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JUstIţIe

LILIaCUL – o frUmUseţe 
natUraLĂ InContestabILĂ
Ne întâmpină cu aceeași prospețime în
fiecare primăvară, oferindu-ne cu generozi-
tate minunatele lui flori, dătătoare de liniște
și sănătate. Pe lângă frumusețe sau parfum,
liliacul posedă reale virtuți vindecătoare, de
la el folosindu-se, în scop terapeutic, atât flo-
rile cât și frunzele, mugurii sau coaja. /p.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 4
Doi bărbaţi vor răspunde în
faţa legii pentru că au
scrijelit şi au distrus astfel
pereţii cetăţii Costeşti-
Blidaru, monument 
UNESCO. 

agrICULtUrĂPag. 5

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!

Mai sunt doar câteva zile
până la expirarea 
termenului stabilit pentru
depunerea cererilor unice
de plată la APIA, în 
vederea obţinerii 
de subvenţii. 

/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

10.000 de euro pentru
un loc de muncă
10.000 de euro pentru
un loc de muncă

Un pui de căprioară a fost salvat de 
jandarmii montani după ce a rămas blocat

pe un drum, în Parâng. /pag.16

sPortPag. 16
Cetatea Deva va fi la sfârși-
tul acestei săptămâni
gazda unei demonstrații de
airsoft.  Evenimentul va
avea loc pe Platforma 
Artilerie Vest, sâmbătă, 
15 mai, între orele 11-13.

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.



de comunicare cu cei intere-
sați de propria stare a
sănătății. Și-a consolidat pro-
fesia și prin oferirea publicu-

lui a unor informații con-
crete, reale și apreciate ur-
mare a testului credibilității
și uti lității.

Au consemnat 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș
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L
a Cabinetul medical
„ARMEDICA” din
orașul de pe Cerna,

am consemnat recent un
moment de profunzime
spirituală, de respect și
apreciere a activității ex-
traprofesionale a medicu-
lui primar Mircea Ioan
ARTEAN.

Este vorba de promovarea
de către acesta prin mass-
media a informației publicis-
tice în slujba sănătății
semenilor, printr-un sincer
dialog profesional cu cititorii,
gen „Sfatul medicului”.

La eveniment a participat
și prof. Maria CRISTEA - șef
de comisie în cadrul Consi -
liu lui local al Primăriei Hune-
doara. Cu acest prilej,
directorul ziarului „Accent
Media” - Cornel POENAR, a
înmânat medicului primar
Mircea Ioan ARTEAN
„Diploma de onoare” a Uniu-
nii Ziariștilor Profesioniști
din România, pentru pre -

zența sa în mass-media cu in-
formații utile pentru sănă-
tatea semenilor.

La finalul acestui moment
încărcat de emoții firești, ju-
rnalistul Cornel POENAR,
membru al Uniunii Ziar-
iștilor Profesioniști din
România, a spus: „Prin infor-
mațiile privind sănătatea
publicate atât în presă, cât și
în unele pliante, dr. Mircea
Ioan ARTEAN a dovedit un
apreciat stil jurnalistic, o ex-
primare coerentă specifică
sănătății omului, o cunoaș -
tere perfectă a sensurilor cu-
vintelor exprimate cu o
garanție a calității conținutu-
lui acestora”.

...Aceeași diplomă a fost
oferită și doctorului Alexan-
dru SOMEȘAN (medalion) -
șeful secției Cardiologie a
Spitalului Municipal din
Hunedoara.

Fidel deontologiei profe-
sionale, acesta a reușit să
creeze prin presă un climat

Informaţia publicistică în sprijinul
sănătăţii omului

L
a Primăria Lelese
(primar Ciprian
ACHIM) - după cum

ne-a informat tânărul
Laurențiu LUPESCU
(foto), consilier cu prob-
leme de achiziții - se pune
un accent deosebit pe im-
plementarea de proiecte
din fonduri locale și eu-
ropene, toate în benefi-
ciul comunității de pe
aceste frumoase me-
leaguri pădurenești. 

După ce în toamna anului
trecut s-a finalizat o clădire
drept sală de ceremonii fu-
nerare, cu un spațiu deschis,

conform regulilor cerute în
stadiu de pandemie, în
această perioadă se află în
curs de implementare cu
fonduri europene, asfaltarea
unui drum forestier.

Este vorba despre cel din
Govăjdia către Runcu Mare,
pe o distanță de 8,9 km. 

Sub genericul „Împreună
creștem satul românesc”,
odată cu aprobarea bugetu-
lui, Primăria se pregătește
pentru implementere de noi
proiecte în folosul locuito-
rilor din această zonă.

Ioan Vlad, 
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Mereu în beneficiul 
comunității

A N U N Ţ 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sediul în localitatea

Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocu-
parea funcţiei contractuale  vacante de:

- Inginer de sistem cu studii superioare, debutant, în cadrul Serviciului Financiar -
Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere, Compartiment IT - 1 post.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă și probă practică, în data de 07.06.2021, ora 0900, la sediul bibliotecii.
- Interviul, în data de 11.06.2021, ora 0900, la sediul bibliotecii.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii:

- studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, în domeniul: informatică,
ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până în data de

26.05.2021, ora 15:30, la Compartimentul Financiar - Contabil, Resurse Umane.

Relaţii suplimentare, la sediul instituţiei, Compartiment Financiar - Contabil,

Resurse Umane, nr. de telefon 0254/216457 (interior 9).

MANAGER,

Ioan Sebastian Bara
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Complexul Energetic
Hunedoara a deschis
lista disponibi-

lizărilor.
Deva – Angajaţii Comple -

xului Energetic Hunedoara
(CEH) se află în faţa unei de-
cizii extrem de grele, după ce
administraţia companiei a
anunţat că deschide lista de
înscrieri pentru concedieri
colective. Între altele, per so -
na lul care va pleca din socie -
tate va primi o sumă
com pensatorie în valoare de
10.000 de euro, dar şi veni-
turi de completare: doi ani
pentru energeticieni şi patru
ani pentru minerii din Valea
Jiului. 

Cu o asemenea ofertă, ten-
taţia angajaţilor de a pleca
dintr-o firmă aflată în proce-
dură de insolvenţă este de
înţeles. Mai ales oamenii care
mai au puţini ani până la

ieşirea la pensie îşi vor va
face calcule foarte atente. 

Ieri a fost ultima zi în care
s-au mai putut depune cereri
de înscriere pe listele de
disponibilizare, rezultatele
urmând să fie comunicate în
următoarea perioadă. Cert
este că după prima zi, pe liste
se înscriseseră deja peste
500 de oameni. 

„Dorim să ştim câţi anga-
jaţi vor să se disponibilizeze.
În prima zi au fost depuse
circa 500 de cereri", a de-
clarat administratorul special
al CEH, Cristian Roşu.

Acesta a menţionat că a
fost modificat Contractul
Colectiv de Muncă (CCM) al
societăţii, în sensul în care
persoanele disponibilizate
vor primi plăţi compensatorii
în sumă brută de 49.998 lei,
de la bugetul de stat, venitul
urmând să fie impozitat cu

10%. 
Modificarea CCM este pre-

văzută într-un act adiţional
ce a fost semnat cu Sindicatul
"Muntele", reprezentativ la
nivelul CEH.

Administratorul special al
CEH a arătat că situaţia
disponibilizărilor va face
obiectul unei Ordonanţe de
Urgenţă ce ar urma să fie dis-
cutată într-o şedinţă de Gu-
vern pe data de 19 mai.

„Condiţiile de disponibi-
lizare vor fi aplicate doar
după aprobarea lor de Gu-
vern şi apariţia actului nor-
mativ necesar”, a precizat
Cristian Roşu. 

Pe de altă parte, Sindicatul
Solidaritatea Hunedoara, de
la termocentrala Mintia, a re-
comandat angajaţilor să nu
completeze cererile de dis -
ponibilizare motivând, între
altele, că nu există o ordo-

nanţă sau hotărâre de guvern
prin care să fie susţinută su-
portarea cheltuielilor de la
bugetul de stat. 

Rămâne de văzut cum vor
judeca oamenii: vor prefera
să-şi asume riscul ca termo-
centrala Mintia sau minele de
cărbune să fie trecute într-un
regim de lucru incert sau vor
alege să o ia de la capăt?

Cel mai greu va fi însă
pentru angajaţii care au
reuşit să adune experienţa
necesară şi care ar putea să
dea acum ceea ce e mai bun
din ei. Oamenii s-au specia -
lizat într-un domeniu în care

un specialist se formează în
zeci de ani şi unde este
nevoie de o pregătire con-
tinuă, lucru care ar trebui
luat în considerare de mai-
marii ministerelor de resort.
Timpul va arăta dacă s-a
greşit sau nu, aşa cum s-a în-
tâmplat şi cu mineritul din
Valea Jiului. 

