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Comuna Bucureşci a fost
salvată de la inundaţiile de
zilele trecute, mulţumită
unui amplu program de 
regularizare a râului Crişul
Alb. Ce mai este de făcut?
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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!

Biblioteca Judeţeană Ovid
Densusianu a marcat un im-
portant eveniment cultural,
în această săptămână. 
Despre ce manifestare 
culturală este vorba şi 
cine sunt protagoniştii. 

/p.3

GRATUIT

apele crişului alb 
s-au revărsat 
în nordul judeţului

apele crişului alb 
s-au revărsat 
în nordul judeţului

Ce fac elevii singurului liceu cu profil agricol
din judeţul Hunedoara? Ce studiază 

şi cum se pregătesc pentru un domeniu 
de mare viitor? /pag.2

rEligiEpag. 9
Strâns legată de taina și
puterea Sfintei Cruci,  Săr-
bătoarea Sfinților Împărați
Constantin și Elena este
prăznuită atât de biserica
ortodoxă, cât și de cea
catolică, la data de 21 mai.

EnErgiE ElEctrică 
Şi gazE naturalE 

la pachEt
• Prețuri fără concurență pentru 

consumatorii casnici și juridici

• Consultanță în domeniu și proiecte 

pentru energie verde

• Sprijin nemijlocit pentru capitalul românesc 

și proiecte pe fonduri europene

• Preț real și facturi mai mici

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

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

nr. 37 A (CEPROMIN), Telefon: 0722.40.20.44.
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Liceul Tehnologic Agri-
col „Alexandru Borza”
Geoagiu - ne spunea

prof. drd. Octav Mihai 
CISMAȘIU (foto), în cali-
tatea sa de director - este
singurul cu acest profil din
județul Hunedoara. 

De la înființarea sa în anul
1891 și până astăzi, această
instituție de prestigiu nu și-a
schimbat domeniul de activi-
tate sau profilul.

În ultimii ani, mai precis
din anul 2020, liceul nostru
este susținut financiar și de
Ministerul Agriculturii și Dez-
voltării Rurale. Prin imple-
mentarea măsurilor cuprinse
în contractele de finanțare,
MADR vizează dezvoltarea
învățământului liceal agricol
românesc, având ca scop re-
alizarea obiectivului de în-
tinerire și profesionalizare a
forței de muncă din agricul-
tură.

Beneficiind de o bază ma-
terială generoasă, o fermă di-
dactică, dar și parcuri
dendrologice, liceul nostru
oferă cele mai bune condiții
pentru formarea specia -
liștilor de mâine. Și dacă vor-
bim de baza materială, școala
noastră se poate mândri cu o
seră semiîngropată și încăl -
zită de cuptoare pe lemne, în
care se produc răsaduri de
cea mai bună calitate, din
semințe certificate, fără trata-
mente chimice. Acestea sunt
semănate în tăvițe alveolare
utilizând substrat de calitate
ceea ce garantează o bună
dezvoltare a sistemului radi -
cular, o bună prindere și o
dezvoltare armonioasă a
plantei. Răsadurile sunt apoi
„călite” pentru a reduce la

minim stresul cauzat de
plantarea în loc definitiv.

În cadrul fermei didactice,
elevii noștri, de la speciali -
zările veterinar și zootehnie,
au ocazia de a valorifica în
practică, cunoștințele teoret-
ice pe diferite specii și rase de
animale. Dintre acestea pu -
tem aminti cele 10 vaci, po -
neiul, 82 ovine, două familii
de păuni, 25 de capete suine,
dintre care 2 rasa Mangalița,
35 de găini, 4 bibilici, 15
iepuri, 5 rațe, 4 curcani. În vi-
itor, ne propunem dez-
voltarea fermei didactice prin
achiziționarea unor bovine
din rasa Angus. Alimentația
acestora se realizează exclu-
siv cu furaje naturale, pe care
școala noastră le produce din
culturile mari, de porumb,
păioase, lucernă, cartofi etc. 

Din baza materială a școlii
noastre mai fac parte două
plantații de lavandă și
trandafiri de dulceață, întinse
pe o suprafață de aproximativ
1 hectar. Din lavandă se pro-
duce sirop, iar din trandafiri,
sirop și dulceață, care sunt
mai apoi valorificate sub
brand-ul școlii. De asemenea,
ne mândrim cu o livadă de
1154 de meri, care a fost
înfiin țată în cadrul unui
proiect al Inspectoratului
Școlar Hunedoara și APIA
numit „Un suflet de copil, un
pom”, proiect în care au fost
implicate peste 16 școli din
județ. Tot în cadrul unității
noastre avem o minicom-
panie elev, numită EcoMed,
care are ca obiect de activi-
tate cultivarea și comercia -
lizarea lavandei și a mentei,
exclusiv de către elevi. În
cadrul acestei companii

puteți găsi varietăți de mentă,
precum mentă chocolate,
mentă orange, mentă lemon,
mentă olandeză, dar și varza
Khale. Ne dorim foarte mult,
prin toate aceste activități să
dezvoltăm spiritul antre-
prenorial în rândul elevilor și
să închidem cercul de la pro-
ducție până la vânzare.

De menționat este faptul
că, din toate aceste activități
încercăm să îmbunătățim
baza materială a școlii. Ca o
confirmare a acestui lucru stă
ultima achiziție a liceului, un
tractor de ultimă generație,
care, sperăm noi, va sta la
baza redeschiderii școlii de
conducere a tractorului. Este
un proiect ambițios la care lu-
crăm de ceva vreme și pe care
ni-l dorim să fie implementat

cât mai repede.
Și dacă tot vorbim de

proiecte îndrăznețe, avem în
plan achiziționarea unei linii
tehnologice pentru produ -
cerea sucurilor naturale. Da-
torită diversității de fructe și
legume produse de noi, ne
dorim să venim în întâmp-
inarea pieței cu o gamă diver-
sificată de sucuri naturale,
după rețeta unor nutriționiști
veritabili. Toate aceste pro-
duse vor fi cu eticheta BIO și
vor îmbina tradiția cu tren-
durile pieței de astăzi.

Dacă perioada pandemiei
ne-a învățat ceva, atunci ne-a
învățat faptul că deschiderea
noastră, trebuie să fie către
digitalizare. Prin această digi -
talizare este imperios necesar
să ne ducem elevii către un

viitor, care cu siguranță le
aparține. Ne dorim să învețe
despre drone, ne dorim să în-
vețe despre protejarea pă-
durilor cu ajutorul tehnolo-
giei și mai presus de asta să
fie capabili să poată lua cele
mai bune decizii, într-un
mediu bine informat și docu-
mentat.

Dorința noastră este de a
ne menține planeta în viață și
să practicăm o agricultură
sustenabilă și minim invazivă
asupra mediului. Pentru a ne
atinge acest deziderat, ca -
drele didactice de specialitate
lucrează la dezvoltarea unor
cursuri și materiale destinate
elevilor. Cu ajutorul acestora,
suntem convinși ca vom reuși
să devenim „o școală verde”.

Faptul că unitatea noastră
de învățământ este după
stațiunea Geoagiu-Băi, cea
de-a doua cea mai importantă
carte de vizită a orașului
Geoagiu, nu ne dorim altceva
decât să venim în sprijinul co-
munității și să realizăm un în-
vățământ agricol de calitate,
care să ducă tradiția mai de-
parte și a pune acest brand pe
harta națională și de ce nu, in-
ternațională a învățământului
agricol.  

Dorim o agricultură sustenabilă şi 
minim invazivă asupra mediului

În prima parte a lunii
mai - după cum ne-a re-
latat Sorin Gabriel IS-

TRATE (foto), Șef Birou
Combatere muncă nede-
clarată din cadrul Inspec-
toratulului Teritorial de
Muncă Hunedoara - s-au
efectuat 64 de acţiuni de
control: 51 au fost în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi 13 în
domeniul relaţiilor de
muncă. 

Au fost sancţionate patru
societăţi comerciale (trei pen-
tru încălcarea legislaţiei secu-
rităţii şi sănătăţii în muncă şi
una pentru nerespectarea co-
dului muncii şi legislaţiei inci-

dente). Toate sancţiunile apli-
cate au fost avertismente, ur-
marea gradului mic de pericol
social.

Inspectorii de muncă au
desfăşurat acţiuni specifice de
control, iar din totalul acţiu-
nilor realizate, un număr de
32 au vizat şi respectarea mă-
surilor dispuse pentru limi -
tarea răspândirii Covid. 

Aceste controale s-a făcut
în urma acţiunilor comune la
nivelul judeţului cu alte insti-
tuţii (ISU Hunedoara, IJJ
Hunedoara, DSP Hunedoara,
CJPC Hunedoara, CSVSA
Hunedoara).

