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ADMINISTRAŢIE

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 3
Lucrările de modernizare la
Culoarul Mureş Nord - 
cel mai mare obiectiv de
investiţii în infrastructura
de drumuri judeţene, 
vor începe în scurt timp. 

SOCIALPAG.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!

Gest umanitar al unei
firme din judeţ pentru 
pacienţii spitalului 
municipal din Hunedoara.
Cum s-au simţit bolnavii. 

/p.16

GRATUIT

Ani de liceu- bucurii şi
speranţe pentru viitor

Guvernul a aprobat modificarea hotărârii
privind prelungirea stării de alertă, astfel

încât nunţile şi botezurile se vor putea 
desfăşura până la ora 2,00 noaptea.

NATURĂPAG. 8-9
Prinse în ciorchine sau
buchețele mici,  de un alb
imaculat, florile de salcâm
și tei, adevărate minuni ale
naturii, au o mulțime de
proprietăți terapeutice.

GRATUIT LA GEOAGIU-BĂI

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o invitaţie 
gratuită la Complexul Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi.

Câştigătorii din această

sptămână sunt:
• RADU ADRIANA-LAURA din Deva
• MAGUI FLORIAN din Cristur

Ani de liceu- bucurii şi
speranţe pentru viitor
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Oficiul Fitosanitar
Hunedoara - ne
spunea ing.

Marinela IOJA (foto) în
calitatea sa de șef birou -
aparține de Autoritatea
Națională Fitosanitară, cu
sediul în orașul Voluntari. 

În cadrul Oficiului lucrează
6 persoane, având funcția
publică de consilieri superi-
ori, dintre care 3 persoane în-
deplinesc și atribuții de
conducători auto. Atribuțiile
acestora presupun activități
ce se realizează atât în birou,
cât și pe teren.

- Care sunt activitățile
oficiului înscrise pe agenda
sa de lucru?

• control fitosanitar în cul-
turi, plantații, depozite de
plante și produse vegetale;

• implementarea pro-
gramelor de monitorizare
privind organismele de
carantină dăunătoare plante -
lor și produselor vegetale;

• controale la depozitele
operatorilor economici care
exportă material lemnos pen-
tru a verifica modul în care se
execută gazarea materialului
lemnos cu produse de pro-
tecția plantelor din grupele
de toxicitate T ȘI T+;

• la cererea operato-
rilor economici și a per-
soanelor fizice care exportă
plante, produse vegetale și

alte obiecte reglementate,
efectuează controlul fitosani-
tar în vederea eliberării cer-
tificatelor fitosanitare prin
care garantează că produsele
respective sunt conforme cu
cerințele legislației fitosa -
nitare ale țării importatoare;

• efectuează, la solicitare,
controale fitosanitare în ved-
erea înființării pepinierelor
(pomicole, viticole, dendro-
logice și silvice), serelor
(legumicole și floricole), câm-
purilor experimentale și a
colecțiilor (pomicole, viticole,
dendrologice și silvice);

• desfășoară activitatea de
supraveghere și control cu
privire la respectarea regimu-

lui de carantină fitosanitară;
• face propuneri de caran-

tinare a suprafețelor  confir-
mate ca fiind infestate/
in fectate cu organisme dău -
nătoare de carantină, respectiv
de decarantinare a su pra -
fețelor, în conformitate cu le -
gislația în domeniu;

• în cazul depistării unor
organisme dăunătoare, im-
pune și urmărește aplicarea
măsurilor necesare eradicării
și prevenirii organismelor
dăunătoare în cauză;

• efectuează sondaje în
scopul determinării arealului
de răspândire a organismelor
dăunătoare cu privire la den-
sitate, frecvență, intensitatea

atacului și daune;
• în baza controlului fi-

tosanitar, în funcție de pragul
economic de dăunare, reco-
mandă și urmărește efectu-
area tratamentelor chimice;

• exercită atribuții de
poliție fitosanitară pe raza
județului, la comercianții și
utilizatorii de produse de
protecție a plantelor;

• prelevează probe de
plante și produse vegetale din
depozitele producătorilor, su-
permarketuri și piețe pentru
determinarea reziduurilor de
pesticide, în conformitate cu
planurile de monitorizare și
legislația în vigoare;

• asigură asistența tehnică
în domeniul fitosanitar pen-
tru producătorii agricoli cu
privire la utilizarea în sigu-
ranță a produselor de pro-
tecție a plantelor;

• face verificări în fitofar-
macii și depozite în vederea
autorizării operatorilor eco-
nomici;

• verifică respectarea de
către producătorii agricoli a
normelor de eco-condițional-
itate privind utilizarea pro-
duselor de protecția plantelor
în cadrul schemelor și mă-
surilor de sprijin pentru fer-
mierii din România, în
conformitate cu acordul cu
Agenția de Plăți și Intervenție

pentru Agricultură;
• prelevează și ma -

nipulează probe vegetale su-
puse tratamentului excesiv cu
produse de protecție a
plantelor;

- Vă confruntați cu
greutăți?