Păcat însă că termocen-
trala Mintia – Steaua de pe
Mureş- nu mai are căutare în
calculele de siguranţă ale sis-
temului energetic naţional
din România. Ar mai fi avut
multe şi importante aspecte
de pus la punct. 

Termocentrala Mintia:
10.000 de euro pentru

un loc de muncă

Termocentrala Mintia:
10.000 de euro pentru

un loc de muncă

Complexul Energetic Hunedoara 
CEH este format din minele de huilă Lupeni, Livezeni,

Lonea şi Vulcan, şi din termocentralele Mintia şi Paroşeni
şi numără circa 4.000 de angajaţi.

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.
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Prin anunțarea in-
tenției de a spri-
jini familiile cu

venituri mici să își
cumpere o centrală in-
dividuală de aparta-
ment, Florin Oancea
abdică din funcția de
primar al Municipiului
Deva. 

Aceasta recunoaște că nu
are nicio soluție pentru sal-
varea sistemului de termofi-
care a orașului, deci că este
incapabil să își îndeplinească
responsabilitățile pentru
care a fost ales. Mai mult, ca
un lider slab, aruncă respon-
sabilitatea și costurile re-
zolvării problemei încălzirii
și apei calde pe umerii
cetățenilor.

Pe fond, tichetele sociale
în valoare de 2500 de lei care
ar urma să fie acordate
familiilor cu venituri reduse
pentru achiziționarea de
centrale termice individuale
reprezintă o mare păcăleală
pentru beneficiari. Cos-
turilor de achiziție a cen-
tralei termice pe gaze i se
adaugă cele de elaborare a
proiectului tehnic, de modi-
ficare a instalației de aparta-
ment pentru încălzire și apă
caldă de la centrala individu-
ala și costurile cu manopera.
Cu tichete cu tot, vor fi mulți
oameni cu venituri mici care
nu își vor permite să plă -

tească diferența de bani.
Măsura populistă anun țată

de primar este, în același
timp, discriminatorie, în sen-
sul în care nu îi are în vedere
și pe ceilalți cetățeni de-
branșați de la sistemul de ter-
moficare prin închiderea
Mintiei. Fără încălzire vor
rămâne, de asemenea, la
iarnă, și instituții publice
esen țiale pentru funcționarea
unui municipiu de talia Devei,
inclusiv spitalul, dar și agenții
economici.

Dacă oamenii, instituțiile
și companiile trebuie să se
descurce pe cont propriu cu
încălzirea, de ce mai avem
nevoie în Deva de primar?
Din păcate, lipsa de viziune,
acțiune și responsabilitate a
primarului Florin Oancea
creează toate condițiile ca
iarna viitoare să înghețăm
din nou de frig în aparta-
mentele noastre, în instituții
publice și la serviciu. Poate
domnul Oancea s-ar pricepe
mai bine la instalarea cen-
tralelor termice decât la ad-
ministrație. Cred că este o
opțiune pe care ar trebui să
o ia în calcul după ce demi-
sionează din funcția de pri-
mar.

Deputat AUR 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția elec-
torală 22 HUNEDOARA

Grupul Parlamentar al Alianței 
pentru Unirea Românilor

DECLARAȚIE DE PRESĂ

Tichetele pentru
cumpărarea de centrale
termice de apartament,
cea mai mare păcăleală

a primarului Oancea
pentru devenii cu 

venituri reduse

Doi bărbaţi din
Orăştioara de Sus
sunt cercetaţi

pentru distrugerea
monumentelor UNESCO

Deva - Doi bărbaţi sunt
cercetaţi de poliţiştii de la
Serviciul de Investigaţii Cri -
mi  nale Hunedoara fiind
bănuiţi că ar fi scrijelit mai
multe însemne florale pe
zidurile cetăţilor Costeşti-Bl-
idaru şi Costeşti-Cetăţuia,
monumen te UNESCO aflate
în Munţii Orăştiei. 

Inspectoratul de Poliţie
Judeţean (IPJ) Hunedoara a
informat că unul dintre sus-
pecţi a fost reţinut, iar cel de-
al doilea este cercetat în stare
de libertate, cei doi fiind
acuzaţi de distrugere şi efec-
tuarea unor lucrări care pot
afecta siturile istorice. 

Poliţiştii au efectuat, în
această săptămână, patru
percheziţii domiciliare la
locuinţele unor persoane din
comuna Orăştioara de Sus.
„Activităţile procedurale se
circumscriu unui dosar de
cercetare penală aflat sub
supravegherea Parchetului
de pe lângă Judecătoria
Orăștie şi privesc comiterea
infracţiunilor de distrugere  și

efectuarea oricăror lucrări
care pot afecta siturile arheo-
logice”, a precizat IPJ Hune-
doara.

Fapte comise în aprilie 
şi mai

Potrivit probatoriului,
faptele au fost comise în pe-
rioada aprilie-mai 2021, în
cetăţile dacice Costești – Bli-
daru şi Costești-Cetățuia, cei
bănuiţi de comiterea acestor
infracţiuni fiind doi bărbaţi
din localitate, care ar fi creat
anumite simboluri pe pietre
din siturile arheologice
menţionate. 

La activităţi au participat
şi poliţiştii din cadrul Ser -
viciu lui Acţiuni Speciale şi din
cadrul Serviciului de Investi-
gare a Criminalităţii Econo -
mice al IPJ Hunedoara, a
precizat sursa citată.

E nevoie de pază
În data de 21 aprilie, Con-

siliul Județean (CJ) Hune-
doara prin Muzeul Civilizației
Dacice și Romane din Deva, a
sesizat Ministerul Culturii, Di-
recția Județeană pentru Cul-
tură Hunedoara și IPJ
Hunedoara, cu privire la fap-
tul că pe montanții laterali ai

porții cetății dacice Costești –
Blidaru au fost desenate două
rozete florale cu diametrul de
cca. 25-30 cm. Dincolo de
natura penală a acestei acți-
uni, CJ Hunedoara condamnă
actul de vandalism și atrage
atenția că acest gest inaccept-
abil a fost posibil în contextul
întârzierii suplimentării per-
sonalului necesar bunei ad-
ministrări a monumentelor.
Administraţia judeţeană a so-
licitat aprobare pentru supli-
mentarea posturilor de pază
cu 30 de persoane, însă nu a
primit niciun răspuns.

„Prin adresa nr.
6085/08.04.2021, CJ Hune-
doara și INP au transmis Min-
isterului Dezvoltării,
Lu  cră rilor Publice și Adminis-
trației o adresă comună prin
care solicită aprobarea ma-
jorării cu 30 de posturi a
numărului maxim ce pot fi în-
cadrate la nivelul adminis-
trației județene, în contextul
preluării în administrare a
cetăților Costești-Cetățuie,
Costești-Blidaru, Luncani - Pi-
atra-Roșie și Bănița. Până în
prezent, CJ Hunedoara nu a
primit un răspuns”, a informat
instituţia administrativă ju -
deţeană.

Distrugătorii de la
cetăţile dacice Blidaru
şi Costeşti-Cetăţuia,

prinşi de poliţişti
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L
a începutul acestei
săptămâni, în cadrul
Comisiei pentru în-

vățământ, am vorbit 
despre familie, pilonul de
bază al societății
românești. Sănătatea și
familia trebuie să fie într-
o strânsă relație comuni-
cațională, bazată pe
metode de prevenție. Prin
informare și tratament
timpuriu, putem să
păstrăm familia
românească unită și feric-
ită, așa cum ne dorim cu
toții. 

Dezbaterea a fost organi-
zată în contextul Zilei Inter-
naționale a Familiei (15 mai)
și a fost un bun prilej de dia-
log între reprezentanții sta -
tului, culte și societate. Tema
noastră – Importanța edu-
cației și a sănătății pentru
familie – a stârnit un real in-
teres și a adus la suprafață
informații vitale. Mai de-
parte, instituțiile guverna-
mentale și parlamentarii
trebuie să preia și să ela-
boreze programe și proiecte
legislative care să rezolve
problemele din sistem, evi-
dențiate în cadrul evenimen-
tului. 

Vreau să subliniez dis-
crepanța care există în con-
tinuare dintre mediul rural și
cel urban. Actul medical de
calitate, informațiile nece-
sare și metodologia sanitară
modernă, trebuie să fie om-
niprezente în România in-

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Deva - Perioada depune -
rilor la A.P.I.A. a Cererilor
Unice de Plată pentru
obținerea subvenției de stat
pentru sector vegetal și
zootehnic se va încheia luni,
17 mai, a informat Prefectura
Hunedoara. 

Din acest motiv, prefectul
județului, Călin Marian, a
avut o întâlnire cu conduce -
rea APIA pentru a analiza
situația din județul Hune-
doara, inclusiv pentru a fi
găsite soluții la unele solic-
itări ale fermierilor.