Printre neconformităţile

depistate frecvent în dome-
niul relaţiilor de muncă enu-
merăm: 

• netransmiterea datelor
din contractele de muncă, în
termenele legale prin inter-
mediul aplicaţiei ReviSal; 

• nerespectarea de către
angajator a prevederilor art.
119 din Legea 53/2003 re-
publicată, cu modificările și
completările ulterioare pri -
vind obligația angajatorului
de a ţine la locul de muncă
evi denţa orelor de muncă
prestate zilnic de fiecare
salariat, cu evidenţierea orei
de începere şi a celei de sfârşit
al programului de lucru şi de

a supune controlului inspec-
torilor de muncă această evi-
denţă, ori de câte ori se
solicită acest lucru; 

• nerespectarea de către
angajator a prevederilor art.
164 alin.(1) din Legea
53/2003 republicată, cu mo -
dificările și completările ulte-
rioare privind obligația
an gajatorului de a garanta în
plată un salariu cel puțin egal
cu salariul minim brut pe țară
stabilit prin H.G.;

• nerespectarea de către
conducătorul unităţii, repre -
zentantul legal al acestuia,
angajaţi, prepuşi sau alte per -
soane aflate în locaţiile su-

puse controlului a preveder-
ilor art 23, al.1, lit.b din Legea
nr.108/1999(R), în sensul că
nu au fost îndeplinite în tota -
litate măsurile dispuse în ve -
rificările anterioare.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Acțiuni specifice de control ale inspectorilor de muncă 
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Deva - Comunele Vaţa de
Jos, Buceş şi Baia de Criş, din
nordul judeţului Hunedoara,
au fost afectate de inundaţiile
cauzate de ploile torenţiale şi
scurgerile de pe versanţi care
au avut loc în cursul acestei
săptămâni. 

În comuna Vața de Jos, în
urma revărsării Crișului Alb,
sunt acoperite de apă 120

hectare teren agricol, 80 hec -
tare pășuni și au fost inundate
două gospodării și adăposturi
de animale. 

De asemenea, din cauza
scurgerilor de pe versanți, au
fost colmatate trei podețe
aflate pe DJ 707.

În comuna Baia de Criș sunt
acoperite de apă 25 hectare de
teren agricol și a fost erodat o

parte din malul Crișului Alb, pe
porțiunea care traversează lo-
calitatea. 

În cătunul Berlin, din co-
muna Buceş, a avut loc o
alunecare de teren care pune
în pericol mai multe gos -
podării unde locuiesc 182 de
persoane.

Prefectul județului Hune-
doara, Călin Marian, a coordo-
nat acțiunile structurilor de
urgență implicate în ges-
tionarea situațiilor generate de
fenomenele meteo, în zonele
afectate. 

În cătunul Berlin, prefectul
a dispus la fața locului să fie
identificate porțiunile vulner-
abile de pe versanți din cauza
cărora s-a produs alunecarea
de teren și să fie luate măsuri
urgente de eliminare a ris cu -
rilor care pot apărea. 

Judeţul Hunedoara se află
sub cod portocaliu de ploi
abundente şi inundaţii pe râul
Crişul Alb. 

Inundaţii în trei 
comune ale judeţului

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.

Bucureşci – Comuna Bu-
cureşci poate fi un exemplu
în ceea ce priveşte modul
prin care au fost încurajate
programele de infrastruc-
tură cu largă utilitate pu -
blică. Chiar dacă în partea de
nord a judeţului au fost sem-
nalate inundaţii produse de
revărsarea râului Crişul Alb,
localităţile comunei au fost
ferite de aceste fenomene
extre me pentru că pe albia
cursului de apă s-au efectuat,
în ultimii 15 ani, diverse lu-
crări de regularizare şi
îndiguiri. 

„Investiţiile în ceea ce
priveşte regularizarea cursu -
rilor de apă au fost efectuate
cu cap, organizate şi cu un
buget decent. Efectele aces-
tora se arată acum pentru că
nu mai avem inundaţii. Doar
dacă vor cădea ploi to ren -
ţiale ne vom mai confrunta
cu astfel de pro bleme”, a de-
clarat primarul comunei Bu-
cureşci, Mircea Ghilean.

În ceea ce priveşte regu-
larizarea râului Crişul Alb,
acestea au fost efectuate de
Administraţia Bazinală Ape -
le Române Crişuri Oradea.
Procesul a fost relativ în-
delungat deoarece o pe-

rioadă de 5-6 ani fondurile
pentru astfel de lucrări au
lipsit. 

„Acum suntem aproape de
finalizare. Mai avem un tron-
son de vreo trei kilometri în
satul Curechiu şi sperăm ca
acesta să fie finalizat anul vi-
itor. În acest fel nu vom mai
avea probleme cu inundaţi-
ile. În total au fost amenajaţi
nouă km de maluri, inclusiv
diguri din beton sau din
zidărie din piatră, dar şi 11
poduri de trecere, din beton.
Mai propunem patru poduri
de trecere, pentru anul viitor.
Le mulţumesc celor de la
Apele Române pentru modul
profesionist în care au lu-
crat”, a spus primarul co-
munei Bucureşci. 

Mircea Ghilean a atras
atenţia şi asupra unei pro -
bleme semnalate pe drumul
judeţean, în satul Curechiu.
În cazul unei viituri pe Crişul
Alb, drumul se poate rupe şi
nu se va mai putea circula pe
el. „Situaţia este critică şi la
următoarea viitură drumul
va ceda”, a avertizat pri-
marul, menţionând că sunt
necesare lucrări urgente pe
acest sector. 

Bucureşci: Lucrările efectuate
pe Crişul Alb au ferit 
comuna de pericole
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A
sa-zisul partid ,,anti-
mafie’’ s-a  lansat pe
scena publică flu-

turând sloganuri și prin-
cipii care ar fi urmat să
înnoiască întreaga clasă
politică, să schimbe men-
talități și să depolitizeze
sistemul bugetar. Au câști-
gat în scurt timp un elec-
torat care, nemulțumit
fiind de celelalte partide
politice, era dornic de o
schimbare radicală în nu-
mele ideii: „vrem o țară ca
afară”. Totul s-a dovedit,
însă, a fi una dintre cele
mai mari păcăleli de 
după 1989. 

„Fericiți în România”
Curentul politic #rezist creat

de USRPLUS a beneficiat în ul-
timii ani de o susținere mediat-
ică considerabilă, dar și de o
promovare masivă în mediul
on-line. Aceste partide (devenit
între timp unul singur) erau
prezentate ca fiind noile forțe
politice capabile să moder -
nizeze cu adevărat România. De
fapt, singurele. Fără penali în
funcții publice, competența și
meritocrația sunt principiile
pentru care mulți susținători ai
curentului #rezist au acționat
radical. Așa au ajuns bunicii

noștri niște „fosile comuniste”,
părinții niște „înapoiați”, iar
colegii care gândeau altfel decât
progresiștii, niște „inculți”. 

La alegerile din 2020, imagi -
nea construită pe ură împotriva
trecutului și a prezentului, a
reușit să impună rezultate con-
fortabile pentru USRPLUS. Au
câștigat primării, funcții de con-
silieri locali și județeni, parla-
mentari și, în urma negocierilor
cu „vechiul”, dar „frecven tabilul”
PNL, funcții publice.  

Competenţe   de “doi bani”
Demnitățile publice,

#irezistibile pentru mișcarea re-
sist sunt doar vorbe de adormit
copii. În decembrie 2020, Da-
cian Cioloș, copreședintele USR-
PLUS, le transmitea colegilor săi
că, în cazul funcţiilor cu asumare
politică din administraţia cen-
trală şi locală, va fi organizat un
proces de selecţie "pe bază de
competenţe profesionale, re -
prezentare şi viziune politică".
„Funcţiile de demnitate publică
nu pot fi cadouri; să dăm exem-
plu celorlalte partide”, a spus Da-
cian Cioloș. Însă, atât Dacian
Cioloș, cât și Dan Barna au uitat
vorbele când a venit vorba de
fapte. 

La Hunedoara, în urma ne-
gocierilor și a înțelegerilor

politice, formațiunii USRPLUS i-
a revenit un post de subprefect.
Ei, în virtutea principiilor
enunțate mai sus, respectiv
competență și meritocrație, pe
cine credeți că au găsit de cuvi-
ință noii politicieni să susțină!?

Agățaţi de flaconul 
anti- COVID !

Oana Andreea Biriș. O profe-
soară de limbă engleză care s-a
remarcat prin participarea
aprigă la protestele de stradă
anti-PSD (meritocrație) și prin
lipirea corectă a afișelor elec-
torale (competență). E adevărat
că în cele câteva luni de când
ocupă funcția de prefect, a reușit
să identifice în mare amplasarea
birourilor în clădirea în care își
desfășoară activitatea, dar parcă
nu este suficient. S-a prins și
Oana Andreea Biriș (din nou,
competență) așa că și-a făcut un
obicei (prost) din a se „agăța” de
fiecare flacon de vaccin anti-
Covid19. Nu este zi lăsată pe
pământ în care subprefecta US-
RPLUS să nu se fotografieze prin
centrele de vaccinare. Dar, parcă,
tot nu-i destul!...

Numirea și susținerea  tinerei
profesoarei în funcția de sub-
prefect, pentru care nu are nici
cea mai elementară pregătire
profesională, este dovada că US-

RPLUS nu are nici oameni com-
petenți și nu are nici de gând să
respecte vreodată principiile cu
care i-a păcălit pe românii care
i-au votat. Dacă am fi fost #rezis-
tenți, am fi spus că „e aceeași
mizerie”. Dar nu suntem, așa că
spunem doar atât: alți fomiști!...

Afront la Preşedinte  şi
Premier 

Ultima decizie luată de un
prefect userist , nu numai că  a
fost un afront la adresa Preşe -
dintelui  şi a Premierului ci şi la
adresa a câtorva sute de mii de
brăileni care, printr-un ordin al
prefectului se menținea starea
anterioară  de restricţii la nivelul
judeţului Brăila, deși cu două
zile înainte de la nivelul au-
torităților centrale s-a comuni-
cat un program de relaxare. Luat
la întrebări, de mai mulţi ziarişti
şi de către reprezentanți ai
opiniei publice, prefectul de
Brăila a dat-o pe eroare materi-

ală. Alo, păi bre Domn prefect,
semnezi ca pe vremea celor care
nu ştiau carte? Sau cei care v-au
băgat ordinul sub nas pentru 
a-l semna sunt... tot  foști lipitori
de afișe? 