În realizarea inspecțiilor pe
teren, personalul intră în con-
tact cu diferite organisme
dăunătoare prezente în cul-
turile agricole, dar și în spațiile
de depozitare ale pro  duselor
agricole (virusuri, bacterii fi-
topatogene, ciuperci, insecte,
acarieni și nematozi) și cu pro-
duse de protecție a plantelor
(insecticide, erbicide, fungi-
cide, raticide etc.)

Deplasarea în teren se re-
alizează cu mașina instituției,
în unele cazuri în zone greu
accesibile, teren accidentat
(riscuri de accidente) sau în
zone cu animale sălbatice
(pajiști de munte), pe cur-
surile de ape pentru de-
pistarea unor buruieni de
carantină. (Ex.: pentru de-
pistarea Ambrosiei, o plantă
care conține substanțe aler-
gene sau pentru depistarea
buruienii Solanum dulca-
mara).

Pagină realizată
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Şcoala dă aripi spre lumină
La inițiativa organiza-

torilor, prof. Irina
ADAM și înv. pension-

ară Rodica POGEA, cu spri-
jinul Primăriei comunei
Peștișu Mic, a Bisericii
Ortodoxe ,,Adormirea
Maicii Domnului” – Mâne -
rău și a Comitetului de
părinți din satul Mânerău
- după cum ne spunea 
primarul Daniel Saul 
DOBRUȚCHI (foto) -  
în perioada 23.05.2021 –
02.09.2021, se desfășoară
proiectul ,,O altfel de
școală – Să știm mai
multe, să fim mai buni!”

Organizatorii proiectului
doresc ca în zilele de primă-
vară și vară să adune copiii
satului într-un mediu plăcut,
atractiv și folositor în vederea
organizării unor activități în
care să predomine creativi-
tatea, curiozitatea, armonia,

plăcerea, relaxarea, să se dez-
volte relațiile de prietenie
între copiii comunei, să le
formeze un comportament
politicos cu cei din jur, dez-
voltându-le încrederea în
sine și în ajutorul lui Dum-
nezeu în toate demersurile
noastre.

Programul urmăreşte im-
plicarea școlarilor și preșco-
larilor din satul Mânerău, a
cadrelor didactice active sau
la pensie din sat și a pă -
rinților în activități care să
răspundă intereselor și pre-
ocupărilor diverse ale aces-
tora și anume:

• să pună în valoare talen-
tele și capacitățile acestora în
diferite domenii;

• să susțină participarea la
acțiuni variate;

• să ajute copiii la dobândi-
rea de deprinderi, capacități

și abilități în cât mai multe
domenii;

• să îmbunătățească com-
petențele sociale, cooperarea,
comunicarea verbală și non-
verbală, creativitatea;

• să găsească strategii și
resurse pentru a crea
premisele personalității unui
om pregătit, liber, demn, ca-
pabil să se adapteze condiți-
ilor sociale.

Rezultatele așteptate ale
proiectului sunt următoarele:
realizarea de produse artis-
tico-plastice și practice; exer-
sarea sentimentelor de
prietenie și colaborare între
copii; îmbogățirea cunoșt-
ințelor despre zona în care
trăiesc și nu numai; exersarea
comportamentelor ecologice,
moral-civice și religioase; for-
marea unor abilități de lucru
în echipă; exersarea de-

prinderilor motrice învățate.
Totul se va concretiza prin

realizarea de expoziții cu lu-
crările elevilor, albume cu fo-
tografii de la activitățile
desfășurate, pliante cu in -
stantanee de la activități, fișe
de activitate, fișe de lucru, pro-
cese verbale, diplome, materi-
ale PPT, un jurnal al
proiectului, panouri și o revistă
a satului „Aripi spre viitor”.

Iată și temele principalelor
activități care se vor des-
fășura în cadrul proiectului:
„Să ne cunoaştem satul și
zonele din împrejur”, „Vechi
îndeletniciri ale sătenilor -
creşterea animalelor și culti-
varea pământului”, „Jocurile
copilăriei”, „Invenții și inven-
tatori”, „Frumusețea plaiuri -
lor noastre în artă”,
„Mate matica în versuri și în
povești”, „Acordarea primului

ajutor”, „Meseria - brățară de
aur”, „Hristos - Lumina
Lumii”, „Pe aripile cuvintelor”,
„Omul și mediul înconjură-
tor”, „Acțiunile omului în
natură”, „Sfinții - prietenii
noștri’’, „Praznicul Bisericii
din localitate Adormirea
Maicii Domnului”, „Jocurile
copilăriei” etc.