Potrivit datelor central-
izate de către directorul Cen-
trului Județean APIA, Vero-
nica Topor, județul Hune-
doara se situează pe locul doi
în țară, cu un procent de
peste 89% din numărul total

programat pentru depunerea
cererilor. Astfel, până la mi-
jlocul săptămânii au solicitat
subvenții 15.211 fermieri din
județ, pentru o suprafață to-
tală de 107.340 hectare. Mai
sunt așteptați aproape 1.700
fermieri hunedoreni să de -
pună cererile unice, pentru
încă 26.000 hectare.

Pentru a veni în sprijinul
celor care nu au reușit încă
să obțină de la autoritățile lo-
cale toate documentele nece-
sare, prefectul a solicitat
primarilor hunedoreni, acolo
unde este cazul, să-și orga-
nizeze activitatea cu publicul
astfel încât în zilele de sâm-
bătă și duminică (15 și 16
mai) să poată fi eliberate
adeverințele solicitate de fer-
mieri. 

Moloz aruncat la întâmplare:

maşină confiscată şi 

amendă 20.000 de lei

diferent de adresa de domi-
ciliu a cetățeanului. Un pas
important în acest sens este
posibilitatea transformării
imobilelor abandonate de
ani buni din centrul co-
munelor românești, care au
fost odinioară școli, în cabi-
nete medicale sau centre de
informare sanitară. Prin
proiectul de lege pe care l-am
inițiat, amânat în ședința de
ieri, pentru săptămâna vi-
itoare pentru raport, în
Comisia pentru învățământ,
autoritățile locale pot facilita
mult mai ușor și rapid aceste
schimbări atât de necesare,

contribuind astfel la sănă-
tatea tuturor familiilor din
localitate. 

Consider că astfel de dez-
bateri sunt prielnice și toto-
dată necesare astăzi, când
vulnerabilitățile țării devin
din ce în ce mai accentuate
pe fondul crizei sanitare.
Sper ca viziunea aceasta să
fie împărtășită și de miniștrii
Guvernului a căror implicare
trebuie să depășească de
multe ori ușile instituției pe
care o reprezintă. 

Natalia-Elena INTOTERO 
Deputat PSD Hunedoara

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Dialog pentru sănătate, familie 

şi educaţie. Un demers vital iniţiat

de Comisia pentru învăţământ 

din Camera Deputaţilor 

Deva – Un bărbat din
Deva a fost prins în flagrant
de polițiștii locali din mu-
nicipiu, în timp ce arunca
moloz și alte deșeuri proven-
ite din lucrări de construcții.
Deșeurile au fost descărcate
pe un teren agricol aflat la
marginea oraşului.

Polițiștii i-au dat bărbatu-
lui o amendă contravențio -
nală în valoare de 5.000 lei
pentru încălcarea legii. În
plus, polițiștii locali au
anunțat și Garda de Mediu
Hunedoara care a venit la
fața locului și a aplicat indi-
vidului o amendă de 15.000
de lei, confiscând și autoutili -

tara care face obiectul con-
travenției. 

Bărbatul a fost obligat să
reîncarce deșeurile abando-
nate pe câmp în autoutilitară
și a fost condus la locul legal
de depozitare a deșeurilor
pro venite din construcții.

Este a doua oară în decurs
de aproape o lună de zile,
când polițiștii locali surprind
în flagrant persoane care de-
pozitează ilegal deșeuri.

Poliția Locală Deva su pra -
ve ghează în continuare zo -
nele din oraș unde au aflat că
se depozitează ilegal şi
frecvent deșeuri din con-
strucții. 

APIA – ultimele zile pentru

depunerea cererilor 

unice de plată
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E
diția din acest an a
tradiționalei com-
petiții naționale de

gimnastică aerobică (cea
de-a 23-a din istoria con-
cursului) s-a bucurat de o
participare numeroasă, cei
117 gimnaşti reprezentând
11 cluburi din țară fiind
prezenți la startul probelor
din program.

De asemena au evoluat la
Deva și componenții loturilor
naționale de juniori ai Româ -
niei cei care vor participa la
Campionatele Mondiale de
gimnastică de la Baku (Azer-
baidjean).

La debutul întrecerilor din
acest an a Cupei Cetății a fost
prezent și Eduard Novak, Mi -
nistrul Tineretului și Sportu-
lui, care s-a aflat la Deva
pentru a participa la o altă
competiție sportivă, a dorit să
îi salute personal pe gimnaștii
veniţi la Deva, a asistat la

câteva evoluții din programul
competiției și a oficiat două
festivități de premiere. Este o
premieră, deoa rece în istoria
competiției devene e prima
ediție la care participă min-
istrul de resort care a fost în-
soțit de mai mulți demnitari,
printre care men țio nez
prezența europarlamentaru-
lui Iuliu Wincler și a doamnei
Vetuța Stănescu, deputat în
Parlamentul Ro mâniei.

Lupta pentru locurile de pe
podiumul acestei ediții a fost
spectaculoasă și datorită fap-
tului că organizatorii -LPS
Cetate Deva cu sprijinul DJTS
Hunedoara, a sponsorilor , al
federației și ai Primăriei din
Deva, au asigurat pentru cei
mai buni, medalii, diplome,
tricouri și cupe răsplătind ast-
fel pe cei care au reușit să
obțină rezultate în clasa-
mentele de la probele din
competiție.

Perechea Daria Mona/
Daniel Anton, care a reprezen-
tat LPS Cetate Deva s-a clasat
pe locul secund în proba
perechilor mixte de la catego-
ria a II-a, iar la individual
Daniel Anton a încheiat pe un
onorant loc III.

Mirela Frîncu (componentă
a lotului național de junioare)
reprezentantă a clubului de-
vean s-a clasat pe locul II în
clasamentul probei indivi -
duale de la categoria I, unde
Claudia Barna s-a clasat pe
locul IV iar Raluca Bocșer pe
locul V. La individual feminin
categoria seniori Nicoleta
Patrichi a câștigat medalia de
argint, clasându-se pe locul II
în timp ce trio-ul Raluca
Bocșer/Claudia Barna/Ionela
Bunea s-a clasat pe locul III.

Am menționat că la ediția
din acest an au fost prezenți la
Deva componenții lotului
național de juniori care au
avut astfel o bună posibilitate
de a-și prezenta exercițiile cu
care vor evolua la  Campi-
onatele Mondiale de la Baku.
Perechea Daria Alexandra Mi-
haiu (legitimată la LPS Cetate
Deva) și Augustin Branda au
reușit o evoluție bună cu care
au șanse la o clasare pe
podium la mondiale ca și
colegii lor Larisa Șuiu/Vlad
Siminea. Junioara Claudia Ris-
tea a avut un exercițiu notat cu
20.700, cea mai mare notă din
concurs și poate câștiga o
medalie la Baku.

Gimnastică aerobică:
Cupa Cetății – 

competiție reușită

T
inerii atleți legiti-
mați la CSS Hune-
doara au participat

la finalul săptămânii tre-
cute la două competiții
interjudețene, totul fiind
o utilă verificare a  stadi-
ului de pregătire înainte
de sezonul în aer liber pe
care îl programează 
Federația Română de
Atletism(FRA).

În cadrul întrecerilor de la
Memorialul Iosif Măzăran
desfășurat sâmbătă, 8 mai, la
Reşiţa, Carla Vede s-a clasat
pe locul II în proba de sări -
tură în lungime, Laura Gidei
pe locul III în proba de  800
m, Răzvan Toth Razvan - loc
II  la 800 m, iar  Mihai Ne-
chita  locul IV la săritura în
lungime.

Duminică, la Memorialul

atleţilor clujeni, competiție
organizată la Cluj Napoca,
Ionuț Huțanu a încheiat
proba de 1500 m pe locul I,
Andrei Marc  pe locul II la
100 m l, Petrinia Pivniceru
loc III la  100m iar Eduard
Agrigoroaie locul VII la sări -
tura în lungime.

Prezentă la aceste între-
ceri, multipla campioană
națională de seniori, Claudia
Maria Florea. a alergat  în
proba de  3000 m  pe care a
câștigat-o fără probleme, cu
timpul de 9.33.

Toți atleții hunedoreni
sunt pregătiți la CSS Hune-
doara de prof. Bucur Florin,
prof. Beregszazy Stefan şi
prof. Todereanu Andreea. Fe-
licitări și succes la viitoarele
competiții naționale!

CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea generală a SC Apicola
Natur, cu sediul în Vâlcele nr, 40, județul Hunedoara,
pentru aprobarea situației financiare pe anul 2020.
Adunarea generală are loc în data de 27 mai, 2021,
ora 8,00, la sediul unității.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

P
laja Asparuhova din
Varna-Bulgaria va
găzdui la acest final

de săptămână o nouă
ediție (cea de a patra) a
turneului internațional
de fotbal pe plajă la care
vor participa formațiile
Napoli Patron Beach 
Soccer Club (Grecia), BSC
Nistru (Republica
Moldova), MFC Spartak
Varna (Bulgaria), gazda
întrecerilor și  ACS West
Deva, campioana națio -
nală en titre a României.

