacă la butoane,
ca să justifice genocidul.
Bertrand Russell a luat pre-
miul Nobel pentru pro-
movarea mascată a eugeniei.
Au vrut să obțină acordul
Creatorului pentru uciderea a
jumătate din populația glob-
ului invocând degenerarea
speciei umane, uitând să
menționeze că tot ei sunt ar-
tizanii acestei degenerări.

Şocantă este reacţia per-
misivă şi blândă a multor
români, la aflarea că un om a
mințit. Ca popor, avem o
nepermis de mare toleranţă
faţă de minciună. Ne identi-
ficăm până în măduvă cu
mincinoşii naţiunii.

Știu că nu pare grav, mai
ales când cineva care și-a pla-
giat doctoratul a ajuns prim-
ministru, dar unii au mințit și
mai mult pentru a ajunge în
fruntea statului (prin medi-
tații). De ce mint? Pentru că
nu au intelectul dezvoltat, nu
au caracterul puternic și
curat, inclusiv capacitatea să
ajungă pe propriile lor puteri
sus. Și atunci fură și mint.
Ajungând sus, ei mint ca să se
mențină, trecând în faza su-
perioară a minciunii. Iar faza
cea mai neagră este că ei cred
și pun în aplicare ce au în-
vățat și dobândit prin teribila
minciună.

Cazul lui Voiculescu și a al-
tora explică limpede cum a
fost posibil ca, în 30 de ani, să
trecem cu vederea minciunile
politicienilor. Ca popor, avem
o nepermis de mare toleranţă
faţă de minciună. Ştiţi de ce?
Pentru că ne identificăm până
în măduvă cu marii mincinoşi
ai naţiunii. 

Aşa suntem fiecare dintre
noi, acasă, la serviciu, pe stra -
dă. Minciuna ne curge prin
vene. O respirăm. De asta şi

arătăm în halul ăsta, ca popor.
Sigur, Voiculescu a minţit prin
omisiune cu privire la studiile
domniei sale. Pas cu pas, nu a
fost deranjat de nimeni.

Din iubire 
de neam și țară

Trebuie să luăm atitudine.
Nu din ură, ci din dragoste
faţă de adevăr, pentru copiii
noştri, cărora vrem să le
lăsăm o naţiune mai bună, cu
politicieni cinstiţi și respons-
abili.

Poporul, gloata, turma e
cea care apără și vrea im-
punerea legilor, adresându-se
„conducătorilor” ca unor
„înțelepți” care, prin „jude-
cata” lor, să  repună dreptatea
la locul ei, în timp ce  „con-
ducătorii,  apărătorii legii” se
adresează „poporului” ca
unei turme oligofrene și re-
dusă mintal, care înghite
orice bazaconie sau aiureală i
se servește drept… „argu-
ment” ! 

S-a văzut la alegeri! Efectul
de turma a dat rezultate. Ca
drept dovadă, avem tot ce
”mi-am dorit al meu”: guvern,
parlament, coaliție și Consti-
tuție, toate folosite drept
”preș”. 

Mulțumesc Vlăduț! Prin
tine am văzut adevăratul int-
electual tânăr, școlit afară,
care ne conduce. 

Dle Orban, oare sunteți
fericit când vedeți ce a ieșit de
la negocieri?! Cum puteți să
mai stați lângă asemenea oa-
meni?

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mulțumesc Vlăduț, acum 
am văzut cine ne conduce 

cu adevărat! Banii vorbesc!
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Mod de preparare:
Fasolea se pune la moi în

apă, iar după câteva ore se

poate fierbe. După ce s-a

răcit, se toarnă într-un cas-

ton încăpător, apoi se

adaugă, pe rând,  porumbul,

ardeiul gras, ceapa și

verdeața. Ingredientele se

amestecă ușor, după care, se

pune oțetul sau zeama de

lămâie, ulei, puțină apă,

foarte puțin zahăr și totul se

condimentează, după gust.

Ideal ar fi ca piperul să fie

proaspăt măcinat. După

omogenizare, salata se lasă

la frigider câteva ore, pentru

ca aromele să se între-

pătrundă. Cine dorește, la

compoziție poate adăuga și

câteva măsline, iar în loc de

conservă de ton, se pot folosi

și alte conserve de pește în

ulei sau suc propriu.

INGREDIENTE

500 g de fasole fiartă,
200 g de ton, o conservă
de porumb, oțet sau
zeamă de lămâie, o
ceapă roșie, o legătură
de pătrunjel, un ardei
gras, sare, piper.

