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Puterea tămăduitoare 
a florilor de mai
Adevărate minuni ale naturii, florile ne
încântă privirea, indiferent de anotimp. 
Dar florile lunii mai, pe lângă frumusețe, 
sunt înzestrate cu puteri tămăduitoare
uluitoare, care pot face minuni pentru 
sănătatea noastră. /pag 8

Fondat de Cornel POENAR
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Municipalitatea din 
Hunedoara a semnat un
prim contract de 
10 milioane de euro 
pentru derularea lucrărilor
de modernizare a 
transportului local. 
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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!

Orele de dirigenție şi rolul
acestora în dezvoltarea
personalității elevilor - 
dialog cu prof. Olivia 
FIREANDA, de la Colegiul
Economic „Emanuil
Gojdu” 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

Vaccinare pe bicicletă
în „vinerea verde”
Vaccinare pe bicicletă
în „vinerea verde”

În comuna Crişcior se va derula o campanie
de vaccinare împotriva Covid 19 /pag.3

sPortPag. 4
CS Făerag organizează în
week-end ediția a IX-a a
tradiționalei competiții 
cicliste TURUL MUNICIPIU-
LUI DEVA și întrecerile 
din cadrul campionatului
judeţean.

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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De-a lungul vieții,
tinerii dobândesc o
multitudine de val-

ori personale, cunoștințe
și abilități dobândite atât
prin intermediul
părinților, cât și al
cadrelor didactice care
reușesc să își lase propria
amprentă asupra for-
mării caracterelor aces-
tora. Valorile și credințele
personale se formează
deseori în cadrul orelor
de curs predate de cadre
didactice, dar și în cadrul
orelor de dirigenție.

Practica educativǎ în-
delungatǎ a demonstrat
necesitatea de a încredința
unui diriginte o întreagǎ ac-
tivitate de coordonare a tu-
turor influențelor educative
ce se exercitǎ asupra unei
clase.

- În calitate de dirigintă a
unei clase de postliceală -
anul I de profil „Agent de
turism” în cadrul Colegiului
Economic „Emanuil Gojdu”
Hunedoara - ne spunea re-
cent prof. Olivia FIREANDA
(foto) - am încercat să struc-
turez planificarea la diri-
genție astfel încât să
cuprindă teme care să ducă
la dezvoltarea personală a
elevilor. Una din aceste
teme fiind „De ce vreau să
devin ghid turistic?”

Rolul profesorului și în
special al profesorului diri -
ginte, este de a-l ajuta pe
fiecare elev în parte să-și de-
scopere talentele de care
beneficiază și să-și exploa -
teze la maxim resursele de

care este capabil, și să-și
aleagă drumul care îl ajută
să-și pună în valoare aceste
talente. Cu alte cuvinte, rolul
esențial al dirigintelui este
acela de a-i dezvolta elevului
gândirea strategică.

În acest sens, dirigintele
capătă rol de mediator, intro-
ducând o serie de materiale
inovative și moderne cum ar
fi: „metoda jocului de rol” în
care elevii sunt puși în pos-
tura de a-și imagina că în-
deplinesc rolul unui ghid
turistic care acompaniază
grupurile de turiști către
destinații din județ. 

Însoțind grupurile de
turiști și vorbindu-le despre
locurile vizitate, un ghid tur-
istic poate căpăta abilități de
comunicare, dar și organiza-
torice ceea ce va contribui
indirect la dezvoltarea sa
personală. 

Mai mult decât atât, vizi -
tând numeroase orașe și țări
străine, un ghid turistic bene -
ficiază de oportunitatea de a
învăța despre obiceiurilor lo-
calnicilor, istoria și cultura
locurilor ceea ce are drept
rezultat îmbogățirea cunoș -
tințelor generale.

O altă metodă pe care o
utilizez în cadrul orelor de
dirigenție este distribuirea
testelor de personalitate
care creează o imagine de
ansamblu asupra potențialu-
lui fiecăruia fiind de aseme-
nea, un important vector de
decizie în alegerea viitoarei
cariere.

Pentru a face față unei ast-

fel de meserii este nevoie de
anumite trăsături comporta-
mentale cum ar fi: empatia,
simțul umorului, charismă
alături de talent și valoare,
cât și de un set de abilități
specifice bine puse la punct.

În scopul dezvoltării per-
sonale a potențialilor ghizi
turistici, profesorul diriginte
utilizează tehnica brainstor -
mingului, prin care în cearcă
să descopere abi li  tățile și ta -
lentul diplomatic, calități atât
de necesare în rezolvarea
situațiilor neprevăzute și mai
puțin plăcute care pot apărea
în viitoarea lor carieră.

Pe lângă frumusețea aces-
tei meserii și aportul pe care

îl are la dezvoltarea perso -
nală, mai apare și motivația
intrinsecă a fiecăruia.

„Am ales meseria de ghid
turistic, deoarece încă din
copilărie m-am simțit atrasă
de frumusețile geografice și
istorice ale țării. Un alt motiv
ar fi dorința de a interacționa
cu oamenii și de a le
prezenta aspecte interesante
ale culturii locale” -  susținea
eleva Năstase Bianca Maria.

„Consider meseria de ghid
turistic ca una potrivită pen-
tru mine deoarece beneficiez
de o mare parte din calitățile
necesare acesteia: memorie
bună, rezistență la stres și
efort, bagaj bogat de cunoș -

tințe în domeniu, abilități de
exprimare, bun organizator.
De asemenea, consider o
provocare necesitatea de a fi
mereu la curent cu lucruri
noi” - afirma eleva Timofte
Diana Mihaela.

„Turismul pentru mine a
fost mereu o plăcere. De
când eram mică iubeam să
călătoresc și să aflu cât mai
multe despre istoria unui loc.
De fiecare dată când mer -
geam într-o excursie eram
cea mai curioasă și le
puneam părinților sau profe-
sorilor cu care mergeam o
mulțime de întrebări. Pe mă-
sură ce am crescut, îmi
doream să călătoresc mai
mult și mă informam despre
locurile în care îmi doream
să merg. În final, am ales să
studiez la liceu exact ceea ce
îmi place, turismul. Liceul
mi-a adus multe beneficii,
era o plăcere să învăț la ma-
teriile de specialitate. În
clasa a zecea am călătorit cu
clasa mea la Rimini în Italia
unde am făcut practică timp
de două săptămâni. Am avut
ocazia să văd o cultură
străină, să călătoresc pentru
prima dată cu avionul, am
vizitat și Vaticanul și multe
alte locuri la care doar visam
că voi ajunge vreodată. După
ce am terminat liceul am fost
sigură că asta m-ar face feric-
ită și asta vreau să fac și mai
departe. Turismul este cel
mai frumos și plăcut dome-
niu pe care l-aș fi putut alege
vreodată” - aprecia eleva
Afrem Ana Maria.

Orele de dirigenţie - rolul acestora în 
dezvoltarea personalităţii elevilor

În perioada 10 mai - 31
iulie 2021 la nivelul
județului Hunedoara se

va desfășura Recensămân-
tul General Agricol -
Runda 2020.

- Recensământul General
Agricol - după cum ne in-
forma Claudiu Teodor GRA -
MA (foto) în calitatea sa de
director executiv la Direcția
pentru Agricultură Județeană
Hunedoara - este o acţiune de
mare anvergură care va
asigura informaţii complexe

şi date statistice pentru re-
alizarea unui tablou exhaustiv
al caracteristicilor structurale
ale exploatațiilor agricole
necesare fundamentării pro-
gramelor şi politicilor agri-
cole și de dezvoltare rurală.

Pregătirea, organizarea şi
efectuarea recensământului
se realizează de către Institu-
tul Naţional de Statistică,
Ministerul Agriculturii şi Dez -
vol tării Rurale și Ministerul
Afacerilor Interne împreună
cu structurile teri toriale din

subordinea acestora, sub
coordo narea şi controlul
Comisiei Centrale pentru Re-
censământ, cu suportul
tehnic al Serviciului de Tele-
comunicaţii Speciale.

La recensământ sunt co -
lectate date şi informaţii sta-
tistice privind principalele
caracteristici ale exploataţi-
ilor agricole, precum: identifi-
carea în teritoriu, suprafeţele
agricole utilizate, efectivele de
animale pe specii, adăpos-
turile pentru animale şi ges-

tionarea dejecţiilor anima-
liere, persoanele care au des-
făşurat activităţi agricole, dez-
voltarea rurală.

În județul Hunedoara vor fi
recenzate un număr de
58626 exploataţii agricole, iar
personalul de recensământ
din teritoriu va fi  format din
294 recenzori, 83 recenzori
șefi și 1 coordonator.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

În curând: Recensământul General Agricol



Deva - Dacă e “vinerea
verde”, la drive-thru Deva se
vine pe bicicletă. Cicliştii din
Deva, şi nu numai, sunt
aşteptaţi pe parcursul zilei
de vineri, 7 mai, între orele
10,00 şi 19,00, cu prioritate
în intervalul orar 13,00 –
19,00, pentru a se imuniza cu
serul Pfizer BioNTech. 

Evenimentul are loc în
avanpremiera competiţiei de
ciclism "Turul Municipiului
Deva" ediţia a-IX-a.