Turneul Varna Intrer -
național Beach Soccer Cup
2021, deschide sezonul
competițional internațional
care se va finaliza cu o nouă

ediție a tradiționalului tur -
neu Europe Soccer Beach de
la Nazare- Portugalia, unde
se vor întâlni cele mai pres-
tigioase formații naționale
de fotbal pe plajă.

ACS Vest Deva va participa
la varna cu următorii jucă-
tori: Paul Andrei Neag, An-

dras Kelemen, Iulian Au-
gustin Răvoiu, Ionel Pulhac
Posteucă, Ionuț Florea, Daniel
Zaharia, Mihai Petru Voica,
Mihail Robert Pîslaru, Toma
Vicene și Răzvan Dumitru
Radu echipa fiind însoțită de
team managerul Daniel 
Eduard Kovacs. Succes!

PROGRAM ANUAL

Pentru acordarea de  finanțări nerambursabile din
bugetul local al Orașului Hațeg, pentru activități non-
profit de interes local, domeniul culte religioase,
pentru anul 2021.

Orașul Hațeg face cunoscut Programul anual pen-
tru acordarea de finanțări nerambursabile în
condițiile Legii 350/2005 privind regimul fi-
nanțărilor nerambursabile din fonduri publice alo-
cate pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare, pe anul 2021
pentru domeniul culte religioase, în sumă de
150.000 lei.

PRIMAR
Pușcaș Adrian Emilian

Atletism: Atleții hunedoreni
pe podium la competiții 

interjudețene

Futsal: ACS West participă 
la un turneu în Bulgaria
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F
ederația Română de
judo a organizat  la
Poiana Brașov între-

cerile  finalei  din cadrul
Campionatul Național 
pentru sportivi U23 atât la
individual cât și la echipe.
O competiție reușită cu
mulți participanți și cu
medalii pentru sportivele
care au reprezentat  
SCM Deva.

Tânăra judoka Giorgiana
Miller s-a impus la categoria +
78 kg unde a câștigat meritat
titlul de campioană națională
și o medalie de aur în timp ce
Dariana-Elena Tudorache a
încheiat concursul cucerind o
medalie de bronz la aceeași
categorie de greutate.

Sportiva  Olga Severin  este
noua campioană națională la

categoria – 63 kg, cucerind și
o medalie de aur fiind de de-
parte cea mai valoroasă luptă-
toare la această categorie.

La categoria – 57 kg   Or -
șola Lajos a cucerit medalia
de argint fiind urmată în
clasament de Patricia-Cos-
mina  Nistor,  iar Carla Duma
s-a clasat pe locul V la această
categorie de greutate.Andra-
Raluca Norocea, a încheiat
competiția pe locul V la cate-
goria – 52 kg.

Cu aceste rezultate înregis-
trate în competiția de la
Poiana Brașov, clubul devean
s-a situat pe primul loc în
clasamentul echipelor femi-
nine iar prima echipă de la
SCM Deva- alcătuită din Flavia
Frati, Alina Făcăeru, Patricia

Nistor, Orșola Lajos, Olga Se -
verin, Silvia Pomană, Alexan-
dra Băidan, Andreea Radu,
Giorgiana Miler și Dariana
Elena Tudorache s-a clasat pe
un onorant loc II, câștigând o
medalie de vicecampioană
națională, situându-se în cla -
sament după  Universitatea
CSM Cluj Napoca/Dinamo Bu-
curești, declasând echipa de
pe locul trei , CSM Pitești.

Toate aceste sportive au
fost pregătite la clubul devean
de un colectiv de tehnicieni
coordonat de prof. Mugurel
Ciușcă din care fac parte și
profesorii  Ramona Enache,
Doru Bucătaru, Gabriel Con-
stantin  ca și kinetoterapeutul
Răzvan Marcu. 

Felicitări!

Judo:  SCM Deva, 
vicecampioană 

națională la echipe

E
chipa de handbal
feminin CSM Deva
se află la Blejoi- Pra-

hova unde va participa la
turneul preliminar de
promovare în prima ligă
de handbal, mai cunos-
cută ca fiind Liga Florilor.   

Devencele se află printre
favoritele turneului și pentru
că urmare tragerii la sorți la
începutul de campionat, are
un program mai accesibil
decât celelate formații califi-
cate în această fază a turneu-
lui.

În prima etapă din acest
turneu,vineri 14 mai se vor
disputa jocurile:

Jocul 1: CSM CORONA
BRAȘOV - CSU ORADEA   ora

10.00
Jocul 2: HCF PIATRA

NEAMŢ -CSM ROMAN
ora 12.40

Jocul 3: CSM DEVA - CSU
NEPTUN CONSTANŢA   ora
15.20

Jocul 4: CSM TG. JIU -CSU
STIINTA BUCUREŞTI  ora
17.40

Sâmbătă se vor juca par-
tidele din etapa a doua a
turneului preliminar în care
handbalistele de la SCM
Deva pot întâlni, dacă câștigă
jocul din prima etapă ,echipa
care va fi declarată câștigă-
toarea din jocul în care
evoluează formațiile din Pia-
tra Neamț și Roman, ambele
fost prim divizionare.

Handbal feminin CSM Deva

la turneul preliminar 

de promovare în Liga I

P
etrișor Toniță, 
portarul echipei
naționale a

României s-a transferat la
United Galați după ce a
activat la Autobergamo
Deva.

„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
din Galați un contract valabil
timp de două sezoane, cu în-
cepere de la 1 iulie 2021.

„Revenirea acasă a lui
Petrișor Toniță este o lovi-
tură importantă. Și nu ne
vom opri aici”, a spus Cristian
Ștefu, președintele echipei
CS United Galați.

Autobergamo Deva  i-a
mai transferat pe portarul
Andrei Dinicuță și tânărul in-
ternational moldovean Iulian
Cojocaru (fost și la Informa -
tica Timișoara) și a anunțat
că are un nou antrenor la
echipă, unul experimentat,
care vine din școala de futsal
braziliano-spaniolă.Hune-
dorenii vor fi pregătiți de
Victor Acosta Garcia (foto),
un tehnician cu 20 de ani de
experiență la acest nivel.

Noul antrenor al deve-

nilor are 56 de ani,cetățenie
braziliană și spaniolă și vine
la Deva după ce ultima dată a
antrenat în Kuweit, la for-
mația Al Arabi, în ultimele
două sezoane. Anterior,
pregătise echipa FC Tommy
Split în Croația, dar a fost
antrenor și la Nagoya Ocens,
în Japonia, cu care a câștigat,
printre altele, 3 titluri și o
Cupă a Asiei.

„De astăzi, Victor va de-
cide totul din punct de
vedere tehnic și organiza-
toric având mână liberă în a
completa lotul nostru”, a
anunțat, pe pagina personală
de Facebook, Dorin Popa,
președintele grupării hune-
dorene. 

Futsal: Toniță a plecat de la Autobergamo Deva, care are antrenor nou



N
e întâmpină cu
aceeași prospețime
în fiecare primă-

vară, oferindu-ne cu ge -
nerozitate minunatele lui
flori, dătătoare de liniște
și sănătate. Dar, pe lângă
frumusețe sau parfum, 
liliacul posedă reale cal-
ități vindecătoare, de la el
folosindu-se, în scop 
terapeutic, atât florile 
cât și frunzele, mugurii
sau coaja.

Recoltarea

Florile

Dacă sunt folosite ca
remedii terapeutice, florile
de liliac trebuie  recoltate
doar atunci când sunt des -
chise în proporție de 80 la
sută, desprinzându-se ușor
de pe axul inflorescenței. Se
vor lăsa la uscat într-un loc
aerisit, iar pentru a se usca
uniform, ele trebuie întoarse
zilnic.

Frunzele

Se recoltează după în-
florirea liliacului, apoi se pun
la uscat în strat subțire, în-
torcându-se de mai multe
ori, pentru a se usca  uni-
form. 

Scoarța 

Se va tăia sub formă de
fâșii, înainte de a înflori lili-
acul.Se usucă la umbră, în
strat subțire și se ambalează
în săculeți de tifon sau pungi
de hârtie, potrivit topremedi-
inaturiste.ro. Înainte de folo -
sire se mărunțește. 

Mugurii de liliac

Se colectează primăvara
devreme. Se usucă, se maci -

nă și se păstrează în borcane
închise ermetic.

Calități terapeutice

De la liliac sunt flosite atât
florile, frunzele, mugurii, cât
și scoarța tulpinii, fiecare
dintre ele având perioade
diferite de recoltare și us-
care. 

Potrivit specialiștilor,
frun zele și florile de liliac au
efecte tonice, astringente și
revulsive, putând alina bolile
reumatice, hepatice, diges-
tive sau respiratorii.

În trecut, florile de liliac
erau înghițite pentru a scăpa
de paraziții intestinali sau
malarie.

Unii nutriționiști folosesc
uleiul de liliac pentru a trata
afecțiuni ale pielii precum:
erupții cutanate, arsuri so-
lare sau tăieturi ușoare, scrie
doc.ro.