Criterii doar pe  “c ârtie”!
Să mai notăm, că tot în goana

după functii  au fost numiti
manageri sau directori, per-
soane care nu îndeplineau cri-
teriile minimale pentru acel post
– vezi cel de director de la o
şcoală din Brad – HCC! Mă în-
treb, oare inspectorul general al
judeţului Hunedoara, de la care
aveam anumite pretenții,  cum a
putut semna o asemenea de-
cizie, unde potrivit informațiilor
apărute în spațiul public, avem
de  a face cu nerespectarea legii! 

Şi uite așa, marile promisiuni
useriste devin vorbe goale, a
căror valabilitate a fost  doar pe
perioada ,, lipitului de afișe “!

Cornel POENAR

USR -  lipitorii de afișe, în funcții publice!

D
e peste un an de
zile, întreaga ac-
tivitate a Biblio -

tecii Județene „Ovid
Densusianu” Hunedoa -
ra-Deva a trebuit adap-
tată noilor condiții
impuse de pandemie.
De aceea, tradiționala
noastră activitate din
luna martie, dedicată
Zilei Internaționale a
Francofoniei, a fost
amânată pentru luna
mai, această acțiune
culturală fiind pregătită
cu aceeași rigurozitate
și cu același profesion-
alism cu care publicul
nostru este obișnuit.  

An de an, la 20 martie, cele
75 de țări membre ale Organi-
zației Internaționale a Fran -
cofoniei organizează activități
dedicate mișcării francofone
care, așa cum spunea poetul
Leopold Sedar Senghor, fostul
preşedinte al Senegalului și
unul dintre arhi tecţii mişcării
francofone, a devenit „o cul-
tură care, depăşind barierele
limbii, devine un mijloc prin
care popoarele care o compun
iau parte la civilizaţia univer-
sală”. România face parte din
marea familie a ţărilor franco-

fone din anul 1991 și este
firesc să fie așa, având în
vedere puternicele legături pe
care țara noastră le-a avut în
ultimele două secole cu Franța
și cu țările francofone. 

Francofonia are patru mari
obiective: promovarea limbii
franceze şi a diversităţii cul-
turale şi lingvistice; pro-
movarea păcii, a democraţiei
şi a drepturilor omului;
susţinerea educaţiei, formării,
învăţământului superior şi
cercetării; dezvoltarea coope -
rării în serviciul dezvoltării
durabile şi a solidarităţii.

Biblioteca Județeană a or-
ganizat, în fiecare an, cu prile-
jul Zilei Internaționale a
Francofoniei, interesante și
atractive activități culturale
dedicate în primul rând celor
tineri, dar nu numai lor, ci
oricui este interesat de bogata
cultură franceză, de literatura,
arta, geografia, istoria Franței
și a țărilor francofone. 

Și în acest an, Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu sprijinul
Consiliului Județean Hune-
doara și în parteneriat cu
Liceul Tehnologic de Trans-
port Feroviar „Anghel Saligny”
Simeria și Parcul de Afaceri

Simeria, a organizat o mani-
festare cultural-educativă cu
tema „Istoria Franței în fila -
telie”. 

Pornind de la numeroasele
piese filatelice – mărci poștale,
ilustrate maxime, plicuri
prima zi – aflate în colecția
particulară a doamnei Denisa
Toma, a fost prezentată o
scurtă istorie a Franței, ilus-
trată doar cu ajutorul tim-
brelor. De la istoria antică, de
la luptele galilor cu romanii, de
la primii regi ai Franței și cei
mai importanți monarhi, până
la Revoluția de la 1789, la
epoca lui Napoleon, la cele
două războaie mondiale, la cei
mai cunoscuți președinți ai

Franței (Charles de Gaulle,
Georges Pompidou, François
Mitterrand), s-a făcut o trecere
în revistă a celor mai impor-
tante momente din istoria
Franței. 

La începutul prezentării s-a
vorbit despre rolul extrem de
important pe care îl are
filatelia, colecționarea de tim-
bre, pentru formarea unei
solide culturi generale pentru
că fiecare timbru este un mic
izvor de cunoaștere. Se spune
că filatelia este regina colecți-
ilor și colecția regilor. Într-ade-
văr, această frumoasă pasiune
au avut-o multe ca pete încoro-
nate, președinți de republică,
mari oameni po litici. 

Ca
de obicei,

la finalul prezentării, cei care
au fost atenți și au știut să
răspundă la întrebările formu-
late de organizatori au primit
premii constând în cărți și
diplome oferite de Biblioteca
Jude țea nă „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva. 

Pe holul Parcului de Afaceri
din Simeria a fost alcătuită o
foarte frumoasă expoziție de
timbre, în special franțuzești,
având ca temă istoria Franței,
alături de câteva panouri cu
ilustrate din Paris și din cele
mai pitorești regiuni ale
Franței: Provence, Normandia
și Bretagne. 

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Ziua Internaţională a Francofoniei 
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D
e câteva zile, curg
declarațiile
miniștrilor de la

Palatul Victoria în care se
vorbește despre cât de
bine au gestionat econo-
mia țării în contextul pan-
demiei. Reacțiile infantile
ale liderilor, după ce Insti-
tutul Național de Statis-
tică (INS) a anunțat cifrele
privind creșterea eco-
nomică, sunt laude ne-
meritate.Cu sau fără acest
Guvern, România ajungea
în același punct, motorul
adevărat al economiei
fiind chiar românii care
au muncit în pofida aces-
tei guvernări haotice.

Întrebarea noastră este:
dacă aveți atât de mulți bani,
de ce nu măriți alocațiile și
pensiile, așa cum ați promis
în campanie? De ce nu res -
pectați Legea propusă și
adoptată de PSD în legis-
latura precedentă? Cum res-
imt românii, cu adevărat,
această creștere prea mult
lăudată? Prin scumpiri de
prețuri la alimentele de bază,
prețuri mai mare la facturile
de energie și la combustibil.
Aceasta este realitatea:
prețuri și costuri mai mari
pentru că, în final,economia
trebuie susținută într-un fel
sau altul. Pentru guvernanți,
România a tras lozul cel
mare, pentru cetățeni,țara
traversează cea mai grea pe-
rioadă.

Adevărul este cât se poate
de simplu. România cere re-
forme și investiții și nu are

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

L
aringectomia constă
în îndepărtarea
chirurgicală a

laringelui. Laringele
reprezintă porțiunea gâtu-
lui care găzduiește corzile
vocale, responsabile de
producerea sunetelor. 

Laringele conectează nasul
și gura la plămâni şi prote-
jează sistemul de respirație
păstrând lucrurile pe care le
mănânci sau bei în esofag și
în afara plămânilor. Laringec-
tomia este o afecţiune care
diminuează capacitatea de a
vorbi, a înghiți și chiar de a
respira. Astfel, pacientul la -
ringectomizat este nevoit să
deprindă noi abilităţi după
operație.

Cancerul laringian este o
afecţiune tumorală a căilor
respiratorii superioare, con-
stituie aproximativ 4-5% din
totalul tumorilor maligne şi
afectează cu predilecţie băr-
baţii. Maladia debutează mai
frecvent la vârsta de 40-60 de
ani şi foarte rar este întâlnită
sub 30 de ani. În declanşarea
cancerului larin gian, con-
tribuie mai mulţi factori: fu-
matul, poluarea, suprasoli-
citarea coardelor vocale, con-
sumul exagerat de alcool. Cel
mai nociv este fumatul, 98%
dintre bolnavii cu cancer
laringian sunt fumătorii abu -
zivi timp de 15-20 de ani. Din
această cauză, pacientul diag-
nosticat cu această afecțiune,
ajunge la laringectomie. 

România se află pe locul 5
în Europa în ceea ce privește
incidența și riscul de mortali-
tate din cauza cancerului
laringian, mai ales în cazul
bărbaților.

"Purtarea unui filtru HME
cu canulă sau filtru HME cu
adeziv reprezintă o soluție ce
vine în sprijinirea pacientului
laringectomizat, în funcţie de
nevoie. Drept urmare, pentru
un pacient laringectomizat, se
recomandă 365 de filtre
umidificatoare HME pe an și
240 de adezivi (de la caz la
caz sunt pacienți cu diferite
afecțiuni ale pielii în urma 
operației și radioterapiei, ast-

fel încât pot purta un adeziv
pe zi sau unul la două zile).
Durata maximă de utilizare a
unui adeziv este de 48 de
ore", explică reprezentanţii
Asociației Naționale a La -
ringectomizaților Total din
România. 

Potrivit Asociației, filtrele
umidificatoare reduc cos-
turile spitalizării cu până la
21%, îmbunătățesc substan -
țial calitatea vieţii iar vizitele
la spital pentru proble mele
respiratorii sau toracice se
diminuează.

Datele publicate de «Clini-
cal Research Corporation»
din 13 aprilie 2018 privind
folosirea de filtre umidifica-
toare pentru canula traheală
la pacienţii laringectomizaţi
au evidențiat următoarele
concluzii:

• Calitatea vieţii per total:
79.4% utilizatori – «exce-
lentă, foarte bună»;

• Calitatea somnului după
laringectomie: 55.3% utiliza-
tori dorm bine, comparativ cu
42.2% non-utilizatori;

• Calitatea vocii după
laringectomie: 33% non-uti-
lizatori au avut probleme cu
vocea, comparativ cu 26.5%
utilizatori;

• Viața de zi cu zi: 77.2%
utilizatori duc o viață nor-
mală, comparativ cu 61%
non-utilizatori"

Echipa Clarfon oferă soluţii
de recuperare a pacienților
suferinzi de laringectomie
precum filtre HME, canule
traheale, butoane fonatorii,
laringofoane, furnizate de
către cei mai buni producă-
tori.