De asemenea, conducă-
torii autoturismelor electrice
sau hibrid, împreună cu în-
soţitorii acestora, sunt şi ei
invitaţi la centrul drive-thru
deschis în parcarea Shopping
City Deva. 

Vaccinare la şcoală

În paralel, DSP Hune-

doara, în colaborare cu
unitățile de învâțământ din
județ lansează Campania
"Înapoi la Școală!" prin care
elevii, studenții și cadrele di-
dactice participă la campania
de vaccinare. Astfel, în pre-
mieră, Colegiul Naţional “De-
cebal” Deva, condus de Florin
Ilieş, se implică în acțiunea
de vaccinare a elevilor și
cadrelor didactice din cadrul
unităţii de învăţământ.

Atât elevii cât și cadrele
didactice își doresc revenirea
la normalitate și la școala
"față în față", DSP Hunedoara
asigurând tot ceea ce este
necesar pentru crearea unui
Centru de vaccinare tempo-
rar în cadrul unității de în-
vățământ. Se pot vaccina şi
elevii care au împlinit 16 ani,
însă aceştia au nevoie de
acordul părinţilor.
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Hunedoara –Un prim
contract de execuţie pentru
modernizarea transportului
local din municipiul Hune-
doara, în valoare de aproxi-
mativ 10 milioane de euro, a
fost semnat de autorităţile
locale. În cadrul acestuia
sunt prevăzute achiziţia de
autobuze ecologice, constru-
irea unor piste de biciclete şi
refacerea unor zone pie -
tonale din oraş.

Intitulat „Modernizarea
transportului prin investiţii
în transportul public eco-
logic - Coridorul Central”,
proiectul este finanţat prin
Programul Operaţional Re-
gional (POR) 2014 - 2020 şi
vizează atât încurajarea

folosirii soluţiilor de trans-
port alternative, cât şi ample
lucrări de reabilitare şi mo -
dernizare în zona centrală a
municipiului Hunedoara.

Proiectul "Coridorul Cen-
tral" prevede, în principal,
construirea unei autobaze
moderne în zona Hăşdat,
amenajarea a 20 de staţii de
încărcare pentru autobuzele
hibrid, achiziţionarea a trei
autobuze hibrid, alte 17 au-
tovehicule similare urmând
să fie cumpărate prin două
proiecte câştigate de Pri mă -
ria Hunedoara.

De asemenea, vor fi reabil-
itate şi modernizate zo nele
pietonale de pe Bu le vardul
Dacia şi vor fi implementate

un sistem inteligent de man-
agement al traficului şi unul
de management al trans-
portului în comun, alături de
modernizarea mai multor
staţii de autobuz.

Tot prin acest proiect se
va construi o pistă de bici-
clete de aproximativ doi kilo-
metri şi se vor cumpăra 188
de biciclete pentru care se
vor amenaja şase staţii de
închiriere, în cadrul unui sis-
tem modern de bike-sharing.

Lucrările efective ce vi -
zează "Coridorul Central" ar
putea începe în ultima
decadă a lunii mai, a estimat
primarul municipiului Hune-
doara. 

Hunedoara îşi modernizează
transportul pe banii UE

Vaccinare pe bicicletă în
“vinerea verde”

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.

Crişcior – Autorităţile lo-
cale din comuna Crişcior, în
colaborare cu DSP şi Prefec-
tura Hunedoara, vor orga-
niza sâmbătă, 8 mai, o
campanie de vaccinare pen-
tru locuitorii comunelor
Crişcior, Bucureşci şi Buceş.
Acţiunea va avea loc la că -
minul cultural din Zdrapţi,

pentru vaccinare fiind nece-
sar ca persoanele interesate
să se înscrie, în prealabil.

„Ne dorim ca toţi oamenii
să fie sănătoşi şi să revenim
la normalitate. De aceea, or-
ganizăm această campanie
de vaccinare la care ne-am
dori să participe cât mai
multă lume. Am organizat un

punct de vaccinare la cămi -
nul cultural din satul Zdrapţi,
unde vor veni medici, asis-
tenţi medicali şi vor adminis-
tra vaccinul pentru
per  soa nele înscrise din co-
muna Crişcior şi cele înveci-
nate”, a declarat primarul
Ovidiu Furdui.

Grupele de persoane care

se pot înscrie, cu prioritate,
la această acţiune sunt 
persoanele cu boli cronice şi
cele cu vârsta de peste 65 de
ani.  

Încrierea la vaccinare se
poate face telefonic la nu-
merele: 0254.616.367,
0751.169.406 sau direct la
sediul Primăriei Crişcior. 

Crişcior: Campanie de vaccinare deschisă la acest sfârşit de săptămână



C
S Făerag orga-
nizează în week-
end ediția a IX-a a

tradiționalei competiții
cicliste TURUL MU-
NICIPIULUI DEVA și în-
trecerile din cadrul
campionatului
judeţean.

Sâmbătă 8 Mai, începând
cu ora 11 se va desfășura
proba de de contratimp indi-
vidual (CTI) care se va des-
fășura în condiții de trafic
închis, pe DJ 706A, cu ple-
carea de la intersecția cu DN
76 și intoarcerea la intersecția
cu DC 146A. Lungimea tra -
seului este de 10 Km iar dis-
tantele parcurse sunt diferite
in functie de categorie.

Duminică 9 Mai începând
cu ora 11 se va desfășura

proba de Fond care se des-
fășoară pe un circuit de șosea,
în condiții de trafic închis,re-
stricționat la o bandă. Vor fi
două trasee:

Traseul 1: B-dul 1 Decem-
brie 1918, B-dul 22 Decem-
brie, DN 7, DJ 687 Sântuhalm
- intersecție DJ 708E, DJ 708E,
Str. Iosif Vulcan, Str. Mihail
Eminescu, Str. Gheorghe Bar-
ițiu, P-ta Episcop Tordai Șan-
dor Andraș, Str. Lucian Blaga,
Str. Aurel Vlaicu, DJ 707J, DN
7, Str. Horea, B-dul Decebal, B-
dul 22 Decembrie, P-ta Arras.

Traseul 2: P-ta Arras, B-
dul 22 Decembrie, DN 7, DJ
687 Sântuhalm - intersecție
DJ 708E, DJ 708E, Str. Iosif
Vulcan, Str. Mihail Eminescu,
Str. Gheorghe Barițiu. P-ta
Episcop Tordai Șandor An-

draș, Str. Lucian Blaga, Str.
Aurel Vlaicu, DJ 707J, DN 7,
Str. Horea, B-dul Decebal, P-ta
Arras, B-dul 22 Decembrie, 
B-dul 1 Decembrie.

Se va evolua la mai multe
categorii de participare, după
cum urmează: CADET, JU -
NIOR, ELITE, MASTER, 
AMATOR, iar sportivii vor
purta pe parcursul com-
petiției unul sau două numere
de identificare, pe corp, in
functie de proba.

Pe timpul concursului
coloana de sportivi va fi în-
soțită de mașini pentru de-
schiderea traseului, mașinile
tehnice ale echipelor partici-
pante, mașini tehnice neutre
și motociclete.

Festivitatea de premiere se
va face dupa fiecare serie.
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Programul general al competiției:
Vineri 7 Mai ora 13.00 Şedința tehnică
ora 10.30-17.00 - Antrenamente de acomodare
Sâmbătă 8 Mai ora 9.30 Şedința tehnică cu arbitrii
ora 10.30 - Deschiderea competiției
ora 10.40 - 15.50 Concurs și festivități de premiere
Duminică 9 Mai ora 9.00 Şedința tehnică cu arbitrii
ora 9.30 - Deschiderea celei de a doua zi de întreceri
ora 9.40- 11.50 Concurs și festivităși pe premiere
ora 11.50 Festivitatea de premiere cluburi participante

S
ala Sporturilor din
Deva va găzdui la
acest final de săp-

tămână întrecerile celei
de a 23-a ediții a
tradiționalei competiții
de gimnastică aerobică
“Cupa Cetății “, organi-
zată de către LPS Cetate
Deva în parteneriat cu
Federația Română de
Gimnastică.

Peste 110 gimnaști repre -
zentând 11 cluburi și asociații
sportive din țară sunt înscriși
la startul întrecerilor acestei
ediții la care vor fi prezenți și
componenții lotului național
de juniori, cei care vor re -
prezenta România în această
lună la Campionatele Mondi-
ale programate la Baku (Azer-
baidjan)

Vor participa gimnaști de la
CSM Arad, CS Universitatea
Arad, CS Urania Arad, ACS

„Honey Bears” București, CS
„Farul” Constanța, CSS 1 Con-
stanța,Asociația „ITS WHAT I
LOVE ” Constanța, UNEFS Bu-
curești, CSM Onești, CS de
Gimnastică „GIMNIS” Iași, CSM
Iași și gazdele de la LPS
„Cetate” Deva și cum spuneam,
vor evolua în concurs și com-
ponenții lotului național de ju-
niori al României.

Câteva nume, de acum cu -
noscute din gimnastica aero -
bică,prezente la Deva la ediția
2021: perechea Vlad Siminea
și Larisa Șuiu (componenți al
lotului național de juniori),
Leonard Manta (CS Farul Con-
stanța), Claudia Ristea
(UNEFS București-compo-
nentă a lotului național de ju-
niori), Raluca Bocșer (LPS
Cetate Deva). Așteptată va fi și
evoluția componenților din
grupul de aerobic dance al
României.