Infuzia din flori 
de liliac

Este folosită în medicina
populară pentru tratarea
afecțiunilor respiratorii, he-
patice, fiind utilizată și în caz
de febră mare. Pentru pre -
pararea ei sunt folosite atât
florile uscate de liliac, cât și
frunzele. La o cană de apă
fierbinte se pun două linguri
de flori sau frunze de li liac,
care se lasă la infuzat timp
de două ore. Infuzia obținută
poate fi îndulcită cu miere.
De asemenea, gargara cu in-
fuzie din flori de liliac ajută
la vindecarea laringitei și a
altor afecțiuni ale gâtului.

Tinctura de liliac

La prepararea tincturii
pot fi folosite atât florile de

liliac cât și scoarța arbustu-
lui, acestea fiind măcinate
fin. Se pregătește apoi un
borcan în care se pune 100
ml de alcool, la care se
adaugă 20 de flori uscate sau
scoarță măcinată. Borcanul
se va închide ermetic iar flo-
rile sau scoarța se lasă la
macerat timp de 10 zile. Bor-
canul se va agita de 3-4 ori
pe zi. După ce procesul de
macerare s-a încheiat, tinc-
tura se strecoară și se mai
lasă șase zile la decantat în
frigider. După acest interval,
tinctura se strecoară din nou
și se  depozitează în sticluțe
mici, care se închid ermetic.
Tinctura se poate folosi  pen-
tru masarea zonelor infla-
mate ale articulațiilor,
potrivit ea.md. Pentru rezul-
tate  mai bune, se lasă să
acționeze timp de 15 minute,
apoi operațiunea se repetă.

Unguent din 
flori de liliac

Două linguri de flori to-

cate sau mixate se amestecă
bine cu două linguri de unt
sau untură, care se țin pe
baie de abur timp de 30 de
minute. Preparatul se lasă
apoi la răcit și se păstrează în
frigider. Seara, înainte de cul-
care, cu acest unguent se
masează locurile bolnave.

Mierea 
de liliac

Se poate prepara din flori
proaspete de liliac, culese
dintr-o zonă nepoluată. Flo-
rile se vor desprinde de pe
crenguțe, apoi se vor pune
într-un borcan de mărimea
dorită, lăsându-se un spațiu
deasupra. Peste ele se toarnă
miere, iar florile se vor apăsa
cu o lingură de lemn, în așa
fel încât să fie scufundate
complet în miere. 

Borcanul se va umple cu
miere, apoi se va închide
etanș.  Florile se lasă la
mace rat în miere cel puțin
șase săptămâni. După acest
interval, nu este nevoie să se

strecoare mierea, pentru că
se poate consuma împreună
cu florile.

Vinul 
de liliac

Se poate prepara din 3 kg
de flori de liliac, 2 linguri de
zahăr brun, 2 lămâi, o lingură
de drojdie inactivă și 3 litri
de apă. 

Se pune apa la fiert, iar
când dă în clocot, se adaugă
florile de liliac bine spălate,
se stinge focul, iar vasul se
acoperă cu un capac. După
48 de ore, infuzia se stre-
coară, se adaugă zahărul
drojdia, sucul de la cele două
lămâi, iar ingredientele se
amestecă bine, până se di-
zolvă zahărul. Vinul se lasă la
fermentat timp de 7 zile,
apoi se strecoară și se de-
pozitează în sticle, care se
închid ermetic, și se mai lasă
30 de zile. Dacă este cazul,
vinul se strecoară din nou.
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Liliacul – o frumusețe naturală
incontestabilă



Terapii cu liliac
În caz de răni sau

lovituri
La o ceașcă de flori uscate

de liliac se adaugă 0,5 l de al-
cool (țuică) și se lasă la mac-
erat timp de două săptămâni.
Preparatul se administrează
sub formă de comprese, care
se schimbă de trei ori pe zi.

În cazul durerilor
reumatismale

Se poate prepara un un -
guent din 40 g flori de liliac,
care se pun într-un litru de
ulei. Se lasă la macerat timp
de două săptămâni. Cu acest
remediu se ung zonele dure -
roase, dar, înainte de apli-
care, acestea ar trebui
în călzite cu un uscător de păr
sau altă sursă de căldură.

În caz de slăbiciune
fizică sau diaree

Se va fierbe, timp de 10
minute, o linguriță de coajă
de liliac în 250 ml de apă.
Ceaiul se strecoară și se con-
sumă imediat. Se vor con-
suma 2-3 căni pe zi.

Balonarea sau 
disconfortul hepatic

Se poate elimina cu aju-
torul unui ceai preparat din
flori uscate de liliac. Un astfel
de ceai stimulează bila și țile
la distanță bolile hepatice,
scrie doc.ro.

În caz de glaucom
Este recomandat de către

specialiști, liliacul alb.  Se
folosește o linguriță de flori
uscate la o cană de apă clo-
cotită. După infuzare, se vor
aplica comprese pe ochi,
timp de 15 minute. 

În caz de diabet
Un decoct din muguri de

liliac poate ajuta. Mugurii se
usucă, se macină și se
păstrează în borcane. Peste

două linguri de pulbere se
toarnă 200 ml de apă
fierbinte, care se pune din
nou la fiert, la foc mic sau pe
baie de aburi, timp de 15
minute. După acest interval se
strecoară și se aduce la volu-
mul inițial cu puțină apă fi-
artă, scrie frunzaverde.ro. Din
acest preparat se va consuma
câte o lingură, de trei ori pe zi.

Leac pentru arsuri
În astfel de situații, medi-

cina populară are la în-
demână un remediu eficient
cu liliac alb, care, se pare, vin-
decă pielea în profunzime,
iar pe tegumente nu mai
rămân urme. Se prepară
folosindu-se un pumn de
frunze de liliac alb, care se
fierb în 500 ml de apă, la foc
mic, până ce apa se în-
negrește. Din acest decoct se
scot frunzele și când acestea

sunt doar călduțe, se aplică
pe locurile arse. Dacă zona
este bandajată, acestea se în-
depărtează pentru câteva
minute. Se așază apoi frun-
zele de liliac pe zona critică,
iar deasupra lor se aplică din
nou un pansament steril. Pe
parcursul zilei, pansamentul
trebuie umezit în perma-
nență cu decoctul în care au
fiert frunzele de liliac. După
24 de ore, se prepară un nou
decoct, iar pe locurile arse se
aplică alte frunze fierte, de
liliac alb. După 5-6 zile de
tratament, situația tegumen-
tului afectat se ameliorează,
potriivit click.ro. În cazurile
mai grave, rezultatele se văd
după 5-6 săptămâni, când
pielea va rămâne netădă și
catifelată. 

Durerile de dinți
Pot fi calmate cu ajutorul

frunzelor de liliac. Acestea se
taie mărunt (10 frunze), iar
peste ele se toarnă o jumă-
tate de litru de apă caldă.
Vasul se lasă acoperit timp
de o oră, apoi se strecoară.
Cu infuzia obținută se
clătește gura de câteva ori pe
zi, până durerea dispare.

În cosmetică
Atât florile, cât și frunzele

de liliac sunt folosite cu suc-
ces în cosmetică, acestea
fiind tonice, astringente și re-
vulsive.

Pentru curățarea
tenului

Se folosesc frunzele de 
liliac fierte în lapte dulce,
care se aplică pe față. În cazul
unui ten înroșit, ars sau pig-
mentat, funzele de liliac
strivite și înmuiate în apă căl-
duță îl va înviora și-i va con-
feri suplețe, spun specialiștii.

Apa din flori de liliac
Se folosește sub formă de

comprese, pentru orice fel de
ten, ajutând la revigorarea și
suplețea acestuia. De aseme-
nea, diminuează ridurile și
reduce cearcănele sau
pungile de sub ochi. Pentru
prepararea ei se folosesc flori
proaspete de liliac. Acestea
se pun într-o sticlă de un
litru, până la jumătatea ei,
peste care se toarnă alcool.
Sticla se păstrează la întuner-
itc timp de 2-3 săptămâni,
apoi conținutul ei se fil-
trează. Peste lichidul obținut
se toarnă apă distilată în pro-
porție de 1 la 2, scrie sfatna-
turist.ro. Apa din flori de
liliac se poate folosi sub
formă de comprese, de câte
ori este nevoie.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor
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Problemele financiare vă pre-
ocupă de ceva timp, dar vă veți
bucura de sprijinul prietenilor.
Proiectul la care lucrați vă so-
licită mult, dar până la urmă îl
veți finaliza cu bine. Astrele vă
sfătuiesc să dați mai multă
atenție problemelor de sănă-
tate.

Primiți vești bune în urmă-
toarele zile legate de activitatea
voastră profesională. Munciți
mult pentru sporirea veni-
turilor. Apar noi provocări, la
care faceți față cu succes. Fi-
nalul săptămânii îl petreceți
alături de familie.