Cu laringofonul de la Clar-
fon, variaţia tonului poate să
transmită din nou emoții,
permite schimbări ale volu-
mului vocii, de la şoaptă la ton
ridicat, fiind un dispozitiv
medical care se recomandă
pacienților care au avut oper-
ații de îndepărtare ale
corzilor vocale.

Pentru laringofoanele
Clarfon, în luna Mai, se
aplică o reducere de 300
lei.

cine să se ocupe de asta.Pro-
gramul Național de Re-
dresare și Reziliență, în loc să
fie programul de mobilizare
a României, a devenit rușinea
țării – un program politizat și
respins în nenumărate rân-
duri de către Comisia Euro-
peană. Ministrul Ghinea a
început cruciada în Minis-
terul Fondurilor Europene,
înlocuind manageri cheie cu
oameni fără experiență ad-
ministrativă, în loc să se pre-
ocupe de ceea ce contează cu
adevărat. Rezultatul l-am
văzut cu toții. România riscă
să piardă o bună parte din
cele 29,2 miliarde de euro.

Din păcate, această „reu -
șită” economică a Guvernului
îi va culca pe o ureche pe
miniștri și vom asista la con-

tinuarea măsurilor luate cu
ochii închiși. Zilnic ne sunt
aduse în atenție cifre,
proiecte, intenții, dorințe și
strategii scrise fără noimă.
Da, pe hârtie totul arată
foarte bine, dar întreb:ce
reușiți să implementați de
acolo?

Guvernanții să înlocuiască
bucuria nejustificată cu în -
țelepciunea și să lucreze pen-
tru țară! În acest moment, nu
putem vorbi despre o reușită,
ci doar despre un paradox.
Avem de-a face, în același
timp, cu creșteri economice
record dar totuși cu salarii,
pensii, alocații plafonate și
investiții amânate.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Paradoxul creşterii 
economice enunţate 

de Guvernul Cîţu 

Reabilitarea

vocală cu 

dispozitivele

medicale 

de la Clarfon
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R
eprezentativa
Under-23 a
României va efec-

tua un stagiu de pregătire
în Spania, la Marbella,
unde are programate şi
două meciuri amicale, îm-
potriva Mexicului şi Aus-
traliei, selecţionate
calificate la rândul lor la
Jocurile Olimpice de la
Tokyo, a anunţat vineri
Federaţia Română de Fot-
bal (FRF).

Cantonamentul se va des-
făşura în perioada 31 mai - 9
iunie, iar cele două partide
se vor disputa pe Estadio
Municipal din Marbella, de la
21:00 (ora României), pe 5
iunie contra Mexicului şi pe
8 iunie împotriva Australiei.

De asemenea, antrena-
mentele selecţionatei ţării
noastre vor avea loc în baza
sportivă Marbella Football
Center.

Având în vedere că prima
reprezentativă are acţiune în
perioada respectivă, echipa
naţională U23 a României va
fi condusă de Nicolae Dică,
antrenor în staff-ul condus
de Mirel Rădoi. Dică va fi aju-
tat de staff-ul reprezentativei
U21.

La Jocurile Olimpice de la
Tokyo (23 iulie - 8 august),
selecţionata ţării noastre,
pregătită de Mirel Rădoi, va
evolua în Grupa B, alături de
Noua Zeelandă, Coreea de
Sud şi Honduras, primele
două clasate urmând să ac-
ceadă în sferturile de finală.

Turneul de fotbal din
cadrul JO va debuta pe 21
iulie şi se va încheia pe 7 au-
gust. România s-a calificat în
urma prestaţiei echipei na -
ţionale Under-21 la Campi-
onatul European din 2019,
competiţie la care a ajuns în
semifinale.

Fotbal:  Stagiu de pregătire
pentru  Naționala  U 23  

a României

Automobilism:   Marele Premiu
al Turciei a fost anulat

Marele Premiu al Turciei de Formula 1, prevăzut pe 13
iunie, a fost anulat din cauza situaţiei sanitare din această
ţară şi înlocuit în calendar cu o a doua cursă în Austria, pe
27 iunie, transmite AFP.

Acest Mare Premiu al Stiriei va avea loc cu o săptămână
înaintea Marelui Premiu al Austriei, tot pe circuitul din
Spielberg. Datorită acestor schimbări, MP al Franţei a fost
devansat cu o săptămână şi se va desfăşura pe 20 iunie.
Potrivit organizatorilor, mare parte a celor 15.000 de
locuri prevăzute în fiecare zi pentru MP al Franţei, pre-
văzut iniţial pe 27 iunie, s-au vândut deja.

Deja, în iulie 2020 s-au disputat două curse pe circuitul
austriac, pentru a lansa sezonul de F1 după amânarea tu-
turor etapelor precedente.

Circuitul din Spielberg este proprietatea lui Dietrich
Mateschitz, cofondatorul Red Bull şi principalul acţionar
a două echipe de F1, Red Bull Racing şi Alpha Tauri.

CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., având sediul în Orăștie, Str. Codru-
lui, Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 30117798 si nr.
de ordine în Registrul Comertului J20/341/2021, prin Președinte, în temeiul
art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 24.06.2021, ora 12:00, ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, str.
Câmpului, nr. 33, jud. Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor So-
cietăţii la data de 09.06.2021, 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 fixează în temeiul
art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală,
pentru data de 25.06.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine
de zi.

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

mătoarea:

1. Aprobarea Planului de restructurare a obligatiilor bugetare ale societatii
CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., întocmit de expertul independent Concilium Con-
sulting SRL în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind insti-
tuirea unor facilitati fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

2. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor for-
malităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, pre-
cum și pentru ducerea la îndeplinire a 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 Gen-
erale, 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 Generale
a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii in original cel tarziu
pana la data de 22.06.2021 (data numarului de registratură în cazul docu-
mentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expe-
diate), ora 12:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din
24/25.06.2021”. Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, din-
tre 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 sec-
retariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa
data de 22.06.2021, ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvo-
rumului 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 24/25.06.2021, personal sau prin reprezentant.

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

Președintele Directoratului
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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 modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data
de 24.06.2021, 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 09.06.2021, 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 fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată,
cea de-a doua Adunare Generală, pentru data de 25.06.2021, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționar-
ilor este următoarea:

1. Aprobarea Planului de restructurare a obligatiilor bugetare
ale societatii CHIMSPORT S.A., întocmit de expertul independent
Concilium Consulting SRL în conformitate cu Ordonanța Guvernu-
lui nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modi-
ficările și completările ulterioare.

2. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea
tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării
hotărârilor AGA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a
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 Generale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul
Societatii in original cel tarziu pana la data de 22.06.2021 (data nu-
marului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv
data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 11:00,
în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din
24/25.06.2021”. Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei ex-
emplare, 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 expe-
diate dupa data de 22.06.2021, ora 11:00, 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 dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor din data de 24/25.06.2021, 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

CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., so-
cietate 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, re-
publicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală

Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 24.06.2021, ora

12:30, ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr.
33, jud. Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor So-
cietăţii la data de 09.06.2021, 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 fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată,
cea de-a doua Adunare Generală, pentru data de 25.06.2021, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționar-

ilor este următoarea:

1. Aprobarea Planului de restructurare a obligatiilor bugetare
ale societatii CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., întocmit
de expertul independent Concilium Consulting SRL în conformitate
cu Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor 
facilitati fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

2. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea
tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării
hotărârilor AGA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a
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 Generale a Acționarilor, in 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.

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 Societatii in original cel târziu pana la data de 22.06.2021
(data numarului de registratură în cazul documentelor depuse, re-
spectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate),
ora 12:30, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONAR-
ILOR din 24/25.06.2021”. 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 expe-
diate dupa data de 22.06.2021, ora 12:30, 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 dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor din data de 24/25.06.2021, 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



Originară din Asia,
rubarba a fost
folosită ca element

de bază pentru multe
tratamente naturiste,
fiind considerată plantă
minune. Datorită proprie -
tăților ei deosebite, în Eu-
ropa medievală  planta
era mai scumpă decât
șofranul, condiment con-
siderat, în acele vremuri,
mai valoros decât aurul.
În zilele noastre, rubarba
este folosită pentru
pregătirea diferitelor
preparate culinare, 
dar și de medicina 
alternativă.

Recoltarea tijelor
Începe primăvara, în lu-

nile mai și iunie. Asta pentru
că, mai târziu, tulpina devine
lemnoasă și lipsită de suc. În
scop terapeutic, dar și ali-
mentar, de la rubarbă se
folosesc doar tijele și
rădăcina uscată, care este
utilizată doar în scop medic-
inal. Frunzele nu se consumă
sub niciun motiv, întrucât
conțin toxine puternice,
foarte periculoase.

Cum se consumă?
Tijele de rubarbă se con-

sumă în stare crudă, se pot
adăuga la salate sau alte
preparate culinare. Pentru
prepararea ceaiurilor sau a
decoctului, acestea se usucă,
apoi se zdobesc.

Sucul de rubarbă  proas -
păt stors și îndulcit cu miere,
este de asemenea foarte gus-
tos și util organismului.

Din tulpinile de rubarbă
se pot prepara compoturi,
gemuri, supe și ciorbe.