Ciclism: TURUL 

MUNICIPIULUI DEVA 

Programul anual

Instituția  MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA  face cunoscut

Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la buge-

tul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile:

cultură/ sport/ culte - pentru anul 2021 în condițiile pre-

văzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 260.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi fi-

nanțate sunt următoarele:

Cultură:  10.000 lei

Sport:  110.000 lei

Culte:  140.000 lei

PRIMAR,
FLORIN CAZACU

F
ormația CS United
Galați, vicecam-
pioana României la

futsal, a anunțat înregi-
mentarea lui Petrișor
Toniță, portarul echipei
naționale a României.
Transferul lui Toniță, ul-
tima oară la Autober -
gamo Deva, reprezintă
prima mutare a gălățe-
nilor în vederea viitoru-
lui sezon.

„Sunt fericit că m-am în-
tors acasă și voi face tot posi-
bilul să aduc un trofeu la
Galați. Fanii acestui minunat
club merită tot ce este mai
bun! Mai multe n-are rost să
spun, prefer să arăt în teren
ce-mi doresc pentru United
Galați”, a spus Petrișor Toniță

pentru pagina de Facebook a
grupării gălățene.

Toniță a semnat cu echipa
la care s-a lansat în futsal un
contract valabil timp de două
sezoane, cu începere de la 1
iulie 2021. Alți doi jucători de
bază ai vicecampioanei CS
United Galați vor continua cu
echipa de la malul Dunării.
Este vorba despre veteranii
Constantin Burdujel, căpi-
tanul echipei, și Sergiu Tacot,
al doilea marcator al
„tigrilor”” și cel mai bun
pasator în sezonul 2020-
2021, care au semnat prelun-
girea contractelor până în
iunie 2023.

„Nu putem fi decât bu-
curoși că doi profesioniști
desăvârșiți și-au dat acordul

de a continua la United. E cea
mai bună dovadă a faptului că
acest proiect merge mai de-
parte, că ne vom bate în con-
tinuare pentru a fi cei mai
buni. De asemenea, revenirea
acasă a lui Petrișor Toniță
este o lovitură importantă. Și
nu ne vom opri aici”, a spus
Cristian Ștefu, președintele
echipei CS United Galați.

Jucătorul aflat în circuitul
echipei naționale sosise la
Deva la începutul părții a
doua a sezonului 2020/2021,
venind de la Imperial Wet
Miercurea Ciuc, formație ce
tocmai a devenit campioană
națională.

Autobergamo Deva a
încheiat play-off-ul pe locul al
treilea.

Cupa Cetății la 

gimnastică aerobică

Futsal: Petrișor Toniță a părăsit-o
pe Autobergamo Deva
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S
per că aceste zile de
sărbătoare petrecute
în liniște au venit cu

răspunsuri și rezolvări
pentru guvernanți, pentru
a conlucra dincolo de ten-
siunile politice, pentru
țară. Faptul că ieri s-au re-
deschis școlile, iar elevii au
revenit în bănci, reprez-
intă doar una dintre de-
ciziile așteptate de mult de
români și care a fost în-
târziată luni întregi, fără o
justificare pertinentă.

Chiar și așa, fără a apela la
un pesimism forțat, există
anu mite temeri în ceea ce
privește această decizie. În
acest moment, problema lip-
sei cadrelor medicale din școli
rămâne nerezolvată, la fel și
reticiența,încă persistentă în
rândul profesorilor în ceea ce
privește vaccinarea. Mai mult,
dacă citim ultimele declarații
ale ministrului sănătății
(https://bit.ly/2SqzIMd) și ale
ministrului educației
(https://bit.ly/ 2PRuo3y) ob-
servăm aceeași polemică
privind deciza menținerii la
școală a elevilor, una pe care
am întâlnit-o și acum câteva
luni și care a generat dezastre
în învățământ.

Nici până în acest moment
nu există un plan și un pro-
gram de lucru comun adoptat
la nivelul celor două minis-
tere: Ministerul Educației și
Ministerul Sănătății, privind
folosirea efectivă a testelor

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

H
ipoacuzia reprez-
intă o afecţiune
care limitează ca-

pacitatea unei persoane
în a recepta sunetele, în 
a-şi desfăşura optim ac-
tivităţile alături de fami-
lie şi de cei dragi. Mai ales
in cazul persoanelor în
vârstă care trec prin tot
felul de momente stânjen-
itoare, în cadrul interacţi-
unilor cu ceilalţi au
dificultate în a discuta, în
a-i înţelege sau în a
răspunde la solicitări.

Organizația Mondială a
Sănătății afirmă că 466 mili -
oane oameni au grade dife -
rite de hipoacuzie. Dintre
aceștia, 340 de milioane sunt
copii. 1 din 3 adulți peste 65
ani prezintă hipoacuzie. În
Romania sunt  peste 1 milion
de hipoacuzici. 

Abilitatea de a localiza su -
netul se bazează pe două
urechi funcționale. Se poate
constata că majoritatea pa-
cienților care sunt diagnosti-
cați cu această afecțiune
decid să poarte aparate audi-
tive abia în momentul în care
nu mai aud conversațiile față
în față cu o singură persoană.

Ce este hipoacuzia?
Hipoacuzia constă în di -

mi nuarea auzului. Aceasta
poate fi depistată de către

audioprotezist, printr-o vizi -
tă la unul dintre cabinetele
Clarfon.

Cum prevenim hipoacuzia?
• Este indicat să ne adre -

săm specialiștilor audiopro-
tezişti ori de câte ori simțim
că intervine o proble mă în
perceperea sune telor;

• Este recomandat să
facem o vizită/testare de auz
o dată la 6 luni;

• Nu este niciodată prea
devreme pentru un bebeluș
să aibă auzul testat.

În cabinetele Clarfon, se
testează auzul și se propun
soluții pentru problemele de
auz, cele mai bune oferte de
aparate auditive, la tehnolo-
gie modernă. Prin teste de
auz şi folosirea de aparate
auditive, copiii care suferă de
hipoacuzie își vor dezvolta
abilitățile de comunicare în
același ritm cu cei care aud
iar persoanele adulte care
suferă de hipoacuzie îşi vor
schimba viața şi vor fi mult
mai fericite alături de familie
şi de cei dragi.

În luna mai, toate cabi-
netele, Clarfon reduce pe loc
suma de 1.008 lei la achizițio -
narea oricărui aparatul audi-
tiv SONOVA şi oferă gratuit
baterii pentru un an, la
aparatul auditiv achiziționat.

Să ai un auz sănătos
înseamnă o viață plină 

de mulțumire

rapide antigen în școli. Având
în vedere aceste coordonate,
sper ca bucuria revenirii în
bănci a elevilor, să nu fie în-
locuită cu vestea singurei mă-
suri adoptate de Guvern
pentru stoparea răspândirii
infectării cu coronavirus, cea
a închiderii școlilor.

Acum că au promis la uni-
son, trebuie să se și țină de
cuvânt. După spusele pre mie -
 rului, încă o lună și România
va fi una a normalității în con-
textul pandemiei. Cum? Ni-
meni nu știe.

De un an, țara a funcționat
cu 18 ministere ale sănătății.
În tot acest timp, turismul,
economia, transporturile, edu -
cația, agricultura, dezvoltarea
și infrastructura au stat pe loc,
dinamica acestora fiind una
fictivă, dată doar de declarați-
ile miniștrilor, dar nu și de ac-
tivitatea propriu-zisă. 

Pe scurt: bani europeni negli-
jați, proiecte de investiții și re-
forme inexistente, datorii în
creștere, bătrâni uitați, tineri ig-
norați, proiecte blocate și un
Program Național de Redresare
și Reziliență (PNRR) ascuns sub
teancul de observații și mențiuni
făcute de Comisia Europeană, la
adresa modului de lucru a Gu-
vernului României, dacă privim

declarațiile liderilor europeni și
informațiile vehiculate în presa
românească și din străinătate
(https://bit.ly/33lDx7y). Sper
acum doar, ca informația vehicu -
lată ieri în spațiul public cu
privire la tăierea bugetului care
revine educației din România,
prin PNRR să nu fie adevărată
iar suma alocată să depășească
într-adevăr cei 10%
(https://bit.ly/3nQux3M)pentru
care PSD s-a luptat. O diminuare
a bugetului ar reprezenta un
eșec național având în vedere
nevoia stringentă de reforme și
investiții a unui sistem edu-
cațional neglijat.

Sunt parte dintre responsa -
bilitățile pe care guvernanții și
le-au asumat, dar pe care nu
le-au respectat și pe care ar
trebui să înceapă să și le în-
sușească. Amendarea și sub-
linierea erorilor lor nu fac
scopul politizărilor nesfărșite
ale PSD. Nu asta ne dorim, ci
doar ca miniștrii coaliției să își
facă treaba. Dacă neglijența
purtată unei țări întregi con-
tinuă, să fie siguri că vor con-
tinua și acțiunile noastre
pentru apărarea nevoilor și in-
tereselor românilor. 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Revenirea la normalitate
necesită portofolii asumate

de fiecare ministru al 
Guvernului Cîţu
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CONVOCATOR

Administratorul unic al CHIMICA S.A., cu sediul in Orastie, Str.
Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregis-
trare: RO 21482902 si nr. de ordine în Registrul Comertului
J20/134/2012, prin Reprezentantul său permanent, în temeiul
art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordi-

nară a Acţionarilor pentru data de 31.05.2021, ora 11:00, ce
va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, jud.
Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii
la data de 20.05.2021, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul
de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se con-
voacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, re-
publicată, cea de-a doua Adunare Generală, pentru data de
02.06.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine
de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului finan-
ciar încheiat la 31.12.2020, în baza Raportului Administratorului
Unic. 