Se anunță o perioadă bună
pentru rezolvarea tuturor
problemelor pe care le aveți
legate de o moștenire. Relațiile
cu persoanele apropiate sau cu
rudele mai tinere se vor relua,
întrucât, în ultima vreme, au
fost mai reci. Astrele vă fa-
vorizează.

În perioada următoare, s-ar
putea să fiți puși în fața unor
situații neprevăzute, pe care
trebuie să le gestionați cu mare
atenție. S-ar putea să vi se ofere
șansa să lucrați pe cont propriu,
sau să vi se propună o colabo-
rare de nerefuzat.

La locul de muncă vor interveni
unele schimbări, dar le veți pre-
lua din mers, fără să vă afecteze
în mod deosebit. Împreună cu
colegii, reușiți să faceți față tu-
turor provocărilor. În viața de
cuplu intervin unele neînțe -
legeri și trebuie să le rezolvați
cât mai repede.

Este posibil ca responsabi -
litățile noi, primite la locul de
muncă, să vă oblige să lucrați
peste program. În astfel de situ-
ație, s-ar putea să ratați un
eveniment important, care are
loc în familia voastră. Căutați
să vă liniștiți și, mai ales, să vă
odihniți mai mult.

Este o perioadă benefică pentru
voi, în care puteți face unele
schimbări în carieră. Pentru a
obține un post mai bun, trebuie
să folosiți toată experiența acu-
mulată de-a lungul timpului. În
viața de cuplu, nu trebuie să fiți
mai fermi și să nu vă lăsați in-
fluențați de nimeni.

Relațiile sociale și șansele pro-
fesionale sunt la cote înalte. De
aceea, este foarte important să
luptați pentru a obține ceea ce
vă doriți. Nu ratați oportu-
nitățile și faceți în așa fel încât
să cunoască mai puțină lume
planurile voastre de viitor.

Urmează o perioadă mai liniș -
tită pentru voi, în care veți da
mai puțină importanță lu-
crurilor rămase în urmă. Cu
toate acestea, se pot ivi situații
nedorite în care veți putea
pierde o parte din banii eco -
nomisiți. De aceea, este bine  să
vă stabiliți prioritățile.

Aveți o multitudine de proiecte
și idei pe care sunteți hotărâți
să le puneți în practică. Unele
dintre ele merită efortul, dar al-
tele, pot fi costisitoare, iar pro -
fitul aproape inexistent. De
aceea, trebuie să analizați cu
grijă fiecare situație în parte.

Munciți foarte mult, împreună
cu partenerul de cuplu, dar câș-
tigurile nu sunt pe măsură. De
aceea, sunteți hotărâți să găsiți
o soluție pentru ca munca voas-
tră să fie remunerată mai bine.
Dacă reușiți să depășiți situați-
ile legate de bani, discuțiile în
viața de cuplu vor lua sfârșit.

Aveți posibilitatea de a sta de
vorbă cu persoane influente,
care vă pot ajuta în cazul în care
căutați un alt loc de muncă. Este
o perioadă benefică pentru voi,
în care vă puteți ocupa de casă
și de schimbările pe care doriți
să le faceți.

• O tânără soție își sună mama
- Mamă, nenorocitul acesta iar nu vrea să

mănânce pastele pregătite de mine!
- Draga mea, nu te enerva, ia-l cu  binișorul

și spune-i că ai depus efort când ai pus pastele
la fiert.

- Cum adică? Ce vrei să spui?
- Trebuiau fierte înainte de a le pune în far-

furie?!

• Nedumerire…
- Cum de-ai rămas văduvă de trei ori ?!
- Primii doi au mâncat ciuperci. Al treilea a

făcut o fractură de craniu.
- De ce ?!
- Pentru că nu a vrut să mănânce ciuperci!

• Discuție între prieteni 
- Prietene, ce ai pățit la ochi ?
-  Aseară m-am bătut pentru o gagică!
- Cu cine?!
- Cu nevastă-mea !

• Într-o noapte…
Un bărbat, rupt de beat, iese dintr-un bar.

Se duce în parcare și începe să pipăie mașinile
pe plafon. Un șofer îl vede și-l întreabă:

-Ce faci frate, ce cauți?
-Îmi caut mașina, zise bețivul, clătinându-

se pe picioare!
-Păi și de ce le pipăi pe plafon? Nu sunt

toate la fel?
-Ntz! A mea are girofar!

• Discuție între soți 
- Dragă, dacă am să mor tu mă vei plânge

mult ?
- Bineînțeles, doar tu ştii că eu plâng din

orice nimic!

Vineri, 14 mai

DIVA, ora 21,00, Misterele scrisorilor pierdute…

PRO CINEMA, ora 22,30, Bona

Sâmbătă, 15 mai

TVR 2, ora 20,10 La răsărit de Eden (II)

PRO CINEMA, ora 20,30, Ultima fermecătoare

Duminică, 16 mai

NAȚIONAL TV, ora 20,00, Prietenie, dragoste și

ură

TVR 2, ora20,10, Trei scrisori secrete

Luni, 17 mai

TVR 1, ora 22,10, Red Hil

PRO CINEMA, ora 22,30, Enigma vrăjitoarei

MARȚI, 18 mai

PRO CINEMA, ora 20,30, Lunetistul 3

PRO TV, ora 21,30, Redemotion – Izbăvirea

MIERCURI, 19 mai

FILM CAFE, ora20,00, Drumul dreptății

DIVA, ora 21,00, Mireasa perfectă

Joi, 20 mai

PRO CINEMA, ora 20,30, Evadarea

DIVA, ora 23,00, Iubitul meu, prințul

ALTE  RECOMANDĂRI:

Duminică, 16 mai,  ora 22,10

Iris
Filmul prezintă două etape din viața scriitoarei

Iris Murdoch, prin perspectiva memoriilor soțului
ei, John Bayley. Personalitate extraordinară, scri-
itoarea Iris Murdoch a fost adesea descrisă drept
„cea mai strălucită femeie a Angliei”, o adevărată
emblemă a generației sale. Relația dintre ea și soțul
său este considerată una dintre cele mai mari
povești de dragoste ale secolului XX. Cei doi s-au
cunoscut la Oxford, tânăra fiind impresionată de ta -
lentul artistic al celui care-i va deveni soț. Peste ani,
când  Iris se îmbolnăvește de Alzheimer, John își
dedică viața îngrijirii soției sale.

TVR 1



Ursul Arthur poate fi
identificat cu indus-
triile, băncile și

mințile românești furate
de străini. Ca și Arthur,
unele erau unice în Eu-
ropa, erau grase și fru-
moase. Dar le stăteau lor
în cale. Apropo, acea
faimoasă împădurire cu
mare tam-tam este doar
pe hârtie. Până aici poate
merge nesimțirea față de
popor.

Uciderea lui Arthur

Cel mai mare urs carpatin
românesc, are o semnificație
mult mai mare decât pare. Pe
lângă faptul că este o crimă
împotriva naturii, această
barbarie este o parabolă per-
fectă pentru felul în care s-au
petrecut lucrurile la noi, în ul-
timii 31 de ani.

Ca și în cazul lui Arthur, în
cele mai multe cazuri, străinii
s-au folosit de un șiretlic: sub
pretextul rezolvării unor
probleme – doar și prințul a
venit să scape țăranii de ur-
soaica violentă, nu? – au venit
și-au ucis tot ce era mai bun
și, mai ales, era concurență
pentru produsele lor. ”Pentru
unii de la noi, democrația
înseamnă libertatea de a fi
analfabet, prost, tupeist, aro-
gant, miștocar, dar aflat la
putere”- spunea Președintele
Academiei Romane, Ioan
Aurel Pop. Românii au vândut
și ursul din pădure, că pielea
au luat-o de 31 de ani V-ați în-
trebat vreodată de ce ungurii,
polonezii, slovacii nu și-au
vândut țara, pământul, resur -
sele, petrochimia, chiar fetele,
copiii și urșii. Pentru că sunt
patrioți, nu ca noi. Răspunsul
lui Petre Țuțea este elocvent.
”Noi am luat de la ei... Hal-
lowennul’’, iar ei au luat de la
noi gazele, apa, energia,
zăcămintele, terenuri. ,,Popor
de idioți”,  Petre Țuțea. Am
trăit să aud așa ceva. Asoci-
ația ONG care a organizat
această partida de vânătoare
dă în judecată mass-media, că
a publicat reportaje despre
acest incident. Se confirma în
2021 spusele lui Petre  Țuțea.

Ca și acum, și-atunci, statul
și noi – să recunoaștem – ne-

am dat acordul pentru a fi
„salvați”, deși parcă, în sinea
noastră, simțeam că nu
miroase a bine. Dar am trecut
pentru instinct pentru că, nu-
i așa, nu voiam să se zică de-
spre noi că suntem „nostalgici
ceaușiști”, dar mai ales din
cauza gigantului nostru com-
plex de inferioritate pe care-l
avem față de străini.