Proprietăți 
terapeutice

Sursă important de vitami -
na C sau calciu, rubarba
conține și fibre alimentare,
care ajută la reglarea sis-
temului digestiv. Cantitatea
mare de vitamina K din
conținutul plantei are un rol
semnificativ în sănătatea
cerebrală, deoarece poate
preveni oxidarea celulelor
creierului, întârziind de-
clanșarea bolii Alzheimer,
potrivit avantaje.ro.

Fiind săracă în grăsimi
saturate, această plantă este
ideală și pentru prevenirea
afecțiunilor cardiace, scrie
frunza-verde.ro. Este bogată
în luteină, o substanță cu o
serie de beneficii pentru or-
ganism, care îmbunătățește
sănătatea pielii, a ochilor,
neutralizând radicalii liberi,
care pot duce la cancer. De
asemenea, compușii care
confera plantei culorea in-
tensă sunt antioxidanți pu -
ternici, ce îmbunătățesc
să nătatea organaismului,
prevenind îmbolnăvirile. 

Remedii naturiste
În tratamentele naturiste

pe bază de rubarbă, specia -
liștii ne sfătuiesc să alegem
soiurile de rubarbă roșie, în-
trucât acestea conțin mai
multă vitamina A decât cea
verde.

În caz de indigestie
Se vor consuma două căni

cu ceai de rubarbă, în fiecare
seară, înainte de culcare.
Ceaiul se poate obține prin
adăugarea unei lingurițe cu
plantă pulbere, la o cană de

apă, care se lasă la infuzat 10
minute, potrivit topremedi-
inaturiste.ro/. Un astfel de
ceai este benefic și pentru
eliminarea pietrelor de la
rinichi. 

Scade valoarea 
colesterolului

În urma unui studiu efec-
tuat, cercetătorii au desco -
perit că un consum moderat
de tulpini de rubarbă, duce la
scăderea colesterolului rău
cu până la 9%, scrie doc.ro.

În cazul crampelor
intestinale 

Se va folosi decoctul de
rubarbă, obținut din 0,5
grame de plantă uscată. De
asemenea, din trei grame de
plantă uscată se va obține un
decoct eficient și în tratarea
constipației.

Pentru vindecarea
rănilor

Rizomii de rubarbă s-au

dovedit eficienți în vinde-
carea rănilor, a vânătăilor,
precum și a durerilor din
regiunea lombară.

Siropul de rubarabă
Este deosebit de gustos și

revigorant, mai ales în zilele
toride ale verii. Se poate
prepara din următoarele in-
grediente: 6 tije de rubarbă,
un litru de apă, 600 g zahăr,
50 ml suc de lămâie,
opțional, 4-5 căpșuni.

Mod de preparare:
Tijele de rubarbă se

curăță de coaja lemnoasă,  se
spală și se taie cubulețe.
Acestea se pun într-un vas
termorezistent și peste ele se
toarnă apa. Se lasă la fiert
până când tulpinile devin
foarte moi. Atunci se adaugă
căpșunii, doar pentru a
căpăta o culoare mai de-
osebită. Lichidul se strecoară
printr-un tifon sau o sită
deasă, apoi se pune din nou
la fiert, împreună cu zahărul

și sucul de lămâie. Este gata
atunci când începe să se lege.
Pentru a afla dacă siropul
este gata, se vor pune câteva
picături pe o farfurie. Dacă
acestea se strâng, înseamnă
că este gata, iar dacă se îm-
prăștie, înseamană că mai
trebuie fiert.

Important!
• Potrivit specialiștilor,

consumul exagerat de ru -
barbă (mai mult de zece zile
pe lună) poate avea unele
efecte secundare precum: di-
aree, greață, balonări sau
crampe intestinale.

• Persoanele alergice vor
consuma cu prudență aceas -
tă plantă.

• Rubarba interacționează
cu anumite medicamente,
potrivit sfaturimedicale.ro.
De aceea, nu trebuie adminis -
trată împreună cu tratamen -
tele laxative, diuretice sau
unele antiinflamatoare.

Cornelia Holinschi
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Rubarba – plantă minune, 
dătătoare de sănătate



Strâns legată de taina
și puterea Sfintei
Cruci,  Sărbătoarea

Sfinților Împărați Con-
stantin și Elena este prăz-
nuită atât de biserica
ortodoxă, cât și de cea
catolică, la data de 21 mai
a fiecărui an. Datorită lor,
creştinismul a devenit 
religie permisă, jertfele
sângeroase au fost 
interzise, iar duminica a
fost stabilită ca zi de odih -
nă în Imperiul Roman.

Împăratul Constantin
cel Mare

Fiu al împăratului Con-
stantius Chlorus și al Elenei,
împăratul Constantin cel
Mare s-a născut în orașul
Naissus (Nis, Serbia), în jurul
anului 274. După moartea
tatălui său în anul 304,
acesta a fost proclamat îm-
părat. Astfel, el intră în con-
flict cu Maxenţiu, fiul
îm pă ratului Maximian, în-
trucât acesta dorea să devină
împărat. Dar, se spune că
chiar în pragul înfruntării cu
păgânul Maxentiu, Sfântului
Constantin i s-a arătat pe
cerul amiezii o cruce lumi-
noasă deasupra soarelui cu
inscripția: “ Sub acest semn
vei  birui”. Iar noaptea, în
timpul somnului, i se desco -
peră Hristos, cerându-i să
pună semnul sfintei cruci pe
steagurile soldaţilor. Ascul -
tând porunca primită în vis,
Constantin a procedat întoc-
mai și a ieșit biruitor în luptă,
potrivit wikipedia.ro. După
ce l-a învins pe Maxentiu şi
Liciniu, el devine suveran al
Imperiu Roman. Dar, cea mai
însemnată realizare a îm-

păratului Constantin a fost
Edictul de la Milano, prin
care creştinismul ajunge să
fie recunoscut de stat. Astfel
că, împăratul scuteşte Bise -
rica de impozite, îi acordă
dreptul de a primi donaţii şi
le dă episcopilor dreptul să
judece pe cei ce nu doreau să
fie judecaţi după legile statu-
lui. De asemenea, va înlătura
din legile penale pedepse
precum: răstignirea, zdro-
birea picioarelor, stigmati-
zarea (arderea cu fierul
roşu).

Sfântul Constantin cel
Mare a fost boteza, pe patul
de moarte, de către episcopul
Eusebiu de Nicomidia. A
murit în anul 337, în Nico-
midia şi a fost înmormântat
în biserica Sfinţii Apostoli
din Constantinopol, ctitorită
de el.

Sfânta Elena - 
Flavia Iulia Helena
Cunoscută sub numele de

Helena Augusta sau Sfânta
Elena, mama împăratului
Constantin cel Mare, s-a năs-
cut în provincia Bitinia, fiind
de origine modestă. La vârsta
de 16 ani s-a căsătorit cu
generalul roman Constantiu
Chlorus, iar în  anul 272 l-a
născut pe Constantin. La
porunca împăratului Dio-
cleţian,  generalul divorțează
de împărăteasa Elena și se
căsătorește cu Teodora, fiica
vitregă a împăratului Ma -
ximian, cu care a avut șase
copii. Împărăteasa nu s-a
amai căsătorit și a trăit
aproape de fiul său, dar de-
parte de atenția publică.
Când Constantin ajunge îm-
părat, acesta îi conferă titlul

de împărăteasă. După victo-
ria fiului ei asupra lui Maxen-
tius, Elena trece la religia
creștină, construind, în
această perioadă, mai multe
biserici. Dorind să cunoască
locurile unde a trăit Iisus, ea
întreprinde o călătorie în
regiunea Palestinei. Constru-
iește două biserici, una în
Bethleem și a doua pe mun -
tele de unde se credea că
Iisus s-a înălțat la Cer, nu de-
parte de Ierusalim. Ajungând
la Ierusalim, pe dealul Golgo-
tei, Elena doreşte să se curețe
locul Crucificării lui Iisus și
să se dărâme monumentele
străine de credința creștină
din jur. În urma săpăturilor
efectuate s-au găsit trei cruci
și nu se putea identifica cea
pe care a fost răstignit Iisus. 

Se spune că
cele trei cruci găsite le-au
atins de un mort, iar acesta
ar fi înviat, în momentul în
care a fost atins de Crucea pe
care a fost răstignit Mântu-
itorul Iisus. Crucea a fost ară-
tată mulţimilor adunate  şi,
de atunci, la 14 septembrie,
se prăznuieşte Înălţarea Sfin-
tei Cruci. La puțin timp după
întoarcerea de la Ierusalim,
Sfânta Împărăteasă Elena a
trecut la Domnul. A fost în-
gropată la Constantinopole,

în cripta imperială.

Tradițiile și 
obiceiurile sărbătorii

Sunt respectate cu sfințe-
nie în tradiția poporului
român, unele dintre ele
făcând referire la vara ce
urmează a veni. Astfel că:

• Mulți agricultori nu lu-
crează în această zi, pentru a
evita pagubele produse de
păsările cerului.

• În unele regiuni ale țării,
este ultima zi în care se mai
seamănă porumbul, ovăzul
sau meiul, crezându-se că tot
ce se seamănă după această
zi, se va usca, scrie traditi-
isiobiceiuri.ro.

• Tot în această zi, păstorii
hotărăsc cine

le va fi

b a c i ,
unde vor am -

pla sa stânele și cine le va
păzi pe timpul pășunatului.

• Iar pentru a scăpa de
forțele malefice, se face un
foc mare, iar prin fumul focu-
lui vor trece oile, pentru a fi
ferite de rele.

• Și tot pentru a alunga
duhurile rele și necurate, fe-
meile tămâiază casa și o
stropesc cu aghiasmă.