2. Aprobarea raportului anual al Administratorului Unic
privind exercițiul financiar 2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic
pentru exercițiul financiar 2020.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului
2021. 

5. Alegerea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor
financiare anuale consolidate și stabilirea duratei mandatului.

6. Mandatarea Administratorului unic, prin reprezentantul său
permanent, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare
în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împre-
ună, cel puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la
data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea
de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convo-
catorului în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare
punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunărilor Generale, înăuntrul aceluiaşi termen
de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita drep-
tul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau
prin reprezentant cu procură specială / împuternicire.

Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul
Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la
sediul Societatii in original cel tarziu pana la data de 29.05.2021
(data numarului de registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expedi-
ate), ora 11:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A AC-
TIONARILOR din 31.05.2021 / 02.06.2021”. Procurile / împut-
ernicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi
trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne
reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant
la cererea secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne
acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau ex-
pediate dupa data de 29.05.2021, ora 11:00, nu vor fi luate în cal-
cul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la
numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data
de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor din data de 31.05.2021 /
02.06.2021, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la
subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia
acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social
al Societăţii.

Administrator Unic

CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., având sediul în Orăștie, Str. Codrului,
Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 30117798 si nr. de or-
dine în Registrul Comertului J20/341/2021, prin Președinte, în temeiul art. 117 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, con-
voacă Adunarea Generală Ordinară și  Extraordinară a Acţionarilor pentru data
de 31.05.2021, ora 14:00 și, respectiv, ora 15:00, ce va avea loc în municipiul Cluj-
Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de 20.05.2021, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă pre-
văzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118
din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală, pentru data de
02.06.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la
31.12.2020, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar
Independent. 

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar

2020.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021. 
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar BDO Audit SRL pentru

o nouă perioadă de 1 (un) an.
6. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formal-

ităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este urmă-

toarea:

1. Aprobarea desființării sediului secundar din Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud.
Hunedoara, și radierea din Registrul Comerțului.

2. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formal-
ităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA. 

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a in-
troduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publi-
carea convocatorului în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct
sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de
AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor  Generale,
înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convoca-
torului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe
baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială
sau împuternicire.

Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii, in original, cel tarziu pana
la data de 29.05.2021 (data numarului de registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 14:00, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 31.05.2021 / 02.06.2021.”
Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi
trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului
pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării,
iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data
de 29.05.2021, ora 14:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor.
Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de
29.05.2021, ora 14:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au drep-
tul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
31.05.2021 / 02.06.2021, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea
de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la
sediul social al Societăţii.

Preşedintele Directoratului
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CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., societate
administrată în sistem dualist, având sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr.
24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 30464576 si
nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/651/2012, în temeiul art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările
ulterioare, prin Președinte, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
31.05.2021, ora 16:00, ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, str.
Câmpului, nr. 33, jud. Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de 20.05.2021, considerată ca dată de
referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fix-
ează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a
doua Adunare Generală, pentru data de 02.06.2021, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este

următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2020, în baza Raportului Directoratului și al Raportului
Auditorului Financiar Independent. 

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul fi-
nanciar 2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exer-
cițiul financiar 2020.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021. 
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar BDO Audit

SRL pentru o nouă perioadă de 1 (un) an.
6. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tu-

turor formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării
hotărârilor AGA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă,
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Gen-
erale a Acționarilor, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea con-
vocatorului în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct
sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de
vot direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin
reprezentant cu procură specială sau împuternicire.

Procurile speciale / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul
Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul So-
cietatii in original cel târziu pana la data de 29.05.2021 (data numarului
de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de
plecare în cazul documentelor expediate), ora 16:00, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENER-
ALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 31.05.2021 / 06.02.2021”.
Procurile/împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care
unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne
reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cer-
erea secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate
dupa data de 29.05.2021, ora 16:00, nu vor fi luate în calcul pentru de-
terminarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în
Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de refer-
inţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor din data de 31.05.2021 / 02.06.2021, personal sau prin
reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele
aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de
Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.

Președintele Directoratului

Gelu Stan

CONVOCATOR

Directoratul CHIMSPORT S.A., cu sediul în Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24,
jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 11836894 si nr. de
ordine în Registrul Comertului J20/176/2021, prin Președinte, în temeiul
art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modi-
ficările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraor-

dinară a Acţionarilor pentru data de 31.05.2021, ora 12:00 și,

respectiv, ora 13:00, ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, str. Câm-
pului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionar-
ilor Societăţii la data de 20.05.2021, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fix-
ează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua
Adunare Generală, pentru data de 02.06.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este ur-

mătoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2020, în baza Raportului Directoratului și al Raportului
Auditorului Financiar Independent. 

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul finan-
ciar 2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul
financiar 2020.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021. 
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar BDO Audit

SRL pentru o nouă perioadă de 1 (un) an.
6. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor

formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor
AGA.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

este următoarea:

1. Aprobarea desființării sediului secundar din Orăștie, str. Codrului,
nr. 24, jud. Hunedoara, și radierea din Registrul Comerțului.

2. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor
AGA. 

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă,
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de
cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de
un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunărilor  Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare
în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot
direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant
cu procură specială / împuternicire.

Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Gen-
erale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii, in original,
cel tarziu pana la data de 29.05.2021 (data numarului de registratură în
cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul doc-
umentelor expediate), ora 12:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar
şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRA-
ORDINARA A ACTIONARILOR din 31.05.2021 / 02.06.2021”. 

Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care
unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne
reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cer-
erea secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate
dupa data de 29.05.2021, ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în
Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de refer-
inţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor din data de 31.05.2021 / 02.06.2021, personal sau prin
reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate
pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare
şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.

Președintele Directoratului



A
devărate minuni ale
naturii, florile ne
încântă privirea, in-

diferent de anotimp. Dar
florile lunii mai, care 
inundă spațiile verzi prin
varietatea de culori, sunt
parcă mai presus de toate.
Și, pe lângă frumusețe,
unele sunt înzestrate cu
puteri tămăduitoare
uluitoare, care pot face 
minuni pentru sănătatea
noastră.

Florile de mușețel

Erau considerate de egip -
teni ca medicament universal,
care poate oferi alinare la toate
bolile. În Dobrogea mușețelului
i se spunea și ”floarea Raiului”,
întrucât vindecă orice sufe -
rință, scrie cotidianulagricol.ro.
Astăzi, preparatele pe bază de
mușețel sunt folosite pe scară
largă atât în cosmetică, cât și în
industria farmaceutică. Mușe -
țelul are proprietăți terapeu-
tice deosebite: analgezice,
antiseptice, antiinfla ma toare,
antihistaminice, cicatrizante,
gastrice, antiseptice, imunos-
timulatoare și tonice. Cu un
conținut ridicat de fosfor, florile
de mușețel ajută la buna
funcționare a tuturor or-
ganelor. De asemenea, prepa -
ra tele pe bază de mușețel
asigură un somn liniștitor, în-
depărtează anxietatea ajutând
la relaxarea nervoasă.

Florile de păpădie

Apar primăvara devreme,
sunt foarte sănătoase și tre-
buie exploatate la maxim,
spun specialiștii. Substanțele
active pe care le conține păpă-
dia stimulează activitatea fi-
catului, stomacului și a bilei,
având totodată și un efect diu -
retic pronunțat, ajutând astfel
la detoxifierea organis-  mului.
Studiile efectuate au evi-
dențiat faptul că păpădia vin-

decă afecțiuni precum he-
patita, icterul și deschinezia
biliară. De la păpădie sunt
folosite atât florile, cât și frun-
zele sau rădăcinile, fiecare
dintre ele având calități de-
osebite. Bogate în minerale și
vitamine, toate părțile plantei
pot fi folosite.  Primăvara,
frunzele păpădiei pot fi consu-
mate sub formă de salate, ceai
sau infuzie, iar din flori se pot
obține siropuri, jeleuri, tinc-
turi, unguente sau ceaiuri cu
efecte terapeutice deosebite.
Dacă noi punem foarte rar
păpădia pe farfurie, germanii
obișnuiesc să servească tije și
flori de păpădie în restaurante
și pensiuni.

Narcisele

Indiferent de culoare, nar-
cisa are puteri vindecătoare
incontestabile. Ceaiul din
petale de narcise înlătură
anxie tatea și tratează insom-
niile. De asemenea, tratează
tusea și ameliorează astmul.
Băut cu regularitate, previne
palpitațiile și păstrează pulsul
constant, scrie tonica.ro. Sub
formă de cataplasmă, are efect
calmant și dezinfectatnt. Un
studiu realizat de cercetătorii
chinezi arată că unii compuși
din narcisă pot distruge unele
tipuri de celule canceroase.