În prim plan: Oficiul Fitosanitar Hunedoara
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Una dintre cele mai
importante investiţii
în infrastructura de

drumuri din judeţul Hune-
doara este pe cale să
înceapă în scurt timp. 

Deva – Cunoscute sub nu-
mele de Culoarul Mureş Nord,
mai multe tronsoane de dru-
muri judeţene care urmează
cursul râului Mureş vor fi
modernizate în următorii doi
ani, datorită unui contract de
finanţare cu fonduri europene
nerambursabile în valoare de
peste 118 milioane lei, câşti-
gat de Consiliul Judeţean (CJ)
Hunedoara. 

Sectoarele de drum încep
la Gelmar şi continuă apoi
prin localităţile Geoagiu Băi,
Bobâlna, Rapoltu Mare, Uroi,
Chimindia, Hărău, Bârsău,
Şoimuş, Brănişca, Ilia (DN 7).

Pentru ca lucrările să se
deruleze mai operativ, cu-
loarul mai înainte menţionat

a fost împărţit pe trei loturi,
contractele de execuţie fiind
semnate în cursul acestei săp-
tămâni. Firmele câştigătoare
au fost desemnate în urma
procedurii de achiziţie pu -
blică iniţiată de CJ Hunedoara. 

„Vreau să îi asigur pe lo -
cuitorii județului Hunedoara
că nu voi permite niciun rabat
de la acest proiect. I-am aver-
tizat pe contractanți că nu
vom fi de acord cu prelun-
girea termenelor, că vom fi
prezenți pe șantier și că vom
fi atenți la modul în care se
vor derula lucrările. În cazul
în care nu se vor respecta
prevederile contractuale, vor
exista penalități. Amplasa-
mentul poate fi predat săp-
tămâna viitoare, deci lucrările
pot începe. Le mulțumesc
colegilor mei, domnului Cos-
tel Avram, domnului Ion
Bădin și membrilor unității de

implementare a proiectului
pentru efortul depus”, a de-
clarat președintele CJ Hune-
doara, Laurențiu Nistor.

Obiectivul principal al
proiectului este moderni -
zarea și reabilitarea - pentru
îmbunătățirea parametrilor
rele vanți, creșterea vitezei, si -
gu  ranței rutiere, portanței, a
70 de km de drumuri ju -
dețene din care 4,28 km relo-
caţi de CNAIR, care asigură
conectivitatea cu rețeaua
TEN-T (Autostrada A1 și
magistrala CF 200 Curtici-
Arad-Simeria), con form docu-
mentației teh nico-economice
aprobate, pâ nă la finalul
proiectului. 

Valoarea totală a con-
tractelor de lucrări pe cele trei
loturi este de 118.707.009,25
lei fără TVA, iar finanțarea este
asigurată din fonduri eu-
ropene. 

Culoarul Mureş Nord-
Drumurile judeţene de

pe cursul Mureşului
vor fi modernizate

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.

Deva – Sensul giratoriu de
la Sântuhalm, la intersecţia
dintre DN 7 şi şoseaua spre
Hunedoara, a fost finalizat, la
trei luni de la începerea lu-
crărilor. Investiţia a costat
trei milioane de lei şi a fost
încheiată înainte de termen. 

Benzile de intrare şi de
ieşire au fost proiectate pe o
lungime de circa 240 de
metri, iar inelul central are o
rază exterioară de 29,5
metri. 

Pe aceeaşi linie, a pro iec -
telor de infrastructură ru-
tieră, Guvernul României a
propus Comisiei Europene
finanțarea a 434 km de au-

tostradă prin Planul Național
de Redresare și Reziliență. 

Pe aceste tronsoane vor fi
construite 52 de stații de
încărcare pentru autoturis-
mele electrice, iar în lungul
autostrăzilor nou construite,
pe 65 hectare, vor fi realizate
și perdele forestiere. 

În plan a fost cuprins și
tronsonul Margina-Holdea,
în lungime de circa 9 km,
sectorul lipsă din A1 Lugoj-
Deva, pentru care România a
pierdut finanțarea din fon-
duri europene nerambur -
sabile. Pe tronson vor fi două
stații cu 10 puncte de încăr-
care.

Giratoriul de la Sântuhalm a
fost finalizat; veşti şi despre

autostrada Deva-Lugoj
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D
omnule Ministru
Popescu, de ce ne-
ați mințit?

În urmă cu aproximativ 2
luni, când eram în biroul
dumneavoastră, alături de
colegi de-ai mei de la AUR,
pentru a discuta despre
soarta minerilor care își vor
pierde locurile de muncă și
despre viitorul termocen-
tralelor pe cărbune, v-ați pre-
făcut că nu cunoașteți
interesele GSP Power în
domeniu, că nu știți cine e dl.
Comănescu.