Cornelia Holinschi
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Troparul Sfinților Împărați 
Constantin și Elena

”Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l și ca Pavel
chemarea nu de la oameni luând, cel între 

împărați Apostolul Tau, Doamne, împărăteasca
cetate în mâinile Tale o a pus, pe care păzeșe-o

totdeauna în pace, pentru rugăciunile 
Născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule 

de oameni” (crestinortodox.ro).

Sărbătoarea Sfinților Împărați 
Constantin și Elena
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În plan financiar, situația se
poate complica, dacă nu puneți
capăt risipei. În plus, la serviciu
condițiile de muncă nu mai sunt
aceleași și trebuie să faceți un
efort pentru a vă adapta situației
actuale. Dar, pe parcursul inter-
valului lucrurile iau o întorsătură
bună și totul va reveni la normal.

Se deschide un nou capitol în
viața voastră, care trebuie ges-
tionat cu atenție. Apar oportu-
nități nesperate, iar lucrurile se
vor schimba în bine pentru voi. O
persoană din anturaj vă propune
o asociere, aparent interesantă,
dar ar fi bine să nu luați decizii
pripite.

Pe parcursul intervalului vor
avea loc unele discuții cu o per-
soană apropiată din familie.
Totul este să vă detașați și să nu
dați importanță pornirilor răută-
cioase. Căutați lucruri noi, atât în
plan profesional, cât și în viața
particulară, și totul va reveni la
normal. 

Vor avea loc schimbări impor-
tante la locul de muncă, dar sun-
teți pregătiți să le faceți față. Nu
trebuie să vă bazați pe nimeni,
pentru că fiecre va lupta ca să-și
păstreze  avantajele. Priviți cu
atenție orice situație ivită și nu vă
lăsați impresionați de vorbe
goale. Doar așa veți reuși.

La locul de muncă există conflicte
mocnite, pe care nu trebuie să le
luați în seamă. Evitați discuțiile
contradictorii. Organizați-vă
munca în așa fel încât să finalizați
toate proiectele la timp, și fără
probleme. În plan sentimental,
lucrurile nu merg chiar așa cum
vă doriți, dar va fi bine.

Frământările interioare parcă
nu se mai termină. Vă propuneți
schimbări, dar nu reușiți să luați
o decizie care să vă avantajeze.
Trebuie să vă liniștiți, să priviți lu-
crurile cu detașare, și totul va
reveni la normal. La serviciu șefii
vă propun un proiect amplu, dar
ar fi bine să manifestați discreție.

Lucrurile merg bine pe tot par -
cursul intervalului. Sunt șanse să
intrați într-o afacere importantă,
unde să aveți putere de decizie. Nu
stați pe gânduri, pentru că alții s-
ar putea să v-o ia înainte. Chiar
dacă apar situații noi, vă veți des-
curca fără probleme. Totul este să
perseverați în muncă.

În cel mai scurt timp, se va fina -
liza o colaborare importantă
pentru voi. Câștigurile sunt pe
măsusră, dar mare atenție la
felul în care vă programați veni-
turile. Nu de altceva, dar pot in-
terveni cheltuieli neprevăzute, la
care trebuie să faceți față în orice
condiții. 

Vă faceți planuri de viitor și încer-
cați să eliminați tot ce este vechi
în activitatea voastră. Noul vă
poate aduce satisfacții, dar și
unele pierderi financiare, așa că
mare atenție la felul în care vă
gestionați veniturile. S-ar putea
să apară unele tensiuni în viața
de cuplu, dare se vor rezolva.

Schimbările care se fac vizibile la
locul de muncă trebuie să le priv-
iți cu detașare și să încercațai să
vă înscrieți în normele propuse.
Nu de altceva, dar cei din jur abia
așteaptă să faceți o greșală, ca să
vă ia locul. Tocmai de aceea, nu
vă lăsați influențați de nimeni și
bazați-vă pe intuiție.

Apar noi oportunități de afaceri
și trebuie să fiți pe fază. Continu-
ați-vă munca, fără să țineți
seama de nimeni și nimic. Pentru
că, orice decizie luată în pripă vă
poate aduce prejudicii. Vedeți-vă
de drumul vostru și nu vă lăsați
antrenați în discuțiile ivite la locul
de muncă.

Este de dorit să acordați impor-
tanță tuturor problemelor legate
de segmenul profesional. Nu tre-
buie să vorbiți despre planurile
voastre viitoare, dar manifestați
prudență atunci când vi se pro -
pune un nou proiect. Cu răbdare
și multă muncă, veți realiza tot ce
doriți în această perioadă.

• Pe Pământ există peste 80.000 de specii
de plante comestibile.

• Primul cartof a fost cultivat aproximativ
acum 7000 de ani în Peru. 

• Cel mai mic cactus măsoară în diametru
circa 1 cm. 

• Copacul care crește cel mai înalt din lume
este Arborele de Sequoia, iar cel mai vechi
copac este un pin. 

• Bambusul, hrană naturală a urșilor panda,
înflorește abia după 100 de ani. El poate crește
până la 90 cm într-o singură zi

• O singură floare de orhidee poate
cuprinde în capsulă sa peste 2.000.000 de
semințe, iar 1000 de semințe au o greutate to-
tală mai mică de 1 mg. 

• Şofranul Otrăvitor, este atât de toxic încât
induce paralizia facială, forţând muşchii faciali
a oamenilor, după ce mor, într-un zâmbet. 

• Cel mai bătrân arbore din lume are aprox-
imativ 5000 de ani. Acesta crește în Africa
răsăriteană și este un baobab. 

• Cel mai înalt arbore de pe Terra se află în
California și atinge înălțimea de 112,83 m. 

• Bulbii de narcisă erau folosiți pe front, de
soldații români răniți. Deoarece aceștia sunt
otrăvitori, soldații care erau grav răniți îi mân-
cau, pentru a muri fără dureri. 

• Trandafirul este folosit nu doar în par-
fumerie, ci și în medicină. Acesta are efecte as-
tringente și răcoritoare, care diminuează
durerile de cap. 

• Un trandafir alb pus într-o glastră cu apă
colorată, își va colora petalele. 

Luni, 24 mai, ora 21,00

Aproape în paradis
Serialul, care poate fi urmărit în fiecare luni, de

la ora 21,00, are în centrul acțiunii pe agentul spe-
cial Alex Walker. Acesta este forțat de împrejurări
să se retragă și alege să-și refacă viața pe o insulă
din Filipine, un adevărat paradis tropical. Acolo el
achiziționează un magazin de suveniruri și trăiește
liniștit. Dar atunti când soarta îi scoate în cale es-
croci și traficanți de toate soiurile, nu se poate
abține să nu intervină.

Sâmbătă, 22 mai, ora 20,00

Idilă de noiembrie 
Filmul o are în centrul acțiunii pe Sara, o fată care

își alege, în fiecare lună câte un bărbat, căruia îi
propune să stea împreună și să trăiască, după regu -
lile ei. Dar, condiția este ca idila să dureze doar o
lună, după care, fiecare va merge pe drumul lui, fără
nicio obligație. Aceasta este o regulă pe care Sara o
respectă cu sfințenie. În luna noiembrie, ea îl
găsește pe Nelson, un tânăr ambițios,  care pune mai
presus de orice succesul în carieră. Și cum Sara era
o femeie foarte frumoasă, propunerea ei îl tentează.
Dar ceea ce trebuia să fie o simplă aventură, se va
transforma într-o poveste de dragoste. Și astfel, Nel-
son realizează că Sara încearcă cu disperare să dea
un alt sens ultimelor sale luni de viață.

HAPPY CHANNEL

DIVA



D
espre escrocheriile
unora de la putere
în timpul pan-

demiei, presa a vorbit în
mai multe rânduri, însă
dezvăluirile presei rămân
fără niciun ecou în epoca
procurorilor, care au în-
chis ochii la dezastrul
care a atins spitalele
româneşti. Despre şpagă
ca mod de viaţă, despre
achiziţiile cu dedicaţie,
despre furtul de echipa-
mente şi medicamente
din spitale, nimeni nu are
habar, pentru procurori
aceste aspecte nu fac
obiectul activităţii lor.

Zilnic mass-media prez-
intă cazuri înfiorătoare ale
unor oameni lăsaţi să moară
pe holurile spitalelor,  negli-
jenţe grave, conflicte de in-
terese, mărturii ale şpăgilor
fără de care nu ai drept de
viaţă şi, cu toate acestea, nu
am auzit despre o situaţie în
care poliţia sau parchetul să
se fi autosesizat.

Declaraţiile acestea con-
tradictorii şi bătaia de joc a
autorităţilor la adresa
cetăţeanului, nu au limite.
Am avut odată un Colectiv,
Suceava, Piatra Neamț, Matei
Balș şi multă, multă suferinţă
în inimile noastre. 

Prostia și indolența au
continuat, nimeni nu a decre-
tat o zi de doliu. Meta forele,
parabolele, comparaţiile pe
care le-am construit de
fiecare dată când România a
fost zguduită de evenimente
tragice, nu-şi mai găsesc
locul.

Ceea ce mă îngrijorează
este că în România s-a inven-
tat şi “spălatul pe mâini” –
expresie ce înseamnă a re-
fuza să-şi asume răspun-
derea – care are foarte multe
implicaţii în lumea politică.
Și, iată cum aproape toate
categoriile de bugetari ai
României nu pot fi traşi la
răspundere pentru nimic, cel
puţin în această viaţă. Avem
magistraţi, medici, secretari
de stat, funcţionari care nu
răspund pentru exercitarea

atribuțiilor cu gravă negli-
jență sau rea-credinţă. 