Lăcrămioarele

De o frumusețe aparte și un
parfum îmbătător, lăcrămioa -
rele reprezintă, conform mi-
tologiei creștine, lacrimile
Maicii Domnului. Purtate de
mirese în buchetele de nuntă,
despre aceste flori se crede că
aduc noroc și prosperitate în
viața de familie. 

Lăcrămioarele ajută la
tratarea bolilor de inimă, sub-
stanțele din conținutul lor
stimulează arterele, ajută la
dilatarea vaselor de sânge.

Ameliorează durerea din
piept cauzată de spasme ale
arterelor coronare și de lipsa
de oxigen în mușchiul inimii.
De asemenea, au proprietăți
diuretice, sedative, antispas-
tice, ușor purgative și revigo-
rante, spun specialiștii.
Lăcrămioarele sunt folosite
sub formă de ceai, tinctură, ex-
tract, infuzie sau ulei esențial.

Important!
Utilizate în exces, prepa -

ratele pe bază de lăcrămioare
pot fi toxice și, înainte de
folosire, este bine să fie con-
sultat medicul.

Zambilele

Recunoscute după par-
fumul lor intens, zambilele au
o putere incredibilă de re-
laxare a simțurilor, spun
cercetătorii. Se pare că un
buchet de zambile, pus în
camera de dormit, ne ajută să
avem un somn profund, lin-
iștitor. Presărate în apa de
baie, împreună cu ulei esențial
de zambile, acestea au efect
calmant.

Bujorul

Reprezinta familia regală
din China, fiind considerat o
floare a prosperității și un
simbol al frumuseții și
bogăției. Înflorește în luna mai

și ține până prin iunie.
În Europa i se mai spune și

”trandafirul fără spini”, fiind
asociat cu frumusețea femi-
nină, dar și cu onorurile,
bogăția sau cu echilibrul su-
fletesc. În medicina tradițio -
nală, bujorul este folosit
pentru prepararea medica-
mentelor utile în tratamentul
mai multor afecțiuni. Cercetă-
torii susțin că rădăcina bu-
jorului, infuzată cu alcool are
multe proprietăți vindecă-
toare. Tincturile de bujor sunt
prescrise persoanelor cu di-
gestie slabă, care suferă de in-
somnie și tulburări nervoase,
potrivit rum.naturalhealth-
tools.com. De asemenea, tinc-
tura de bujor ajută la
vindecarea multor boli ale sis-
temului cardiovascular.

Florile de mac

Sunt cunoscute din cele
mai vechi timpuri, semințele
fiind găsite în mormintele
egiptene vechi de peste 3000
de ani. În Grecia antică macul
era considerat simbol al fru-
museții, iar romanii îl foloseau
ca remediu pentru rănile su-
fletești ale iubirii. În zilele
noastre, florile și semințele de
mac sunt folosite atât în indus-
tria farmaceurică, cât și în cos-
metică.

Cercetătorii suțin că
petalele uscate de mac reduc
intensitatea nevralgiilor, dar
pot fi utilizate și sub formă de
ceai, tinctură, siropuri sau
capsule. Macul este benefic și
în caz de răceală, laringită,
bronșită, astm bronșic, având
efecte emoliente și calmante,
potrivit vegis.ro. Pentru prote-
jarea căilor respiratorii și
ameliorarea durerilor din
piept, se pot consuma semințe
de mac, procedându-se astfel:
la un sfert de pahar cu lapte
călduț se adaugă o linguriță de
semințe de mac, se amestecă
bine și lichidul se bea, de
preferat, în a doua parte a zilei. 

Uleiul din semințe de mac
previne apariția bolilor car-
diovasculare, a osteoporozei,
ajutând și la fixarea calciului în
oase. În acest sens, se reco-
mandă consumul unei lin-
gurițe de ulei din semințe de
mac, de două ori pe zi. 

Semințele de mac sunt
folosite și în alimentație, la
prepararea prăjiturilor, co-
zonacilor.

Important!
Înainte de a se începe o

cură cu semințe de mac, este
bine să fie consultat medicul.

Cornelia Holinschi
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Puterea tămăduitoare a florilor de mai



S
ărbătoare  închinată
Maicii Domnului,
Izvorul Tămăduirii

este prăznuit de Biserica
Ortodoxă în prima zi de
vineri după Sfintele Paști.
Alături de Mântuitorul,
care se arată în Săptămâna
Luminată ca izvor al vieţii
şi învierii noastre, Maica
Domnului apare ca ocroti-
toare a vieţii noastre şi
„Izvor al tămăduirilor".

Numele sărbătorii
Vine de la o minune

săvîrșită de Maica Domnului
prin apa unui izvor cu putere
tămăduitoare din apropierea
Constantinopolulu,  desco pe -
rit de un creștin pios, pe
nume Leon, prin mijlocirea
Maicii Domnului. Conform
tradiției, pe când era neîn-
coronat, Leon întâlnește un
bătrân orb în grădina din
apropierea vechii cetăți bi -
zan tine. După ce vorbește cu
acesta despre Dumnezeu și
Învierea Domnului, orbul îi
cere lui Leon să-i dea apă și
să-l ducă în cetate. Leon caută
un izvor prin împrejurimi și
atunci când realizează că nu
are de unde să-i dea orbului
apă, i se descoperă Maica
Domnului, care-i spune: ”Nu
este nevoie să te ostenești,
căci apa este aproape.
Pătrunde, Leone, mai adânc
în pădure și, luând cu mâini
apa tulbure, potolește cu ea
setea orbului și unge cu ea
ochii lui cei intunecati", scrie
creștinortodox.ro.

În semn de recunoștință
pentru ajutorul primit, atunci
când ajunge împărat, Leon
înalță pe acel loc minunat o
biserică numită ”Izvorul
Tămăduirii”, închinată Maicii
Domnului. Aici „se face și
pomenirea minunilor celor
mai presus de fire, care s-au
săvârșit de catre Maica lui

Dumnezeu în acest sfânt
locaș”, potrivit crestinorto-
dox.ro. Biserica a fost restau-
rată şi îngrijită de împăraţii
Iustinian, Vasile Macedo nea -
nul şi Leon Înţeleptul.

Biserica ”Izvorul 

Tămăduirii” din

Istanbul
Datează din secolul al XIX-

lea. La subsolul acesteia se
află izvorul cu apă tămă-
duitoare din trecut. Izvorul
este împrejmuit de un edificiu
realizat din marmură albă.
Apa se scurge într-un bazin
de mici dimensiuni, în care
înoată pești aurii, despre care
se spune că sunt de sute de
ani aceiași ca număr și
mărime.

Locul unde înoată
peștii

Potrivit unei legende, în
anul 1453, când Constan-
tinopolul este cucerit de turci,
un călugăr prăjea într-o tigaie
câțiva pești, în apropierea
izvorului. Când primește
vestea că turcii au pus
stăpânire pe Constantinopol,
călugărul a spus că nu va
crede decât atunci când peștii
pe care-i prăjește vor reveni
la viață. Și, în chip minunat,
peștii au sărit din tigaie în
izvor și au început să
înoate,"balikli" însemnând în
limba turcă "locul unde înoată
peștii". 

Izvoare cu puteri
tămăduitoare 

de la noi
Și țara noastră a fost bine -

cuvântată de Maica Domnului
cu izvoare care au puteri
tămăduitoare. Vom menționa
aici doar câteva dintre ele:
Mănăstirea Ghighiu din jude-
tul Prahova, biserica "Buna

Vestire" din Băila, Mănăstirea
Nucet - Dâmbovita, Mănă-
stirea Dervent, Mănăstirea
Brâncoveanu de la Sâmbăta
de Sus, Mănăstirea Ho-
raicioara din județul Neamț,
Mănăstirea Glavacioc din
județul Argeș, Mănăstirea
Brâncoveni din județul Olt,
Mănăstirea Izbuc din Bihor,
Mănăstirea "Sfânta Ana" -
Rohia din județul Maramureț.

Tradiții și obiceiuri 

de Izvorul Tămăduirii
• Potrivit tradiției, în această

zi se săvârşesc, după rânduială
specifică Săptă mâ nii Lumi-
nate, slujbe de sfin ţire a apei,

numită Agheasma Mică. 
• După slujba de sfinţire,

preoţii îi stropesc pe credin-
cioşi cu apă binecuvântată şi
cântă troparul: „Mântuieşte,
Doamne, poporul Tău şi
binecuvântează moştenirea
Ta, biruinţa binecredincioşilor
creştini asupra celui potrivnic
dăruieşte, şi cu crucea Ta,
păzeşte pe poporul Tău”.

• Se spune că bolnavii care
respectă ritualul şi beau
agheasmă dimineaţa, înainte
de micul dejun, se înzdrăve-
nesc. 

• Cu Agheasma Mică se
stropesc încăperile din gospo -
dărie, cu excepţia băii.

• Există credința potrivit

căreia sărbătoarea este noro-
coasă şi spornică pentru săpă-
torii de fântâni, potrivit
jurnalspriiritual.ro. În această
zi, apele sunt mai zgomotoase,
mai zbuciumate; de aceea,
zgomotul apei îi ajută pe fân-
tânari să găsească mai uşor o
sursă de apă; în grădina casei,
în zone de deal şi de câmpie
sau chiar pe ogorul lor. 