Iată, ieri am aflat că, prin
PNRR, veți da mai mult de o
jumătate de miliard de Euro
către GSP Power, o firmă con-
stituită anul trecut, cu cifră de
afaceri zero, deținută de
domnul Comănescu pe care
aparent nu îl cunoașteți.

Mai mult, în ultimele două
luni ați schimbat strategia
pentru Mintia: în loc să dați
termocentrala Consiliului
Județean Hunedoara sau
Primăriei Deva, așa cum v-ați
angajat prin programul de
guvernare, ați decis să o vin-
deți la preț de fier vechi. Nu e
nicio surpriză, GSP Power s-a
arătat interesată să cumpere
Mintia. Din jumătatea de mil-
iard primiți gratis prin PNRR,
oricine și-ar permite să
cumpere activele ieftinite
premeditat de la Mintia.

PNRR este un act de tră-
dare națională. România îm-
prumută bani pentru a-i da
gratis, fără dobândă, firmelor
de casă ale partidelor de la
guvernare. Fiecare român va
trebui să plătească 30 de Euro
firmei GSP Power, la care se
adaugă dobânda la care se îm-
prumută România. În schimb,
pentru reconversia Văi Jiului
sau pentru rezolvarea ter-
moficării din Deva, Guvernul
nu a alocat prin PNRR niciun
cent, niciun ban.

Termocentrala Mintia e
astăzi încă a statului. De ce nu
ați vrut, domnule ministru
Popescu, ca statul să ia bani
europeni pentru creșterea
competitivității și decar-
bonarea termocentralei și să
facă profit? Dacă statul a
putut să preia datoriile CEH,
a plătit angajații să scape de
ei și a curățat calea pentru ca
băieții deștepți să poată
mima o licitație și să preia
termocentrala Mintia, oare
Ministerul Energiei nu se
putea ocupa și de planul de
investiție în termocentrala
Mintia prin PNRR pentru ca
aceasta să rămână în propri-
etatea și spre beneficiul viitor
al tuturor românilor? 

Așa cum energia nu se
pierde, ci se transformă, nici
„băieții deștepți” din energie
nu dispar, ci se adaptează,
găsesc noi oportunități, de
această dată verzi, de a ex-
ploata slăbiciunile statului
român. Dacă PNRR este un
program pentru „băieții
deștepți” din energia verde,
să nu ne mai mirăm că nu
avem bani la buget, că sis-
temul nostru medical se
prăbușește, școlile și secțiile
de poliție au grupuri sanitare
afară în curte și oamenii ne
pleacă cu de-a valma în
străinătate. 

Domnule Virgil Popescu,
corectați PNRR-ul și dați
banii pentru energie com-
paniilor de stat devalizate de
politicieni ca dumneavoastră.
Dacă ați uitat, vă aduc eu 
aminte, până nu e prea târziu:
nu sunteți ministrul priete-
nilor și firmelor de partid,
sunteți ministru în Guvernul
Româ niei.

Deputat AUR 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția electorală
22 HUNEDOARA

Crişcior – Construirea
unui bloc ANL pentru famili-
ile tinere, cu copii, din co-
muna Crişcior, reprezintă una
din priorităţile administraţiei
publice locale. Primăria a
găsit o soluţie pentru această
problemă, astfel că un bloc
vechi, ce aparţine de comu-
nităţii locale, va fi demolat,
iar pe terenul rămas liber se
va construi un imobil nou. 

„Amplasamentul va fi pre-
dat celor de la ANL, care vor
construi aici un bloc nou, cu
20 de locuinţe. Condiţiile de
ocupare ale acestor locuinţe
vor fi stabilite de ANL, în baza
unui punctaj stabilit la nivel
naţional”, a declarat primarul
comunei Crişcior, Ovidiu Fur-
dui. 

Din calculele primăriei ar
mai fi nevoie de un bloc simi-
lar, tot cu 20 de apartamente,
pentru a se acoperi necesarul
de locuinţe ANL, adminis-
traţia locală menţionând că
va face toate demersurile
necesare pentru soluţionarea
problemei. 

Pe de altă parte, primarul
comunei Crişcior susţine că
are nevoie de fonduri supli-
mentare la bugetul local, în

condiţiile în care mai multe
proiecte sunt în derulare cu
fonduri câştigate prin Progra-
mul Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL). Este vorba
despre mansardarea sediului
administrativ al primăriei, în
paralel cu reabilitare şi mo -
dernizare a acestuia. Pe lista
investiţiilor se mai înscriu
modernizarea şi dotarea dis-
pensarului uman, iar în
domeniul infrastucturii edu-
caţionale este necesară extin-

derea, amenajarea şi dotarea
unui corp de clădire al liceu-
lui din Crişcior. 

Sumele necesare pentru
confinanţarea acestor pro -
iecte se ridică la peste un
mili on de lei, doar pentru dis-
pensar şi primărie. Primarul
Ovidiu Furdui a menţionat că
soluţia ar fi rectificarea buge-
tară, deoarece autoritatea lo-
cală nu este eligibilă pentru
un împrumut de pe piaţa in-
ternă de capital.