În 31de ani acest complex
de inferioritate a fost hrănit
cu generozitate de o mass-
media fără scrupule, irespon-
sabilă. Capii media au scos în
față numai urâtori de neam,
numai frustrați, premiind cele
mai creative idei de a denigra
tot ce este românesc. Mass-
media, care a inventat sărbă-
tori nesărbătorite de nimeni,
care a făcut eroi din infractori,
vedete din curve, sportivi și
politicieni din interlopi, care a
redus la tăcere vocile care
avertizau asupra demolării
structurii de rezistență a
economiei și a statului român.
A și primit bani de la Ludovic
Orban pentru sus ținerea mi-
tocăniei, manipu lării și
prostiei. Nu toată mass-
media, dar în general.

Cine e prințul austriac? 

Este simbolul „investito-
rilor” care promiteau să re-
zolve problemele economice
ale țării, la fel ca inspectorii
de la FMI, care ne spuneau că
singura soluție pentru com-
paniile de stat este „privati-
zarea”. Am scris între
ghilimele, pentru că, în reali-
tate, privatizarea a însemnat
trecerea unui activ din
mâinile unei companii a stat-
ului român, în mâinile unei
companii ale altor state. Cum
suntem tratați noi romanii,
câtă mizerie suportăm. Ei
sunt specialiștii, ei sunt
,,buricul pământului’. În real-
itate, suntem cu două capete
peste așa-zișii specialiști
străini. La noi nu există reacții
la momentul potrivit.

Vad  lipsa de reacție a cele-
brelor ONG-uri ale „societății
civile”. Pentru că făptașul este
străin, o reacție ar fi/este in-
terpretată ca fiind național-
istă, patriotică și așa ceva nu
se poate. Dacă era vreun

românaș, să vedeți ce iureș
era. Ce reacții, ce durere, ce
jale, ce acuzații de corupție.
Ce lecții ne țineau despre
străinii civilizatori, care „n-ar
fi făcut niciodată așa ceva”.
Da, la ei. Erau și demonstrații
în Piața Victoriei. Dar prin
tăcerea noastră s-au asigurat
că o pot face aici și în alte
părți. La noi justiția este îm-
părțită în două: justiția
mafioților din politică și cea a
sclavilor, a plevei. Ei au făcut
ce au vrut din instituțiile stat-
ului. Cum nu le convine ceva
la cineva, și dacă ,,latră cățelu”
vin băieții și încep dosarele
penale sau numite dosarele
rușinii, făcute de oamenii sis-
temului rușinos, plătiți cu
bani grei din împrumuturile
lui Câțu, cu 9% dobândă. Așa
că, dosarele penale ale lui
Arthur au ajuns la DNA să fie
puse la prăfuit. Care este
diferența dintre noi și urs și
cine omoară aceste animale?
Dar, diferența dintre noi și un
urs este aceea că noi avem
darul Învierii. 

Familiile regale 

Sunt cunoscute pentru
plăcerea de a organiza par-
tide de vânătoare. Au o
plăcere de a ucide. Istoria lor
este plină de crime, asasinate
și ritualuri sataniste. Ei spun
ca au "sânge albastru" și sunt
"superiori" nouă.

Familiile regale pămân-
tene sunt descendenții zeilor
șarpe, despre care vorbesc
toate textele antice. Pentru a
cunoaște istoria acestor
familii regale, care sunt ade-
vărații stăpâni ai planetei, vă
recomandăm să citiți cele
doua cărți ale lui David Icke:
"Secretul suprem" și "Copiii
matricei".

Familiile regale sunt ”ilu-
minații” care conduc planeta.
De-a lungul mileniilor, aceste
linii genealogice regale au
creat o rețea vastă de soci-
etăți secrete, pe care le folos-
esc pentru a instaura
Guvernul Mondial.

Tatăl prințului, care a ucis
cel mai mare urs din Româ-
nia, l-a decorat pe Klaus Io-
hannis acum un an. Cum
simte Președintele, ca om,

această medalie?! Cine știe ce
minciuni se mai cern pentru
urechile fraierilor.

Cel mai mare urs brun din
România a fost ucis ilegal, în
timpul unei partide de vână-
toare. Prințul Emanuel von
und zu Liechtenstein primise
derogare din partea Minis-
terului Mediului din Româ-
nia, dar pentru un alt urs. 

Pe 4 martie 2020, președ-
intele Klaus Iohannis a primit
Premiul European „Couden-
hove-Kalergi” pentru anul
2020. Distincția i-a fost acor-
dată de tatăl vânătorului,
Prințul Nikolaus von Liecht-
enstein, care este președin-
tele Societății Europene
Coudenhove-Kalergi.

Președintele României a
fost decorat pentru „meritele
sale deosebite’’ de politician
care, prin dedicarea pentru
valorile europene, contribuie
decisiv la consolidarea inte-
grării României în comuni-
tatea statelor europene”. Nu
asta e important, dacă era cel
mai mare sau cel mai pricăjit
urs. Important este că avem
niște politicieni ticăloși și
obedienți. 

Adevărații lideri 

S-ar pune de-a curmezișul
pe șosea, să nu iasă cami -
oanele cu lemne din țară.
Adevărații lideri s-ar fi luat de
piept cu toți bogătanii lumii
pentru resursele noastre. Dar
ce vorbesc eu de lemne și de
animale? Ăștia ne-au vândut
pe noi, oamenii. Toți, nu doar
ticăloșii de acum. Sper să
vină, cândva, momentul unei
generații deșteptate, care să-
și privească părinții în ochi și
să-i întrebe: „Mamă, tată, ce-
ați făcut pentru mine?” Iar ei
să aibă curajul să spună, cu
ochii plecați: „Ți-am netezit
drumul să devii slugă, că așa
au făcut și părinții mei”.Un
vânător a pozat lângă un urs
brun pe care tocmai îl împuş-
case, specie aflată în declin în
ţara noastră şi pe cale de dis-
pariţie în Europa”, relatează
ziarulring.ro.

Indignată de imaginea
publicată pe Facebook, o uti-
lizatoare pe nume Anca T. a
decis să ia măsuri, trimi -

ţându-i un email lui George
Richmond Elliott de la Hunt-
ing and Sporting Scotland
Ltd, compania organizatoare
a excursiilor.

“Vă rog, nu ne ucideţi urşii.
Trebuie să faceţi asta nea pă -
rat? Asta este singura modali -
tate prin care vă puteţi
bucura de viaţă?”, a scris ea.

Răspunsul primit a fost
unul însă revoltător: “Da, vom
ucide toţi urşii voştri, toate
păsările voastre din Delta
Dunării, toţi cocoşii de munte,
toţi mistreţii şi toţi cerbii”, a
scris britanicul. “Sunteţi o
ţară ieftină, cu conducători
ieftini, politicieni corupţi şi
asta meritaţi”, a adăugat
George Richmond Elliott. Ca
să vedeți că noi nu am evoluat
mental-politic de peste 100
de ani.

„Cine a ajuns în Parla-
ment? Ţărani? Nu sunt. Pro-
prietari nu, învăţaţi nici cât
negrul sub unghie, fabricanţi
– numai de palavre, meseriaşi
nu, breaslă cinstită n-au, ce
sunt dar? Uzurpatori, dema-
gogi, capete deşarte, leneşi
care trăiesc din sudoarea
poporului fără a o compensa
prin nimic, ciocoi boieroşi şi
fuduli. Oameni de stat care nu
îşi pot justifica nici săvârşirea
şcolii primare, avocaţi fără
ştirea lui Dumnezeu, pictori
orbi şi sculptori fără de mâini,
generali care nu ştiu citi o
hartă, subprefecţi ieşiţi din
puşcărie, legiuitori recrutaţi
din stâlpi de cafenele, jucători
de cărţi şi oameni cu darul
beţiei, caraghioşi…iacă banda
ocultă care guvernează astăzi
România”, Mihai Eminescu,
ziarul Timpul.1877. În 2021
se încadrează spusele perfect.

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Ăștia ne-au vândut și ne vând pe
noi, oamenii. Dar pe tine, Arthur?!
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Mod de preparare:

Orezul, împreună cu
ceapa curățată și tocată, se

pune la fiert în doi litri de
apă cu sare. Când orezul este
pe jumătate fiert, se pun

frunzele de lobodă, spălate şi
tăiate în fâşii mai mari. 

Când ingredientele s-au
înmuiat, se adaugă borşul
sau zeama de varză, apoi se
stinge focul. Ciorba se drege
apoi cu ou și smântână, iar
deasupra se presară mărar
verde. 

INGREDIENTE

5 legături lobodă, verde și roșie, 500 ml borș sau

zeamă de varză acră, 1 ceapă, 1 legătură usturoi verde,

1 lingură orez, 1 gălbenuș 100 ml smântână, 1 legătură

mărar verde, sare piper. 

Ciorbă de lobodă cu orez Prăjitură cu foi de
napolitană

Mod de preparare:

Pieptul de pui, spălat și
curățat, se taie în felii de un
centimetru,care se dau prin
făină amestecată cu sare,
piper și coajă de lămâie.
Uleiul se încinge într-o tigaie,
apoi se pune carnea, care se
rumenește pe ambele părți,
timp de 4-5 minute. Bucățile
de carne rumenite se scot pe
o farfurie și se țin la cald.