• Și gospodinele respectă
ziua de prăznuire şi nu spală,
nu calcă rufe şi nu croiesc un
lucru de îmbrăcăminte, pen-
tru că, se crede, acesta nu va fi
de folos şi nu va fi terminat
niciodată.

Cornelia Holinschi
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Tebuie să manifestați în conti -
nuare prudență atunci când
este vorba de întâlniri cu pri-
etenii sau partenerii de afaceri.
Nu este bine să vă implicați în
acțiuni de anvergură, în
această perioadă. Sunt posibile
cheltuieli neprevăzute și sunteți
nevoiți să le faceți față. 

Zilele libere sunt acum doar o
amintire, așa că sunteți nevoiți
să recuperați timpul pierdut.
Sunt posibile schimbări în re-
lațiile parteneriale, dar cu răb-
dare și tact le veți depăși pe
toate. În familie apar discuții
legate de o eventuală moște -
nire.

Vă așteaptă o serie de treburi,
mai ales că se apropie vacanța
mult așteptată. De asemenea,
după ce s-a finalizat o etapă
profesională începe una nouă,
pe care încercațai să o depășiți
cu bine. Sunt posibile unele
propuneri de colaborare, in-
teresante la prima vedere.

În relațiile parteneriale, încer-
cați să dați dovadă de  diplo-
mație, să priviți obiectiv fiecare
situație în parte și să găsiți ar-
gumente concrete pentru a vă
susține cauza. Deocamdată lu-
crurile nu sunt suficient de
clare, dar pe parcurs se vor
limpezi. 

La locul de muncă ar fi de dorit
să vă stabiliți prioritățile, în-
trucât timpul este limitat și tre-
buie să finalizați un proiect
important. Sunteți tentați să
faceți o investiție importantă și
trebuie să vă încadrați în buget.
Veți reuși până la urmă.

Vă preocupă în mod deosibit
situația financiară, mai ales că
în ultimul timp au fost cheltuieli
neprevăzute. Acum încercați să
vă redresați bugetul și să vă ocu-
pați doar de lucrurile impor-
tante. Vi se propune un proiect
de anvergură, dar pentru mo-
ment, n-ar trebui să vă implicați.

La locul de muncă apar schim-
bări neprevăzute, dar reușiți să
le faceți față. În viața de cuplu
nu lăsați lucrurile la întâm-
plare. Lipsa banilor nu trebuie
să vă afecteze relația. O per-
soană pe care n-ați mai văzut-
o de foarte mult timp, vă dă o
veste bună.

Ca să vă recupertaț banii chel-
tuiți în perioada sărbătorilor,
trebuie să profitați de orice
conjunctură favorabilă. Vi se
propune o colaborare, care nu
trebuie ratată. Dar înainte de
toate, studiați cu atenție toate
documentele primite, fără să vă
lăsați influențați de nimeni. 

Energia de care dispuneți vă
ajută să mergeți mai departe și
să finalizați unul din proiectele
dragi vouă. Dar, înainte de
toate, trebuie să vă puneți în or-
dine relațiile cu prietenii și să
nu acceptați atât de ușor tot ce
spun ei. Pentru că, uneori, aceș-
tia își urmăresc doar interesele.

Excesele alimentare din ultima
perioadă v-au cam dat bătaie
de cap, așa că, este nevoie de un
regim strict, ca să vă reveniți
cât mai repede. La locul de
muncă sunteți apreciați și este
posibil să primiți sarcini în plus.
Veți recupera o sumă impor-
tantă de bani.

Începe reorganizarea la locul
de muncă, iar acest lucru vă
preocupă în mod deosebit. Sunt
posibile schimbări semnifica-
tive, dar le veți face față. Acum
este momentul prielnic să re-
nunțați la persoanele care v-au
incomodat în ultima vreme. As-
trele sunt de partea voastră.

Dorința de a călători în străină-
tate este tot mai mare, așa că vă
faceți planuri de vacanță. Sunt
posibile neplăceri în relația cu
partenerii de afaceri, așa că vă
orientați spre alții, care core-
spund cerințelor voastre. Aveți
nevoie de mai multă odihnă.

• Ion și Gheorghe, la un pahar:
- Mă Ioane... zise Gheorghe, apăi io când vin

beat acasă și bat di tri ori cu pumnu-n masă, să
ferească Dumnezău!...

- Ce mă, adică ce se-ntâmplă mă rog? îl în-
trebă Ion, zâmbind ironic.

- Atuncea însamnă că nu mai rezist, și îi
musai să mă slăbească muierea, ca să nu-mi
rupă mâna ailaltă, pe care mi-o țâne sucită la
spate...

• Un cuplu se uită pe fereastră și discută:
- Tinerii de vizavi sunt o pereche deosebit de

fericită. În fiecare dimineaţă îi văd luându-se în
brațe și sărutându-se, spune femeia.

- Ai putea şi tu s-o faci, măcar din când în
când…

- De acord, dar nu o cunosc decât din vedere,
scumpo!

• Înte-un cabinet medical
- Doctore, la greutatea mea care este

înălțimea ideală?
- Patru metri!

• Nedumerire…
- Mamă, azi m-a bătut tata de două ori. Nu

știu ce naiba a avut!
- Păi de ce?
- Prima oară când i-am arătat carnetul de

note și a doua oară când i-am spus că e al lui de
când era elev!

• Discuție între două prietene
- De ce plângi?
- Iubitul meu mi-a dăruit un trandafir și mi-a

spus că se întoarce atunci când se va ofili!
- Wow, ce romantic! Și care e problema?!
- Păi, trandafirul este din plastic!

S-au logodit pe platourile de filmare

Oya Unustasi, actrița care o interpretează pe
Gonul, din serialul ”Hercai” este logodită cu Ahmet
Tansu Tasanlar, carismaticul actor care joacă rolul
lui Azat în aceeași producție. Potrivit presei din
Turcia, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de
dragoste încă din anul 2015, când s-au cunoscut pe
scena teatrul național din Istanbul, unde jucau îm-
preună într-o piesă. Cei doi s-au logodit chiar pe
platourile de filmare ale serialului ”Hercai”.

A revenit în atenția telespectatorilor

Protagonistul serialului ” La răscruce”, actorul
Kivanc Tatlitug,”, cunoscut publicului nostru din se-
rialul ”În dragoste și în război”a revenit în atenția
telespectatorilor cu  rolul captivant din serial, în-
registrând un mare succes în Turcia, încă din
primele episoade. Devenit deja celebru datorită
premiilor câștigate în modeling, Kivanc a fost
supranumit Brad Pitt al Turciei.

SE SPUNE CĂ:

Duminică, 9 mai, ora 23,30

Jocuri de putere 
Filmul prezintă  elita politică într-un mod inedit,

prin ochii unui politician, care luptă să
supraviețuiască după ce s-a lăsat condus prea mult
timp de interesele personale și ale partidului. 
Popular în regiunea sa,  Manuel Gómez Vidal este
un politician corupt, care s-a înfruptat ani de zile
din bani publici. După ce încearcă să muşamalizeze
cazul unui asociat, Manuel rămâne expus investi-
gaţiilor, dar nu are nicio intenţie să se predea.  Dar,
atunci când presa face dezvăluiri despre ilegalitățile
pe care le-a comis, partidul caută să arunce întreaga
vină pe umerii lui. 

KANAL D



D
upă ce au batjo-

corit Biserica, după

ce au amendat și au

făcut dosare penale pre-

oților, care slujeau, după

ce au persecutat credin-

cioșii și i-au alungat din

Biserică și de la pelerinaje,

după ce au etichetat și in-

sultat pe creștini (inculți,

retrograzi, fanatici, obscu-

rantiști etc.), progresiștii

disperați au nerușinarea

să apeleze la toți aceștia

pentru susținerea cam-

paniei de vaccinare. 

Ei nu au aflat că Biserica nu
este instituție de propagandă
a produselor lumii materiale.
Acum se vede in te lectul politi-
cianului! Au apelat și la
maneliști! Cum poți tu, politi-
cian, să apelezi la maneliști?
Cum să pui preotul pe aceeași
treaptă cu manelistul? Nu
cumva, la nivel mare, există
un troc mizerabil?! În primul
rând, se vede valoarea politi-
cianului cadru de astăzi. Nici
în visele cele mai negre nu
procedam așa! 

Care este valoarea 

politicianului-intelectual? 

Vedem după cum este con-
dusă țara! Avem o ţară plină
de imbecili cu studii supe-
rioare, care nici măcar nu ştiu
că America e continent, nu
ţară. Și, mulțimea de infatuați,
fuduli și fără educație, e tot
mai sufocantă.

În ultima vreme s-au obiș-
nuit distinșii "intelectuali" să
facă tot felul de glumițe stu-
pide pe seama "analfabeților"
și "conspiraționiștilor" ce nu
vor să accepte nebunia pan-
demică și genocidul din
spatele acesteia. Tare le mai
place acestor "intelectuali" să
o ardă "științific".  Lumea vor-
bește despre analfabetismul
funcțional din rândul elevilor,
uitând că acesta se datorează
nu atât elevilor, cât mai de-
grabă unui sistem de "în-
vățământ" complet bolnav,
croit tocmai de mințile

strâmbe și bolnave ale unor
asemenea "intelectuali".