România – lăsată 

de izbeliște

După tragedia de la Colec-
tiv, Klaus Iohannis a cerut în
mod imperativ demisii, ne-a
vorbit despre o corupţie şi
despre un PE-SE-DE care
ucide. După tragedia de la
“Matei Balş” ne-a arătat cât
de frumoasă este viaţa pe
pârtie.

A sosit momentul ca lun-
gul şir de tragedii generate
de incompetenţa funcţionar-
ilor statului să ia sfârșit.
România a fost lăsată de iz-
belişte în mâna unor “oa-
meni competenţi”, care se
agaţă de putere şi de bani cu
preţul vieţii noastre şi toc-
mai lipsa noastră de reacţie
îi încurajează şi îi menţine în
funcţii. 

Îmi aduc aminte în anii
studenției, când citeam de-
spre ,,lăutarismul”lui Noica
sau democrația haotică con-
dusă de politicieni ,,lăutari’,
care nu erau buni de a
gospodări o țară.

Cele mai funcționale și efi-
ciente democrații sunt cele
mai plicticoase, sunt locurile
în care schimbarea progra-
mului unui supermarket,
unei instituții publice poate
duce la căderea Guvernului,
la o nouă majoritate parla-
mentară. 

Cu alte cuvinte, plenul
unei camere a Parlamentu-
lui, ședința de guvern, șe -
dința de politică monetară a
BNR, ședința CSAT, ședința
CSM sunt instituții în sine,
esențiale pentru adminis-
trarea curentă a statului și
care nu pot sta la bunul plac
al unei/unor persoane.

Or, ce au în comun guver-
nele de 30 ani încoace? Șe -
dințe de guvern noaptea (”ca
hoții”), ședințe de guvern or-
ganizate în cele mai diferite
zile ale săptămânii, care să
acomodeze programul medi-
atic sau politic al primului
ministru. O manieră de lucru

care arată dispreț față de stat
într-o țară civilizată. Pentru
că, ziua mergea la chermeze
și campanii electorale.

Haosul deciziilor 

Guvernului 

S-a văzut și în înver șu -
narea cu care, în starea de
urgență, autoritățile au apli-
cat amenzi fabuloase cetățe-
nilor, pentru ca apoi să
renunțe aproape cu totul la
impunerea măsurilor de
combatere a pandemiei, de
teama scadenței electorale.
Exemplul este închiderea
piețelor și deschiderea de
alegeri. 

”Plec din funcția de pre-
mier cu conștiința datoriei
împlinite”, spunea fostul pre-
mier odată cu depunerea
mandatului, după un an și o
lună de ”lăutarism” la gu-
vernare. Oare cât am evoluat
noi ca nație de-a lungul tim-
pului? Din păcate…

De mii de ani n-am evo -
luat prea tare. Cele câteva
milioane de români mani -
pulați de televiziuni și de
politicieni aleargă bezmetici
prin hiyermarketuri și golesc
rafturile de cele mai proaste
și mai ieftine produse. Se bat
pe pungile cu mălai din ma -
gazine și pe conservele ief-
tine, semn că nu de moarte
se tem cel mai tare, ci de
foame. Excesul alimentar
face în România mai multe
victime decât coronavirusul

Prostia cu Prostimea 

fac casa comună 

Ce va rămâne în urma
asaltului prin magazine,
după ce va trece gripa și lu-
crurile se vor liniști? Vor
rămâne prețurile mari, cres-
cute artificial, tocmai de cei
care se tem că gripa îi va lăsa
nemâncați. Prostia se
plătește de fiecare dată, iar
banii cheltuiți pe ea nu mai
pot fi recuperați. Prostia cu
Prostimea fac casă comună.
Rămân alegeri forțate, fără
rost, făcute de frica scau -
nelor, scârba oamenilor ce au

ales voturi furate și… iese
cine dictează Occidentul.
Rămân afacerile necurate pe
seama coronavirusului, me -
dici îmbogățiți peste noapte,
popi sărăciți, elevi analfabeți
ca și studenții de altfel,
polițiști neinstruiți, fără
practică, fără nimic, econo -
mie pe butuci, datorii mari,
făcute de celebrul Câțu și în-
mulțirea slugilor care se află
în vârful statului. Cel mai
greu lucru a fost aducerea
neomarxiștilor în funcții
cheie, care vor contribui la
demolarea PNL, unde Cioloș
și Ardeleanu își freacă
mâinile de bucurie până la
căderea lui Macron! Atunci,
Julien va fi Julieta. 

Românii sunt ușor de
manevrat și foarte schimbă-
tori în felul lor de a gândi.
Dincolo de comportamentul
de Ev Mediu, care s-a făcut
simțit și în cazul "luptei" cu
pandemia. Isteria provocată
în primul rând de televiziuni
și de modul în care manip-
ulează ignoranța publică îi va
lovi pe români mult mai grav
decât o febră și un strănut, și
anume în portofel, unde în
curând va fi ...”circul foamei”.
Avem oficial 297 morți de
Covid din 29700 de morți.

O turmă speriată poate
face mai multe pagube decât
orice virus din lume. Și asta
e valabil nu doar în cazul
coronavirusului, ci în orice
moment de panică colectivă.
Noi românii suntem tributari
efectului de turmă. O să
vedeți cât de curând vor mai
apărea efecte de turma și în
alte direcții.

L-am întrebat zilele tre-
cute pe un domn cu care mai
vorbesc din când în când, ce
se întâmplă cu coronavirusul
și cât de periculos e. Să se
termine așa repede restricți-
ile ridicate rapid. Mi se pare
o mare cacealma toata
aceasta propagandă, în spe-
cial cu vaccinurile prin par-
cări, în locuri mizerabile la
plus 20 grade, nu la minus
80 și multe altele. Văd ca se

discută să se facă anual câte
un vaccin. Nu se știe nimic
concret, scapă cine poate și
cum poate, iar ,,Gheorghe”nu
durează un an și va fi gen-
eral.

- E o mare prostie mi-a
răspuns. O mare prostie
mondială, alimentată inconș-
tient de televiziuni și de oa-
meni miliardari. Sunt multe
semne de întrebare de un an.

- Sfatul meu este ca lumea
să se comporte normal și în
toată perioada asta, să nu se
mai uite deloc la televizor.

Are dreptate. Televizorul
alimentează isteria, iar pros-
tia dublată de isterie, e letală.
Pentru că, prostia e cel mai
contagios virus. (Avem min-
istru care nu știa când s-a
născut). Apropo, avem o lege
a pensiilor aprobată, dar nu
se aplică, calculul punctului
de pensie nu-l știe nimeni,
fiecare calculează după
bunul plac. Avem miliarde de
la Bruxelles, dar nu avem,
corupție nu mai avem, nu
mai fură nimeni, iar 29.400
de morți n-au mai murit de
Covid!!!! Manipulare și pros -
tie multă, spunea domnul...

- Și la ce să se uite, dom-
nule ?

- Mai bine se uită la filme
porno. Vor ieși mult mai
câștigați. Filmele porno sunt
singurele care nu te deza-
măgesc niciodată și nu arată
maimuțoi și maimuțe ... 

SCAPĂ CINE MAI POATE’’
(probabil doar cei vaccinați)!

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Nesimțirea și prostia 
provoacă suferință
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Mod de preparare:

Rădăcinoasele se curăță și

se taie rondele, ceapa se

toacă mărunt, ardeii se taie

cubulețe. Loboda, ștevia și

leurda se spală și se taie fâșii,

iar roșiile cubulețe.

Se pregătește oala pentru

ciorbă, în care se încinge

uleiul, se călește ceapa,

zarzavatul și ardeiul, timp de

3-4 minute. Se adaugă apoi

vegeta, piper. Legumele se

fierb în apă timp de 20 de

minute, apoi se adaugă lo-

boda, leurda și roșiile, con-

tinuându-se fierberea încă

15 minute. La ciorbă se

adaugă tăițeii lați, iar când

aceștia sunt fierți, ciorba se

acrește cu pasta de tomate și

moare de varză, după prefe -

rință. Se mai dă un clocot, se

stinge focul, iar deasupra se

presară leușteanul tăiat

mărunt.

INGREDIENTE

3 morcovi, o rădăcină de pătrunjel, o țelină mică, o

ceapă, un ardei verde și unul roșu, 2 roșii, o legătură

de lobode roșii și una de lobode verzi, 2 roșii, o legă-

tură de ștevie, una de leurdă, una de mărar, una de

leuștean, o lingură pastă de tomate, 50 ml ulei, 100 g

tăiței lați, un litru zeamă de varză, vegeta, sare, piper.

Ciorbă de primăvară Plăcintă cu brânză 
și leurdă

Mod de preparare:

Pasta de ardei se

amestecă bine cu ardeiul iute

măcinat, usturoiul strivit, co-

riandrul, chimion și puțină

sare, se adaugă două linguri

de ulei, iar după omoge-

nizare, se obține o pastă con-

sistentă. Cartofii noi se

curăță cu un burete metalic,

se taie în 2-4 bucăți, pe

lungime. Pulpele, spălate și

uscate în șervețele de hârtie,

cartofii noi se aranjează în

tavă. Peste cartofi și pulpe se

toarnă uniform sosul obți -

nut, apoi se adaugă 150 ml

de apă. Ceapa verde se

curăță, se taie în segmente

mai lungi și se pune peste in-

gredientele din tavă. Tava se

dă la cuptor pentru 40-50 de

minute, până se rumenește

carnea. La final, untul se

amestecă ușor cu ingredien-

tele din tavă și se mai lasă

încă cinci minute la cuptor.