Crişcior: Bloc ANL 
cu 20 de locuinţe

PNRR, un act de trădare națională

O jumătate de miliard de euro

din energie, făcuți cadou firmei

care vrea să cumpere Mintia 

la preț de fier vechi

Băiţa – Un proiect euro-
pean în valoare de 15.000 de
euro a schimbat percepţia
publică despre importanţa
internetului wi-fi în satele
României. Un asemenea ex-
emplu vine din comuna
Băiţa, unde administraţia lo-
cală a câştigat un asemenea
proiect finanţat din fonduri
europene nerambursabile.
Prin urmare, graţie Progra-
mului WIFI4You, cetăţenii
comunei pot avea acces gra-

tuit la internet în mai multe
zone. 

„Este un proiect care
aduce multe beneficii comu-
nităţii locale, mai ales că a
fost finanţat din fonduri eu-
ropene, nerambursabile. Oa-
menii caută din ce în ce mai
mult tehnologia şi informaţi-
ile care apar pe internet.
Dincolo de faptul că princi-
palii beneficiari sunt tinerii,
am observat că şi cei mai în
vârstă au deprins din bene -

ficiile comunicării pe inter-
net şi aşa îşi pot suna rudele
sau prietenii, inclusiv pe cei
din străinătate”, spune pri-
marul comunei Băiţa, Da -
mian Diniş.

În ceea ce priveşte lo cu -
rile în care internetul wi-fi
este gratuit, acestea au fost
stabilite în zone intens
tranzitate de către cetăţenii
comunei sau de către oas pe -
ţii satelor, cum ar fi la că -
minul cultural, pe Haldină, în
centru sau la şcoală. Toate
aceste zone sunt semna -
lizate prin indicatoare. 

Băiţa: Internet gratuit în principalele
puncte ale comunei
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În acest an și jumătate
de guvernare a coaliției
PNL, USR PLUS și UDMR

am avut parte doar de
vizite ale liderilor acestora
în teritoriu în scop elec-
toral. 

În acest an am aflat cu toții
că alocațiile nu se măresc, că
pensiile sunt înghețate, salari-
ile sunt plafonate și că nu 
există măsuri concrete pentru
susținerea mediului de afa ceri.
Totodată, am aflat de la min-
istrul muncii că aproximativ 1
milion de români din dias pora,
s-au întors în ultimul an în
România. Pentru aceștia nu a
fost luată nicio măsură pentru
a-i încuraja să rămână aici,
acasă. Aceeași inconsistență a
deciziilor o regăsim și în cazul
ministrului educației, care ig-
noră posibilitatea de a-i
susține pe copiii recent întorși
în țară să se integreze în sis-
temul de educație. 

Și asta nu este tot! Aflăm
din presă că, Programul
Național de Redresare și
Reziliență (PNRR) a fost trans -
format de coaliția de gu-
vernare în programul național
al celor puțini și norocoși, al
primarilor județelor care
susțin actualul Guvern. Nu este
drept, nu este cinstit ceea ce se
întămplă. De ce acest Exe cutiv
alege să îi pedepsească pe
cetățenii acestei țări?

În acest puzzle al apocalip-
sei care aparține actualului
Guvern, județul Hunedoara
bate pasul pe loc. Cu puțin

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Hunedoara – O companie
privată din judeţul Hune-
doara a pregătit o surpriză
plăcută, proaspătă şi...dulce
pentru pacienţii internaţi în
Spitalul Municipal „Dr. Ale -
xan dru Simionescu”, din
Hunedoara. Peste 700 de
kilograme de căpşune au fost
aduse aici şi apoi distibuite
celor care au avut permisi-
unea, din punct de vedere
medical, să poată mânca ast-
fel de fructe. 

„Într-un prezent care ne-a
dictat în mod forțat să în-
vățăm ce înseamnă izolarea
și distanțarea socială strictă,
câțiva oameni cu inimi mari
ne-au întins o mână extrem
de generoasă. 

Compania Carpathian
Berries SRL, cunoscută mai
degrabă sub numele comer-
cial de Continental Berries, a
donat Spitalului Municipal
din Hunedoara peste 700 de
kg de căpșune. La rugămintea
conducerii acestei societăți
fructele au fost distribuite,
întâi de toate, bolnavilor de
pe secții, excepție făcând pa-
cienții cu regimuri alimen -
tare ce nu permit consumul
de fructe, iar mai apoi, între -
gului personal activ al spi-
talului”, se arată într-un
mesaj de mulţumire al con-

ducerii spitalului. 
Căpșunele, preambalate în

caserole de câte 500 de gra -
me, culese chiar în dimineața
zilei în care au fost aduse la
Hunedoara, au fost împărțite
pacienților și angajaților, însă
de ele s-au bucurat și alte
persoane. Așadar, s-au dis-
tribuit fructe și angajaților
Serviciului Județean de Am-
bulanță - stația din Hune-
doara, dar și pacienților de la
Unitatea Medico-Socială "Pr.
Arsenie Boca", tot din Hune-
doara. 