Dacă educații culți și infat-
uați și-ar da seama că toată
nebunia în care am ajuns
poate fi orice, numai ȘTIINȚĂ
NU, situația s-ar schimba. Dar
adevărul nu poate fi de-
scoperit decât dacă vor fi
lăsați toți cei din domeniu să-
și spună părerea.  Dar ”edu-
cații” nu acceptă alte puncte
de vedere.

Aș mai invita pe acești ”in-
telectuali de carton presat”
să-și amintească despre niște
întâmplări din evul mediu. Să
vedem puterea de percepție a
politicianului-intelectual și
modul lui de a face politică
prin minciună, fără a suporta
ceva. Un politician spunea
rânjind ce va face el. Dar totul
era un bluf și o eternă minci-
ună. Ceea ce politicianul re-
spectiv a prezentat de fiecare
dată ca fiind o victorie, o
mare realizare, s-a dovedit a
fi un fals. Încă din primele zile
s-a promis o Românie euro-
peană, modernă și prosperă,
care a fost tot o minciună. 

România promisă, 

un mare dezastru !

Modernă nu poate fi, cu
guvernele astea slabe, iar
prosperă nici atât. Nu aduce
nici modernitate, nici bogăție.
Nu a fost singura minciună. A
urmat România Educată. O
altă gogoriță servită în răpăit
de tobe și drapele, cu fast de
sărbătoare națională. Nici nu
s-ar fi conceput să fie altfel,
pentru că era proiectul unei
persoane, cel puțin așa se
pretindea. Și, tot ceea ce este
conceput de acea persoană,
nu poate fi decât foarte bun.
Dar, totul a fost o gogoriță,
adică, pas cu pas spre dezas-
tru.

Proiectul era menit să
susțină reașezarea societății
pe valori, dezvoltarea unei
culturi a succesului bazate pe
performanță, muncă, o fun-
daţie solidă și predictibilă, pe

care să continue drumul către
„România Educată”, Sunt
vorbe, vorbe, vorbe... goale,
fără conținut. România Edu-
cata de Florin Salam?

La fel de lipsit de conținut
s-a dovedit și programul
„România normală”. România
normală e țara în care școlile
sunt sigure, bine dotate, în
care orice copil are șansa să
se realizeze prin educația pe
care o primește. România
normală e țara în care cel în
suferință găsește ușor un spi-
tal modern, bine dotat, cu un
personal foarte bine calificat,
dedicat meseriei. România
normală e țara în care
românii se întorc, în care
locurile de muncă se creează
și nu mai e nimeni obligat să
plece”, se declara în noiem-
brie 2019. Cu școlile ne-am
lămurit, cu spitalele ne-am lă-
murit, cu medicii ne-am lă-
murit. Nici un mincinos nu-și
face griji, totul este ok. Toate
datoriile țării, toate nenoro-
cirile tot politicienii le-au
făcut, cu complicitatea străi -
nilor. Și acolo sunt alți șme -
cheri și inculți care se rotesc
la butoanele hoției. 

Planul Național de 

Investiții și Relansare 

Economică

Lansat în iulie 2020, era o
minciună imensă, căci lipseau
și lipsesc banii. Se baza pe
fondurile provenite de la
Comisia Europeană. Iar de aici
mai departe am văzut cum stă
treaba. Negocieri pentru 80
de miliarde de euro. Negocieri
inexistente. Apoi, cele 80 de
miliarde s-au transformat în
30 și au ajuns la 17, parcă.
Planul de Rezi liență în baza
căruia ar fi trebuit să-i primim
a fost respins de două ori.
Acest plan seamănă cu o teza
de copil de clasă gimnazială.
Elitele globaliste, care au creat
Uniunea Europeană, au mințit
mulți oameni de-a lungul
deceniilor, spunându-le că
"Uniunea Europeană în -

seamnă libertate de mișcare,
libertate religioasă, li bertate
de ex pri mare".

Astăzi, Uniunea Euro-
peană își arată adevărată față,
vezi hoțiile, vânzarea și înda-
torarea României, inclusiv
,,pașaportul de vaccinare”.
Adio libertate! Aderarea la
Uniunea Europeană în seam -
nă aderarea la globalism, ce -
darea suveranității națio nale
și acceptarea ca elitele global-
iste să conducă țara. Brexit-ul
din anul 2016 a fost o victorie
uriașă a naționaliștilor bri-
tanici.

Nu uitați ce a spus fostul
disident sovietic, Vladimir
Bukovski, despre Uniunea
Europeană: ”Este uimitor că
după ce am îngropat un mon-
stru, URSS, construim un
altul, întru totul asemănător:
Uniunea Europeană. URSS
era condusă de 15 persoane
nealese, de nimeni.

Uniunea Europeană 

Este condusă de două
duzini de persoane, care s-au
ales între ele, care se în-
trunesc cu ușile închise, care
nu dau socoteală nimănui și
care nu pot fi schimbate. În
Uniunea Europeană există
sute de mii de eurocrați, cu
salarii astronomice, cu anga-
jați proprii, servitori, prime și
privilegii, imunitate pe viață
în fața justiției, mutați dintr-
un post în altul, indiferent
dacă își fac sau nu își fac tre-
aba bine. UE se creează, evi-
dent, nu prin forță armată, ci
prin constrângeri și presiuni
economice. Vor să ne oblige
să trăim ca o comunitate
multinațională. Corupția en-
demică pe care o vedeam în
fosta URSS înflorește în UE.
Cei care i se opun sau o de-
nunță, sunt reduși la tăcere
sau pedepsiți.

Pe scurt, aceeași ideologie
și aceleași sisteme. UE este
vechiul model sovietic servit
cu sos. Uniunea Europeană
poartă în ea germenii pro-

priei sale pierzanii. Când se
va prăbuși, ea va lăsa în urmă
o imensă distrugere și colos-
ale probleme economice. Nu
sunteți obligați să acceptați
ceea ce au plănuit pentru voi.
La urma urmei, nu v-au între-
bat dacă doriți să vă alăturați
lor. PS. Personajul politic este
imaginar. Chiar dacă ar fi fost
real, tot minciuna predomina,
iar rezultatele ZERO.

Niciodată în istoria ome -
nirii n-a mai existat un
asemenea șuvoi de "generoz-
itate" din partea guvernelor.
Risipim resurse absolut as-
tronomice pentru a "scăpa"
de o banală gripă? Niciodată
în istoria omenirii n-au mai
arătat guvernele lumii atâta
"dorință de a face bine".
Niciodată în istoria omenirii
n-au mai acționat guvernele
atât de concertat și de sin-
cronizat. Asta arată limpede
(de parcă mai era nevoie), că
aproape toate guvernele au
trădat popoarele pe care
susțin că le "reprezintă" și în
interesele cărora au jurat să
lucreze, au îngenuncheat, au
jurat credință și "au pupat in-
elul" unei grupări oculte de
criminali psihopați. Guver-
nele nu fac acum altceva
decât să execute aproape la
unison comenzile acelor psi-
hopați oculți. Cultul intelectu-
lui în politică:  Prelatul, cu
Regele Manelelor pe aceeași
scenă. Suma este rezultatul
alegerilor și produsul lor. Ce
sădești, culegi!

Al dumneavoastră, 

același român adevărat 

și credincios,

Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 117 - 13 mai 2021

Preoții și maneliștii -  
propagandiștii  vaccinărilor!
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Mod de preparare:

Pentru prepararea cior-
bei, se pune apa la fiert și se
adaugă zarzavaturile tăiate
mărunt și călite în ulei. Sepa -
rat, într-un castron se
pregătește carnea tocată de
pui, în care se pune o jumă-
tate de ceapă albă, dată pe
răzătoarea mică, un gălbe-

nuș de ou și condimentele
preferate. Ingredientele se
amestecă, iar din compoziția
obținută se formează peri -
șoarele, care se dau 10
minute la frigider. Când apa
începe să fiarbă, perișoarele
se pun, una câte una în apa
pentru ciorbă și se lasă la
fiert. Pastele se fierb separat,

iar când sunt gata se stre-
coară și se lasă la scurs.

Când perișoarele și legu -
me le s-au fiert, se pun pas -
tele. Albușul rămas se bate
separat și se toarnă în ciorba
clocotită, amestecându-se
repede, ca să se formeze
franjuri. La final, smântâna
se amestecă bine cu praful
de borș, la care se adaugă
puțină ciorbă fierbinte. Se
toarnă apoi în ciorbă,
amestecându-se ușor, se
stinge focul, iar deasupra se
presară verdeață.

INGREDIENTE

Pentru perișoare: carne tocată de pui (o caserolă),

1/2 ceapă albă, un gălbenuș de ou, vegeta.

Pentru ciorbă: o ceapă, un morcov, paste mărunte,

un albuș de ou, două linguri smântână, praf de borș cu

smântână.

Ciorbă de perișoare din 
carne de pui și paste 

Prăjitură Spania

Mod de preparare:

Carnea de miel se prăjește
pe toate părțile în ulei încins,
apoi se scoate pe o farfurie.
În același ulei se călește
ceapa și usturoiul, tăiate
mărunt. După ce s-au în-
muiat, se adaugă condi-
mentele pentru miel și
bulionul desfăcut cu apă, atât
cât este necesar pentru a se

obține sosul dorit. 
Se pregătește apoi un vas

pentru cuptor, în care se
așază carnea, peste care se
toarnă sosul de ceapă și se dă

la cuptor pentru 30-35 de
minute. La final, stufatul de
miel se presară cu pătrunjel
verde.