SalaTă DE faSolE cu ToN șI PoRuMb cIoRbă DE caRTofI cu
lEușTEaN

PEșTE cu aRDEI la cuPToR

Mod de preparare:
Drojdia se dizolvă într-o

cană cu apă călduță, împre-

ună cu o lingură de zahăr și o

linguriță de făină. După

câteva minute, drojdia se

toarnă în castronul cu făina

cernută în prealabil, la care

se adaugă restul de zahăr,

sarea și uleiul. Ingredientele

se frământă cu apă, până se

obține un aluat elastic. Alu-

atul obținut se lasă să

crească, iar după ce-și du -

blează volumul, se împarte în

trei părți egale, din care se

vor întinde trei foi.

Separat, halvaua sfărâ-

mată se amestecă bine cu

nuca măcinată și cacao, iar

după omogenizare, compozi -

ția obținută se presară peste

foi. Fiecare foaie se rulează și

se așază într-o tavă rotundă.

Rulourile se ung cu ulei și se

dau la cuptorul încins, pen-

tru 30-40 de minute. 

INGREDIENTE

500 g făină, ½ cub drojdie, 200 g nucă, 100 g halva,
2 linguri cacao, 400 ml apă, 25 g ulei, 100 g zahăr, 1
praf de sare.

PlăcINTă
cu halva
PlăcINTă
cu halva

Mod de preparare:
Zarzavaturile se taie mărunt și se călesc în ulei. Peste

legumele înăbușite se toarnă apa, iar după primul clocot se

adaugă și cartofii, curățați și tăiați în bucăți potrivit de mari.

Ciorba se lasă la fiert aproximataiv 20 de minute, după care,

se adaugă sucul de roșii. Borșul se fierbe separat și se toarnă

apoi în oala cu ciorbă. Se mai dau câteva clocote, ciorba se

potrivește de sare și piper, apoi se stinge focul. Deasupra se

presară leușteanul tăiat mărunt. 

Mod de preparare:
Cepele se curăță și se taie

felii.  Ardeii se spală și se fe-

liază, apoi se curăță ustur-

oiul. Legumele astfel

pre gătite se pun, în strat uni-

form, într-o tavă termorezis-

tentă, iar deasupra se

presară puțină sare și piper.

Bucățile de pește, condimen-

tate după gust, se așază dea-

supra legumelor din tavă.

Peste ingredientele astfel

pregătite se toarnă uleiul, iar

tava se acoperă cu o folie și

se dă la cuptor pentru 30 de

minute. După acest interval,

se îndepărtează folia, iar

tava se mai lasă câteva

minute la cuptor, până se

rumenesc bucățile de pește.

La final, deasupra se presară

frunzele de busuioc, iar

preparatul se consumă cald,

alături de piure de cartofi

sau alte garnituri preferate.

INGREDIENTE

500 g cartofi, 1-2 morcovi, pătrunjel, țelină, 2 legă-
turi de ceapă verde, 3 legături de leuștean, un litru de
borș, 5 linguri suc de roșii, ulei, sare, piper.

INGREDIENTE

4 bucăți file de pește alb, 6 ardei grași (roșii şi gal-
beni), 2 cepe potrivite, 6 căței de usturoi, 3 linguri de
ulei, sare, frunze de busuioc proaspăt.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

N - N - G - PERUCI - WA - AR - AF - LUA - OMAT - GUITAT - I - F - NA - ROTATII - AD - DETECTIE - LEU - OASE - L - SAU - CNUT -

IAPA - SANDA - SALVARE - RS - VAITARI - BIO - TRAI - EVA - C - ALAI - AN - CA - ARAB - L - STERILA - OA - LAI - NAVA - GA -

RASFAT - DENIGRA



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 apartament trei camere,

Deva, Bd.I.Maniu, et.1, decomandat,
CT, termopane, ușă metalică, renovat
și mobilat modern. Preț: 78.000 euro,
telefon: 0722.564.004

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.

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, 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 Domn singur, Deva, 52 de ani,
190/92, fără vicii sau obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă/domnișoară
din împrejurimi, pentru o relație de
prietenie, poate chiar mai mult. Aștept
SMS la tel. 0752.396.515.

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serioz-
itate. Telefon: 0737.806.045.

l Domn, 61 de ani, din Hune-
doara, de religie baptistă, doresc să
cunosc o doamnă de aceeași religie –
baptistă, penticostal sau creștin după
evanghelie, de vârstă apropiată, 55-61
de ani, pentru prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0774.042.022.

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 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, 1,98 m, din
Brad, absolvent 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.

DIVERSE

l Vând lăzi de stupi, rame, maga-
zie, diafragme, capace, hrănitoare,
rame 1/1 și ¾, redresoare etc. din
lichidare stupină. Preț: 0-100 lei, ne-
gociabil, telefon: 0755.806.759.

l Vând celular nou, Samsung A10,
de culoare închisă. Preț: 650 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

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.
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16 - ACTUALITATE

Cetăţile dacice din Munţii
Orăștiei trebuiau să
treacă în administrarea

Consiliului Judeţean Hune-
doara. Legea pe baza căreia
trebuia să se întâmple acest
lucru a fost o iniţiativă a par-
lamentarilor PSD de Hune-
doara şi a fost promulgată
încă din vara anului trecut,
dar lucrurile s-au blocat. În
acest sens, am dorit să
primim câteva lămuriri de la
deputatul PSD Viorel Salan.