După ce se scoate tava din

cuptor, peste carne se pune

menta zdrobită, amestecată

cu puțin ulei și sare grun-

joasă.

INGREDIENTE

4 pulpe inferioare de pui (cu os și piele), 1 kg

cartofi noi (mici), 6 cepe verzi, 2 linguri pastă de ardei,

o lingură de ardei iute amestecat cu ulei, 2 lingurițe

coriandru măcinat,1/4 linguriță de chimion măcinat,

5 căței de usturoi, 5 linguri ulei, o lingură de unt sau

untură, frunze de mentă, sare, piper.

Pulpe de pui cu cartofi noi și
ceapă verde, la cuptor

Mod de preparare:

Foile de plăcintă se decongelează din timp. Brânza se

mărunțește într-un bol încăpător, apoi se amestecă bine cu

două ouă, leurda, ceapa și pătrunjelul tăiate mărunt. 

Foile decongelate se împart, două câte două și se ung ușor

cu untul topit în ulei. Pe latura mare a foii, din margine

pornind, se pun cam 5 linguri din compoziție, apoi foaia se

rulează cu grijă. Pe măsură ce se rulează, foaia se mai unge,

în special când se ajunge la capăt. Ruloul format se așază în

tavă, procedându-se la fel și cu celelalte foi, rulourile

putându-se așeza și în spirală. Laptele se amestecă cu ouăle

rămase și se toarnă peste plăcinta din tavă. Tava se dă la cup-

torul încins și se ține 40-45 de minute.

INGREDIENTE

Pentru o tavă de 22/23 cm.: 3 legături mai mari de

leurdă, 500 gr brânză de vaci ușor sărată, 250 gr tele-

mea de bivoliță, o legătură de pătrunjel, 4 ouă, o legă-

tură ceapă verde,  un pachet foi de plăcintă, 200 ml

lapte

Pentru unsul foilor: 200 gr unt, 5 linguri ulei.
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Dezlegarea integramei 
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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 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 în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS. 5,25,
la 10 km de Deva și 14 km de Hune-
doara. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0769.213.866.

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.

14 - miCa PUBLiCiTaTE 21 - 27 mai 2021



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.

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 Văduv, 79/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 60-68 de ani,

pentru prietenie sau căsătorie. Tele-

fon: 0723.962.791.

l Doamnă, 37 de ani, doresc să

cunosc un domn de vârstă apropiată,

cu apartament, pentru a întemeia o

familie. Rog și ofer seriozitate. Telefon:

0774.941.520.

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, 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, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

PIERDERI

l SC G.T.I. TRANSPORTING SRL cu

sediul în Deva, Str. Aleea Viitorului,

Bl.O4, Sc.3, Et.1, Ap.15, Jud. Hunedoara,

CUI RO 22400784, Nr. Reg. Com.:

J20/1309/2007, declar pierdută şi

nulă Autorizaţia de taxi nr.65 valabilă

pentru autovehiculul marca Dacia

Sandero, număr înmatriculare 

HD-11-ZCU. 

l Pierdut certificat de înregistrare

al SC THERMO RECYCLING SRL, cu

sediul în Municipiul Deva, Piața Victo-

riei, nr. 2, et.1, Cam.103, jud. Hune-

doara, înregistrat la Registrul

Comerțului cu nr. J20/288/08.03.2016.

Se declară nul.

DIVERSE

l Vând goblenul ”Icoană îm-

părătească”, înrămat, 14x22. 

Preț: 380 lei, telefon: 0725.483.189.

l Vând tacâmuri de masă și acce-

sorii de bucătărie. Telefon:

0254.211.687, 0735.195.269.

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 Vând lăzi de stupi, rame, maga-

zie, diafragme, capace, hrănitoare,

rame 1/1 și ¾, redresoare etc. din

lichidare stupină. Preț: 0-100 lei, 

negociabil, telefon: 0755.806.759.
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D
upă clasarea pe
primul loc la finalul
turneului de la

Ploiești și promovarea pe
prima scenă a handbalului
românesc, componentele
echipei de la CSM Deva și
staful tehnic al acesteia au
fost invitați ieri la Primăria
municipiu lui  Deva. Au par-
ticipat de asemenea la
această întâlnire, Călin
Marian prefectul și Lorincz
Szell subprefectul județu-

lui Hunedoara.
Viceprimarul Ferdinand-

Zoltan  Pogocsan, o parte din
conducerea Primăriei mu-
nicipiului Deva  au ținut să le
felicite pe handbalistele clubu-
lui devean pentru perfor-
manța înregistrată la finalul
acestui sezon com  petițianal. 

Viceprimarul, în calitate de
gazdă a menționat în alocuți-
unea sa că “Este o ma re per-
formanță pentru fetele

noas tre, care în primul an de
la reînființarea echipei de
handbal feminin au promovat
în prima ligă națională a cam-
pionatului de handbal. Avem o
echipă nouă, jucătoare talen-
tate, disciplinate care pun pa-
siune și iubire în ceea ce fac.
Trebuie să le susținem și să ne
bucurăm cu toții de această
performanță. Felicitările și
aplauzelor noastre sunt pen-
tru voi.”

Handbalistele de la
CSM Deva, invitate la

Primăria Deva 

T
imp de trei zile la
Arad s-au desfășurat
întrecerile Cupei

României la box, com-
petiție organizată de către
Federația Română de Box,
adresată sportivilor de la
categoria cadeți la care au
fost prezenți și compo-
nenții loturior naționale
de juniori.

A fost o competiție reușită
desfășurată în condițiile spe -
cifice acestei perioade de
pandemie, fără spectatori în
tribune, fără susținători dar
cu respectatea unor condiții
drastice din punct de vedere
sanitar pentru securitatea
participanților, aflați în nu -
măr mare la startul acestor
întreceri.

Tinerii pugiliști de la secția
de box a Clubului Sportiv Șco-
lar Hunedoara au reușit să
urce pe podiumul acestei
ediții într-o competiție de
nivel national și au revenit
acasă cu alte trei noi medalii,

toate de bronz
Sebastian Andrei Ghindă  a

câștigat medalia de bronz la
categoria 43 kg , Ionuț Vasile
Gherga la categoria 44 kg, iar
Gabriel Cristian Dinu s-a
clasat pe locul al treilea și a
câștigat medalia de bronz la
categoria 40 kg.

Cei trei tineri pugiliști sunt
antrenați la CSS Hunedoara
de către antrenorul emerit

Ilie Captari (care este și
cetățean de onoare al mu-
nicipiului Hunedoara) și de
prof. Petru Marius Butnariu
Dăscălescu cu care își vor
continua antrenamentele cu
mai multă ambiție de autode-
pășire și cu încredere pentru
ca în toamnă, la Campionatul
Național de Box pentru ju-
niori și cadeți, să obțină
rezultate și mai bune.

Box:  Pugiliștii  hunedoreni medaliați la 
Cupa României pentru cadeți

E
chipa de fotbal a CSA
Aurul Brad a câști-
gat duminică prima

manșă din barajul de pro-
movare/ menținere în
Liga 3 în jocul pe care l-a
disputat acasă cu Fortuna
Becicherecu Mic, cam-
pioana  județului Timiș.
Scorul final de 3 – 1 este
liniștitor pentru returul
din această întâlnire însă
trebuie menționat că
echipa din Brad a a avut
duminică o mulțime de
ocazii care dacă ar fi fost
finalizate, diferența de
scor ar fi fost mai mare.

CSA  Aurul  Brad a obținut
o victorie clară, diferența
putând fi indiscutabil mult
mai mare fără atâtea și atâtea
ratări și pornește cu prima
șansă la calificare în returul
programat duminică 23 mai
la Becicherecu Mic.

Aurul Brad a evoluat în
formula: Ilea – Lazăr (min. 87
Lup), Șoit, Deak, Iga – Pașca
(min. 46 I. Filipaș), Vajda,
Leaha, Miclean – Dărăban
(min. 74 Tălpaș), Leucian
(min. 83 Cristea). Antrenori
Mihai Leaha, Viorel Miclean.

Antrenorul Mihai Leaha a
declarat după joc: „Să nu ne
culcăm pe o ureche, mai este
de jucat returul, nu suntem

încă promovați. S-a văzut și
astăzi, dacă nu intri pe teren
încă din minutul 1 concentrat
și mobilizat, fotbalul te tax-
ează. De doi ani construim
echipa aceasta, atuul nostru
este forța grupului. Ne dorim
să facem ceva pentru acest
oraș, să promovăm cu Aurul
în liga a treia. Lui Ionuț (n.
red.: Filipaș, autorul a două
goluri) i-am spus la pauză
„intri cu prospețime” și așa a
fost. Copiii Becicherecului au
arătat că au calitate și că sunt
bine pregătiți, ne-au pus pro -
bleme, chiar vreau să îi fe-
licit.”

Florin Cazacu (primarul
municipiului Brad): „Aurul a
fost azi mult mai bună ca Be-
cicherecu, scorul putând fi
ușor cu patru sau cinci goluri
în favoarea noastră. Am făcut
un pas mare spre promovare,
nu înainte de a trăi niște
emoții cumplite, cu ambu-
lanța ajunsă cu un minut și
jumătate înainte de limită. Va
trebui ca echipa să își demon-
streze valoarea și la Beci-
cherecu Mic, în retur. Va fi o
mare provocare și pentru ad-
ministrația publică locală din
Brad să susținem echipa în
liga a treia, vom face un apel
la sponsori și la cetățeni să ne
ajute.”

Fotbal:  CSA Aurul Brad
are șanse la promovare 

în Liga a III-a
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