„Nu putem exprima în cu-
vinte bucuria acestor oameni,
cu precădere a pacienților.
Sunt oameni care pe buze
arse de boală și bătrânețe au
fost hrăniți și desfătați, real-
mente, cu aceste fructe. Par
gesturi reduse ca importanță
aceste donații, însă ele au
adus foarte multă bucurie
atâtor oameni! Le mulțumim
din suflet inimilor mari de la
Continental Berries pentru
dărnicia lor, începând de la
directorii companiei și până
la cei care au trudit să
culeagă căpșunele și le dorim
mult succes și prosperitate în
tot ceea ce-și doresc să rea -
lizeze!”, se arată în mesajul
conducerii spitalului munici-
pal din Hunedoara. 

timp în urmă, minerii s-au
văzut nevoiți să stea blocați în
subteran să protesteze pentru
a-și primi drepturile salariale.
Din partea guvernanților,
nicio reacție! Nimeni, dar ab-
solut nimeni nu a venit în
județ să îi asculte. Cât despre
viitorul Termocentralei Min -
tia, ieri am aflat de la tribuna
Camerei Deputaților că se
dorește vânzarea ei. Guver-
nanți, de ce vreți să vindeți
România? Ce să mai vorbim
despre CFR Marfă. Se
cunoaște deja că peste 100 de
oameni, numai din județul
Hunedoara, vor rămâne fără
loc de muncă. 

Știu că printre colegii par-
lamentari care susțin această
coaliție de dreapta există și
oameni cu frică de Dumnezeu,
oameni care i-au reprezentat
pe români. PSD, așa cum a
afirmat președintele partidu-
lui, Marcel Ciolacu, va depune
o moțiune de cenzură. Sper să
facem front comun și să
răspundem dorinței poporu-
lui,să trimitem acasă acest Gu-
vern care a demonstrat deja
de nenumărate ori că nu își
iubește țara.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

România normală a guvernanţilor.
„România lucrului bine făcut”

înseamnă şi îngroparea 
judeţului Hunedoara

Hunedoara: Fructe
proaspete pentru pacienţii

Spitalului Municipal
„dr.Alexandru Simionescu”



P
rima etapă a
circuitu lui Grand
Chess Tour - Chess

Classic Romania 2021 - va
avea loc la Bucureşti, în
perioada 5-14 iunie 2021.
Etapa va fi inaugurată în 4
iunie cu o ceremonie la
care va participa cel mai
bun jucător de şah al tu-
turor timpurilor, multiplul
campion mondial Garry
Kasparov, 58 de ani. 

„Vrem să încurajăm tânăra
generaţie să descopere şahul
ca sport al minţii şi ca instru-
ment de educare şi autoedu-
care pentru a face faţă celor
mai dificile momente cu care
tinerii se pot confrunta în
viaţa lor", spune Augusta
Dragic, coorganizatoarea
eveni mentului.

Concursul va fi de şah cla-
sic. Şahiştii vor juca în sistem
turneu, adică fiecare cu
fiecare, iar câştigătorul va fi
decis în urma punctajului
acumulat. Premiile etapei de

la Bucureşti se ridică la
350.000 euro. Gari Kasparov
este al 13-lea campion mon-
dial la șah, a deținut titlul din
1985 până în 2000. El a dom-
inat șahul timp de peste 20 de
ani: a urcat în clasamentul
mondial în 1984 și a rămas
cel mai puternic jucător de
șah din lume până în 2006. În
2000, Kasparov a atins un
record de 2856 de puncte, un
record depășit doar de
Carlsen.

6 - SPORT 4 - 10 iunie 2021

C
ampionatul Naţional
de Taekwon-do itf
pentru categoriile de

juniori și seniori s-a des-
fășurat la finalul săp-
tămânii trecute în
municipiul Timișoara  și a
reunit circa 150 de
sportivi reprezentând 21
de cluburi din țară,
printre cei prezenți fiind
și sportivii de la Pantera
Neagră Petroșani.

Tinerii luptători pregătiți
la clubul din Valea Jiului de
către Ionuț Lascău (antre -
norul coordonator al secției)
și de  Maria Iovan (antrenor
secund)au obținut la com-
petiția de la Timișoara opt
medalii. Cea de aur a fost
câștigată de Anemona Nagy
la spargeri forță. Sportiva
Crina Buburuz  a cucerit o
medalie de argint  situându-

se pe locul II în proba de
luptă  iar cele șase medalii de
bronz au fost câștigate de
Alexandru Molnar (16 ani
component al lotului națio -
nal) în probele de spargere
forță și la  tehnici speciale,
Andreea Tălpălaru  la luptă și
tull, Elena Șamota tull și Biro
Eszter luptă.