Poftă bună!

INGREDIENTE

750 g carne de miel cu os, 8 legături ceapă verde, 5

legături usturoi verde,  2 linguri bulion,  100 ml ulei,

o linguriță condimente pentru miel. 

Stufat de
miel
Stufat de
miel

Mod de preparare:

Pentru prepararea blatului, se vor separa gălbenușurile de
albușuri. Albușurile se mixează împreună cu zahărul până se
obține o bezea lucioasă și tare. Treptat se încorporează găl-
benușurile, vanilia, semințele de mac amestecate cu praful
de copt și cacao, iar la final, făina. Compoziția obținută se
pune la copt într-o tavă de 22/32 cm. tapetată cu hârtie de
copt, iar blatul se coace timp de 30 de minute la cuptorul
preîncălzit la 170 de grade Celsius.

Între timp, se va mixa frișca împreună cu zahărul până se
obține o spumă tare, apoi se adaugă brânza mascarpone,
mixându-se până la omogenizare. 

Nutella se mixează împreună cu brânza mascarpone până
se obține o cremă omogenă. 

Siropul pentru blat se obține amestecându-se ingredien-
tele necesare.
Asamblarea

Peste blatul însiropat se întinde uniform crema albă, peste
care se pun fructele din compot, care se apasă ușor cu mâna.
Peste fructe se așază un strat de biscuiți înmuiați în 100 ml
apă, amestecată cu 2 linguri de lichior. Crema cu Nutella se
va întinde apoi peste stratul de biscuiți, iar prăjitura se va da
la frigider cu cel puțin 3-4 ore înainte de a fi servită.

INGREDIENTE

Pentru blat: 3 linguri făină, 2 linguri cacao, o lin-

guriță praf de copt, 170 g mac, 160 g zahăr, 4 ouă, un

plic zahăr vanilat.

Pentru cremă: 500 g brânză mascarpone, 4 linguri

zahăr pudră, 250 ml frișcă lichidă.

Pentru crema cu Nutella: 250 g brânză mascarpone,

200 g Nutella.

Pentru sirop: 50 ml apă, 50 ml cafea sau lichior

Alte ingrediente: 250 g cireșe / vișine din compot,

150 g biscuiți, 100 ml. cafea, 2 linguri rom sau lichior,

ciocolată rasă.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

V - H - A - L - PAR ASPRU - RAZGAIA - HAI - TO - C - O - VIA - SAMBA - CN - MIEI - DIE - V - R - APARA - V - HUSAR - MIC - LENE

- ZA - ACIDA - DUR - ACEL - ITI - A - TON - VI - R - A - AN - OSCUR - RUSOAICA - ASCET - ARA - TASA - T - MLASTINA - ARAR -

IA - LR - RO - AF - PITIC - OR - TR - I - ERA - REIAT - N - OU - A - OABLA - MICUL DEJUN - IT - AMAMI - TA - CAI



TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă cu grădină mare,

curent, apă, gaz, pomi fructiferi. Tele-
fon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând apartament 3 camere,
zona Lido, decomandat, 90 mp, 2 băi,
CT, termopan, semimobilat, priveliște
superbă. Preț: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

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

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 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 Caut loc de muncă, agent se-
curiy – paznic, strungar universal sau
vopsitor manual. Tel. 0725.91.467.

l Domn serios, cinstit și corect, cu
credință și frică de Bunul Dumnezeu,
doresc să mă angajez ca paznic la un
post fix, cu carte de muncă. Rog și ofer
seriozitate. Telefon: 0736.175.735,
0731.129.646.

l Caut bărbat care se pricepe la
tencuit – beton-drujbă-cositoare. Rog
seriozitate. Telefon: 0751.418.161.

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, cu suflet bun, cin-
stit, corect, nematerialist, doresc să
cunosc o doamnă cinstită și cu bun
simț, să fie lângă mine pe tot restul
vieții. Telefon: 0729.817.090.

l Domn 66/1,70/80, singur, cin-
stit, corect, creștin ortodox, cu
locuință, fără vicii, doresc căsătorie cu
o doamnă frumoasă, harnică, gospod-
ină, fără obligații, indiferent de vârstă.
Rog și ofer seriozitate. Telefon:
0736.175.735, 0762.754.969, între
orele 8,00-20,00.

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 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 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 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 urgent TV plasmă și
aragaz cu 3 ochiuri plus cuptor, marca
Zanusi. Preț: 300 lei, telefon:
0762.754.969, 0731.129.646.

l Vând 30 familii de albine, or-
zoaică de primăvară, relații la telefon:
0740.278.750.

l Caut garaj pentru închiriat,
zona Mihai Viteazu, pe termen lung.
Telefon: 0723.538.843.

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.

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

Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA invită persoanele fizice si juridice fără scop
patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniile cultură/sport/educație/culte/social pe anul 2021 este prevăzută
de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .

2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : bugetul local  260.000 lei, defalcat pe
domeniul cultură 10.000 lei, sport 110.000 lei, culte 140.000 lei.

3. Durata proiectelor : pâna în data de 15.12.2021.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 24.05.2021 ora 16,00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria municipiului Brad, 

str. Independenţei nr. 2. 
6. Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va

face de către comisia de evaluare, în data de 25.05.2021.
PRIMAR,

FLORIN CAZACU 

Termoficarea Devei,
promisă de pri-
marul Oancea,

rămâne înghețată în
proiect. Niciodată devenii
nu au fost umiliți și aban-
donați de administrația
publică așa cum s-a în-
tâmplat la începutul aces-
tui an. În plină pandemie,
au fost condamnați să
înghețe în casele lor, la
școală, la spital sau la ser-
viciu, fără vreun sprijin
de la stat sau de la aleșii
locali.

Pentru ca această expe-
riență degradantă să nu se
mai repete și iarna viitoare,
cer Primăriei Municipiului
Deva să adopte o strategie de
termoficare de care să bene-
ficieze gratis toți devenii, cu
facturi mici de încălzire și
care să poată fi pusă în prac-
tică în câteva luni.

Am vorbit cu mulți spe-
cialiști și am găsit o soluție.
Domnul profesor inventator
Horneț a adus pe piață și a
implementat în alte orașe, de

exemplu la Buzău, centralele
de cartier pe bază de bio-
masă peletizată. Este o
soluție inovativă, ecologică,
cu cea mai eficientă ardere
de pe piață, care ar rezolva
până în noiembrie problema
încălzirii pentru toți devenii,
nu doar pentru școli și gră-
dinițe. Investiția Primăriei în
asemenea centrale este mică
dacă ne raportăm la sub-
vențiile plătite ani la rând
din bugetul local pentru 
energia termică de la Mintia.
Iar devenii vor plăti apoi fac-
turi de încălzire pe peleți mai
mici decât pentru încălzirea
individuală pe gaz.

Propunerea mea este o al-
ternativă la cea a primarului
Oancea, care își dorește, fără
nicio legătură cu realitatea,
instalarea în Deva a câtorva
mii de centrale pe gaz. O cen-
trală pe gaz pentru fiecare
școală, pe banii Primăriei,
poate fi soluție pentru relu-
area în condiții normale a
cursurilor de la toamnă. Dar

cum să îi îndemni pe devenii
care locuiesc în apartamente
să își instaleze, pe propria
cheltuială, centrale indivi -
dua le pe gaz?

În primul rând, fizic și
tehnic e imposibil să fie in-
stalate mii de centrale ter-
mice în oraș în câteva luni. În
al doilea rând, instalarea
unei asemenea centrale vine
cu costuri considerabile, pe
care nu oricine și le permite,
iar durata lor de viață este de
maxim 10 ani. Nu în ultimul
rând, Directiva ErP (Energy
related Products) pentru re-
ducerea emisiilor de carbon
presupune interzicerea in-
stalării de noi centrale de
apartamente pentru redu -
cerea emisiilor de carbon
având drept țintă anul 2030.
Ce fac devenii după 2030?

Am propus varianta cen-
tralelor de cartier pe peleți
pentru a atrage atenția
asupra faptului că toți pri-
marii de orașe, cu excepția
domnului Oancea, fac efor-

turi să găsească soluții alter-
native de termificare. La
Cluj, Emil Boc tocmai a de-
schis o colaborare cu Univer-
sitatea Tehnică pentru
dezvoltarea unui proiect de
încălzire pe hidrogen. La
Oradea, Ilie Bolojan a reabil-
itat întregul sistem de ter-
moficare a orașului, inclusiv
magistralele de termoficare
și țevile pe un proiect în-
ceput încă din anul 2013.

Unde e strategia de ter-
moficare a Municipiului
Deva? Nu este acceptabil
riscul ca devenii să treacă și
iarna viitoare prin coșmarul

lipsei încălzirii. Îi cer pri-
marului Oancea să înceteze
această practică rușinoasă
de a trimite oamenii să își in-
staleze centrale de aparta-
ment. Este momentul să își
ia în serios responsabilitatea
de primar și să imple-
menteze soluții urgente,
sustenabile și corecte pentru
deveni.

06.05.2021

Deputat AUR 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția elec-
torală 22 HUNEDOARA

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor
DECLARAȚIE DE PRESĂ

Soluţia pentru termoficarea Devei: 
 centrale de cartier pe bază de peleţi!