- Aţi  adresat deja mai multe
interpelări şi întrebări mi niş -
trilor actualului guvern.  Care
sunt problemele cele mai pre-
sante pe care le-aţi abordat?

Am constatat că, deşi Legea nr.

23/2020 privind regimul juridic
al Cetăților dacice din Munții
Orăștiei  a fost promulgată încă
de anul trecut, punerea ei efectivă
în aplicare întâmpină o serie de
dificultăţi birocratice. Şi am decis
că trebuiesc găsite cât mai urgent
soluţii pentru înlăturarea bloca-
jelor apărute. Cea mai scurtă
abordare a fost să mă adresez di-
rect miniştrilor cu responsabi -
lităţi în domeniul respectiv.

- Concret, la ce anume vă
referiţi?

În primul rând, conform aces-
tei legi, Consiliul Judeţean Hune-
doara are obligaţia preluării,
inventarierii şi înscrierii în dome-
niul public al Judeţului Hune-
doara, a cetăţilor dacice din

Munţii Orăştiei. Dar cărţile fun-
ciare nu sunt aduse la zi, unii din-
tre proprietarii tabulari fiind
decedaţi. Proprietarii fiind de-
cedaţi sunt dificil de identificat
toţi moştenitorii acestora şi de
notificat, iar cei care nu pot
dovedi calitatea de proprietari cu
drepturi depline,  nu au dreptul
să încheie declaraţii notariale de
renunţare la proprietatea asupra
terenurilor. De aceea am solicitat
ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi administraţiei, cât şi
ministrului culturii, să precizeze
dacă, în situaţia dată, Consiliul
Judeţean Hunedoara poate
derula procedura exproprierii
terenurilor aferente celor patru
cetăţi dacice precizate mai sus,

prin aplicarea procedurilor Legii
nr. 255/2010?

- Şi ce răspunsuri aţi primit
de la miniştrii?

Deocamdată am primit
răspuns doar de la ministrul dez-
voltării şi el este de părere că
situaţia dată nu se încadrează în
prevederile legale în vigoare şi de
aceea a propus iniţierea unui
grup de lucru interinstituţional
din care să facă parte reprezen-
tanţi ai tuturor entităţilor publice
cu expertiza în acest domeniu.

- Sunteţi de acord cu propu -
nerea?

După părerea mea, cred că
am câştiga timp dacă am veni
mai degrabă cu o iniţiativă le -
gislativă parlamentară care să re-
zolve punctual această situaţie.

- Ce alt blocaj aţi mai sesizat
legat de aplicare Legii nr.
23/2020?

Exercitarea atribuţiilor de ad-
ministrare a celor patru cetăţi
dacice ce se vor prelua potrivit
Legii nr. 23/2020, alături de
Sarmizegetusa – Regia, deter-
mină o creştere substanţială a
res ponsabilităţilor şi obligaţiilor
Consiliului Judeţean Hunedoara.
Din acest motiv, Consiliul Ju de -
ţean Hunedoara a solicitat în mai
multe rânduri suplimentarea
numărului de posturi alocate
acestei activităţi, dar lucrurile nu
au putut fi finalizate. Pentru a
obţine clarificările necesare, am
considerat oportun să adresez

întrebări atât ministrului culturii
cât şi ministrului dezvoltării, lu-
crărilor publice şi administraţiei.

-  Şi?
Am primit până acum răs -

puns doar din partea ministrului
dezvoltării. Încă mai aştept
răspuns şi de la ministerul cul-
turii şi vom vedea după aceea ce
demersuri mai trebuiesc făcute
în continuare.

- Doar aceste două aspecte
sunt nerezolvate în legătură cu
aplicarea Legii nr. 23/2020,
sau mai sunt şi altele?

Din păcate a mai rămas fără
rezolvare şi aspectul legat de in-
stituirea unei structuri care să
asigure măsurile de ordine şi
sigu ranţă publică în zona stabili -
tă ca sit istoric. În acest sens, re-
sponsabilitatea revenea
mi nisterului afacerilor interne şi
de aceea am adresat întrebarea
direct ministrului de resort. Ter-
menii răspunsului pe care l-am
primit sunt destul de vagi, dar voi
reveni asupra acestei solicitări.

- Vă mulțumesc.

Viorel Sălan:” Deşi Legea privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei  a
fost promulgată încă de anul trecut, punerea ei efectivă în aplicare întâmpină dificultăţi”