Sensei Ionuț Lascău a de-
clarat:„ Dacă ținem  cont că
această echipă a participat
pentru prima dată la juniori,
atunci  sunt mulțumit de
rezultatele obținute de către
echipa mea, o parte dintre ei
chiar au fost la primele lor
meciuri din carieră. Sportivii
noștri care au trecut în acest
an de la copii la juniori au
reușit să urce pe podium da-
torită experienței acumulate
în ani de concursuri la com-

petițiile de copii.
Cinci dintre sportivii de la

clubul nostru au avut o
evoluție  foarte bună la acest
concurs  drept urmare sunt
în vizorul antrenorilor de lot
și este posibil să fie convo-
cați pentru a reprezenta
România la Campionatul Eu-
ropean din toamna acestui
an ce se va desfășura în Polo-
nia”, a declarat antrenorul
Ionuț Lascău.

Următoarea competiție la
care vor participa karateka
de la Pantera Neagră Pe tro -
șani  este  Campionatul Na-
tional ce se va desfășura la
Târgu Mureș în luna iulie,
dar până atunci la sfârșitul
lunii mai este programat  ex-
amenul de promovare . Suc-
ces tinerilor luptători de la
clubul din Valea Jiului.

TaekWon-Do  

Medalii pentru
sportivii de la Pantera
Neagră din Petroșani

Șah 

Legendarul Garry Kasparov
vine la București

Fotbal

Juniorii deveni U19 au câștigat

finala campionatului județean
La finalul săptămânii trecute, în organizarea Asociației

Județene de Fotbal(AJF) s-a desfășurat finala campionatului
județena pentru juniorii republicani U 19, partidă în care s-
au întâlnit echipele CSM Deva și Retezatul Hațeg.

După un joc deosebit de frumos, devenii s-au impus cu
scorul final de 4-0. Antrenorul principal al echipei devene,
prof. Marius Sîrbu a declarat imediat după această
partidă:''Am muncit mult, toți, astăzi se văd roadele unui pro-
ces de pregătire de aproape 3 ani. Nu a fost ușor la început,
dar cu timpul am progresat, atingând în prezent un nivel de
joc ridicat, bazat pe principii moderne ale fotbalului. Ne-au
ajutat foarte mult competițiile de seniori unde am jucat în ul-
timii ani, astăzi, mă bucur că au avut ocazia să arate că sunt
cei mai buni și la vârsta lor.”

ANUNȚ PUBLIC
privind depunerea solicitării de emitere

a avizului de Gospodărire a Apelor

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996,
cu modificările și completările ulterioare, titularul S.C. ECO
GREEN BM RECYCLING SRL cu sediul în municipiul Deva,
str. Granitului nr.18, județul Hunedoara, intenționează să so-
licite de la Administrația Bazinală de Apă Mureș, avizul de
gospodărire a apelor pentru proiectul ”Exploatare de nisip
și pietriș în perimetrul DEVA EST 2 cu redarea terenului în
circuitul agricol”, situat în extravilanul municipiului Deva,
județul Hunedoara. 

Această investiție este nouă și urmează să fie realizată
din surse proprii de către S.C. ECO GREEN BM RECYCLING
SRL.  În urma activității nu vor rezulta ape uzate.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată mai sus.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa:
Târgu Mureș, str. Koteles Samuel  nr. 33, tel: 0265260289,
fax: 0265267955,  e – mail: dispecer@adam.rowater.ro
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F
ederația Română de
Atletism are, de puțin
timp, un nou președ-

inte în persoana fostei
campioane olimpice la
săritura în lungime
Anişoara Cuşmir-Stanciu.
Ea a fost aleasă în funcţia
de preşedinte a Federaţiei
Române de Atletism, după
ce la Adunarea Generală
de alegeri l-a învins pe
preşedintele în exerciţiu,
Florin Florea, în al doilea
tur de scrutin, cu 131 
voturi la 85.

La Adunarea Generală a
Federaţiei Române de Atle -
tism au participat 234 de
membri, din 249 cu drept de

vot și a durat peste 8 ore şi
jumătate. Pentru funcția de
președinte al FRA au candi-
dat: fosta campioană olimpică
la maraton, Constantina Diţă,
campioana olimpică la sări -
tura în lungime, Anişoara
Cuşmir-Stanciu, preşedintele
în exerciţiu, Florin Florea şi
fostul preşedinte al federației,
Sorin Matei.