În aceeași tigaie se topește
untul, apoi se adaugă făina,

totul amestecându-se timp
de 1-2 minute. Făina se
stinge cu supa de pui,
amestecându-se continuu, se
adaugă zeama de lămâie,
vinul și caperele. La final, se

pune carnea în sos și se lasă
să mai dea câteva clocote.
Sosul se presară cu pătrunjel
verde  și se stinge focul. Pi-
catta de pui se poate servi cu
orez sau paste.

INGREDIENTE

4 bucăți de piept de pui, 4 linguri de făină, coaja

rasă de la o lămâie, 3 linguri de ulei, sare, piper.

Pentru sos: 150 g unt, o lingură și jumătate de făină,

sucul de la o jumătate de lămâie, o cană cu supă de pui

sau legume, 100 ml vin sec, alb, 3 linguri capere, o

legătură de pătrunjel.

Picatta 
de pui

Mod de preparare:

Gălbenușurile se mixează cu 150g zahăr. Separat, într-o
cană se caramelizează  200 g zahăr până ce acesta se topește
complet și capătă culoarea caramelului. Peste zahărul
caramelizat se pun bucățile de unt, apoi nuca măcinată, totul
amestecându-se continuu, timp de  2-3 minute. 

După omogenizare, la compoziție se adaugă gălbenușurile
frecate cu zahărul, lăsându-se la foc mic, 5-6 minute, cât să
dea câteva clocote. Crema se ia apoi de pe foc și se adaugă 
esența de vanilie, amestecându-se în continuare. La această
cremă este foarte important ca la toate operațiunile să se
amestece continuu în compoziție, să nu  se lipească sau să se
ardă. După ce s-a răcorit puțin, crema se împarte în două
părți egale. 

Într-o tavă de 24/30 se pune prima foaie de napolitană,
iar peste ea se întinde în strat gros, o parte din cremă. Peste
cremă se așază pișcoturile trecute prin cafea, apoi se com-
pletează cu restul de cremă. Peste ultimul strat de cremă se
pune a doua foaie de napolitană, presându-se ușor cu vârful
degetelor. Peste prăjitură se pune o greutate, lăsându-se la
rece până a doua zi.

INGREDIENTE

350 gr zahăr, un pachet de pișcoturi, 4 gălbenușuri,

150 gr unt , 250 gr nucă măcinată, 2 foi de napolitană,

o fiolă esență de rom, 100 ml cafea lichidă (pentru în-

siropat)
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TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă cu 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 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 Închiriez garaj, zona Împăratu

Traian, telefon: 0720.006.311.

l Ofer spre închiriere aparta-
ment 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 animale 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 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 intravilan Deva,
1000 mp, FS 100, cu utilități trase pe
teren, apă, canal, curent. Preț: 49.000
euro, telefon: 0725.452.888.

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.

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.

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 Deva, str.
Viilor, prelungire, 2700 mp, apă,
curent, gaz. Deva, tel. 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 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, tel. 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 Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, 180 mii km. Preț ne-
gociabil, telefon: 0732.052.844.

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 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 Doamnă, 68 de ani, doresc o re-
lație serioasă cu un domn de vârstă
apropiată, care deține apartament,
pentru a trăi o viață sinceră și ade-
vărată. Rog seriozitate! Telefon:
0728.683.752.

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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat de înregis-
trare, seria B, nr. 2522066, pentru
firma  BĂLUȘE ILEANA SONIA – între-
prindere individuală, cu numărul de
înregistrare la Registrul Comerțului –
CUI 29555433/18.01.2012, număr de
ordine la Registrul Comerțului
F20/45/18.01.2012, cu sediul profe-
sional în comuna Bretea Română, sat
Vâlcele, nr. 40, județul Hunedoara. Se
declară nul.

DIVERSE

l Vând lăzi stup  pe 10 rame (în-
tregi sau  trei sferturi, diafragme, ca-
pace, hrănitoare, rame 1/1 și ¾,
redresoare, diverse din lichidare de
stoc. Prețuri: 10-100 lei, telefon:
0755.806.759.

l Vând urgent și ieftin 10 lăzi
pentru albine cu peste 100 de rame,
fără ceară, cu magazii, diafragme și
alimentare la numai 50 de lei/bucată.
Telefon: 0254.730.209, 0760.293.089

l Vând șemineu de marmură,
colecție de flori de mină, tablouri gob-
len, farfurii pictate manual. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând banc de lăcătușărie met-
alic, cu două sertare și menghină fixă
cu deschidere 100 mm, 500 lei, dulap
metalic pentru diverse întrebuințări,
300 lei. Telefon: 0254.730.209,
0760.193.089.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

miCA PUBLiCiTATE - 1514 - 20 mAi 2021

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale
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16 - ACTUALITATE

Anunțul de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile 

în baza legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes local 

pe anul 2021, sesiunea I

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul

fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 

adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Instituţia Primăria comunei Crișcior invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimo-
nial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile pre-
văzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă, pentru domeniile: cultură/social, sport, culte

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniile cultură/social, sport, culte pe anul 2021, sesiunea I, este prevăzuta
de art.20, alin. 2 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fon-
duri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Motivăm reducerea ter-
menului de depunere a propunerilor de proiect prin faptul că se dorește demararea lucrărilor
precum și pentru faptul că activitățile sportive încep din luna iunie și având în vedere pro -
blemele cauzate de virusul SARS-CoV-2 prin care majoritatea activităților au fost întrerupte.

Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 105.000 lei, defalcat pe dome-
niul sport – 30.000 lei, domeniul culte – 70.000 lei, domeniul cultură/social – 5.000 lei.

Durata proiectelor: până cel târziu la data de 15 decembrie 2021.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 25.05.2021, ora 14.00.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la secretariatul Primăriei comunei

Crișcior, comuna Crișcior, str. Calea Zarandului nr.22 B, județul Hunedoara.
Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face

de către comisia de evaluare, în perioada 26-27.05.2021.

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA CRISCIOR
PRIMĂRIA COMUNEI CRIŞCIOR 

Str. Plopilor, nr. 6, Tel 0254-616367, fax 0254-616366, 
e-mail : prim.criscior@yahoo.com

A
sociaţia Decebal
Airsoft Club Deva
vă invită sâmbătă,

15 mai 2021, între orele
11:00-13:00, la  o demon-
straţie de tactică airsoft
în Cetatea Devei.

Evenimentul va avea loc
pe Platforma Artilerie Vest.

Vor fi expuse replici după
arme şi dispozitive reale: AK,
SVD, M4, M16, G36, Mp5, mi-
traliera M249, pistoale Colt
1911 și Beretta, precum și
echipamente folosite în
jocurile airsoft.

Cei care doresc vor putea
testa la standul de tir care va
fi amenajat în incinta Cetății,
câteva dintre replicilor ar -
me  lor deja consacrate.

Pentru mai multe detalii
despre acest joc cu tentă
mili tară dar şi despre Asoci-
aţia DAC Deva vă veți putea
adresa specialiştilor în air-
soft prezenți la eveniment.

Parteneri la acest eveni-
ment sunt Primăria Munici -
piului Deva şi Serviciul Public
de Întreţinere şi Gospo dărire
Municipală Deva.

Evenimentul va fi organi-
zat cu respectarea măsurilor
instituite la nivel național
pentru prevenirea și com-
baterea răspândirii virusului
COVID-19.

Dacă vremea va fi nefa-
vorabilă, evenimentul din
Cetatea Devei va fi reprogra-
mat.

Petroşani - Un pui de
căprioară a fost salvat de jan-
darmii montani în Masivul
Parâng, animalul fiind blocat
între resturi de materiale şi

pietre ce au rămas de la con-
strucţia drumului spre sta -
ţiu nea Parâng.

„Jandarmii au fost sesizaţi
de un cetăţean că pe drumul

de acces spre staţiunea Pa -
râng se afla, duminică după-
amiază, o căprioară prinsă
sub pietre. Ajunşi imediat la
faţa locului, jandarmii mon-
tani au găsit un pui de
căprioară prins între bucăţile
de materiale rămase de la
construcţia drumului. După
ce au eliberat animalul din
locul în care era blocat, jan-
darmii au verificat dacă este
rănit, dar, spre norocul lui,
puiul era doar speriat şi de-
zorientat”, au precizat repre -
zentanţii IJJ Hunedoara.

Puiul a fost redat mediului
său natural într-o zonă unde
au fost văzute frecvent
căprioare, în arealul respec-
tiv avându-şi habitatul trei
ciute şi un cerb, susţin jan-
darmii montani. 

Cetatea Devei va fi la sfârșitul
acestei săptămâni gazda unei

demonstrații de airsoft

Un pui de căprioară a
fost salvat de jandarmii

montani, în Parâng