În vârstă de 58 de ani,
Anişoara Cuşmir-Stanciu este
campioană olimpică la sări -
tura în lungime, la Los Ange-
les, în 1984 și mai deţine în
palmares titlurile de vicecam-
pioană mondială şi euro-
peană. Este Maestru emerit al

sportului, a primit Ordinul
Naţional pentru Merit, în grad
de ofiţer, în anul 2000, a acti-
vat ca antrenor în cadrul
secţiei de atletism a CSA
Steaua şi a coordonat lotul
olimpic de atletism la JO din
2016 de la Rio de Janeiro.

Pentru cele 4 funcţii de vi-
cepreşedinte au fost aleşi
Nicoleta Grasu ,Virgil Preda
Cristina Man şi Cristian Dra -
go mir.

Prima mare competiție pe
care România o va organiza
sub coordonarea noii condu -
ceri a federației este Campi-
onatul European de Atletism
pe echipe Liga I.

Atletism 

Anișoara Cușmir-Stanciu,

noul președinte 

al federației

C
el de al treilea
turneul de Grand
Slam din actualul

sezon, cel de la Wimble-
don, este așteptat cu mult
interes iar organizatorii
acestuia sunt încrezători
că numărul spectatorilor
din tribune va depăşi ac-
tuala limită de 25% din
capacitatea stadioanelor,
ca urmare a măsurilor de
relaxare din Marea Bri-
tanie.

Marea Britanie se află în
etapa a treia pentru ridicarea
măsurilor restrictive, iar pre-
mierul Boris Johnson a
anunţat recent că inten ţio -
nează să ridice toate restricţi-
ile şi să redeschidă economia
începând cu 21 iunie.

Turneul de la Wimbledon
va debuta pe 28 iunie, la o
săptămână după data re-
laxării totale. Luna trecută, or-
ganizatorii de la All England
Lawn Tennis Club (AELTC) au
anunţat că fanii vor avea acces
în limita a 25% din capaci-

tatea arenelor, dar în urma
semnalelor pozitive după re-
laxarea restricţiilor, această
limită va fi depăşită.

Protocoalele de securitate
pentru Wimbledon prevăd că
anturajul fiecărui jucător este
limitat la trei persoane şi vor
trebui să fie cazaţi la hoteluri
special desemnate, în loc de
închirierea unor locuinţe pri-
vate din apropiere.

Organizatorii turneului au
amânat punerea în vânzare a
biletelor pentru mijlocul lunii
iunie pentru a avea mai multă
claritate privind situaţia sa -
nitară şi eventuala ridicare to-
tală a restricţiilor, care ar
putea permite creşterea limi -
tei pentru public la peste 25%
din capacitatea stadioanelor.

Mentionăm că  Turneul de
la Wimbledon a fost singurul
turneu de Grand Slam care a
fost anulat în 2020 din cauza
pandemiei de coronavirus,
pentru prima oară după al
Doilea Război Mondial.

Tenis de câmp  

Turneul de la Wimbledon  

va fi cu spectatori 

în tribune

A
50-a ediţie a mara-
tonului de la New
York, cu o partici-

pare maximă de 33.000
alergători, a fost progra-
mat pentru data de 7
noiembrie, după ce ediţia
de anul trecut a fost anu-
lată din cauza pandemiei
de coronavirus, transmite
Reuters.

În 2019, înainte de pan-
demie, maratonul de la New
York a stabilit un nou record
de participare cu 53.627
alergători.

''Maratonul din New York
City aminteşte de tot ceea ce
new-yorkezii pot realiza cu
perseverenţă, muncă grea şi
sprijin comunitar, a declarat
primarul oraşului american,
Bill de Blasio. Pe măsură ce
construim o recuperare pen-
tru noi toţi, nu este nimic mai
potrivit ca să ne reconectăm

în siguranţă cu evenimentele
emblematice care ne fac un
oraş grozav''.

Organizatorii cursei de
42,195 km de la New York
vor permite însă participarea
doar celor care au dovada
unui test negativ la COVID-19
sau sunt vaccinaţi şi trebuie
să respecte recomandările
guvernului privind călătoriile
şi carantina. În acelaşi timp se
lucrează la un plan eşalonat

de plecare, care să evite
aglomerarea de la start şi
sosire.

''New yorkezii au muncit
din greu pentru a aplatiza
curba după ce pandemia de
COVID-19 a izbucnit şi acea
muncă ne permite să facem
acest pas în readucerea nor-
malităţii în statul nostru'', a
declarat Andrew Cuomo, gu-
vernatorul statului New
York.

Maratonul de la New York 
se va desfășura în noiembrie

ANUNŢ LICITAŢIE

SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitatie, la pre-
tul de inceperea a licitatiei urmatoarele bunuri; Magazii-
vestiare, 9648 lei ; Masina frezat profile  2640 lei; Strung
1992lei; Gater vertical 18270 lei; Masina curatat 4134 lei;
Masina taiat baghete  3822 lei; Mercedes Benz 25530 lei;
Bunurile se afla la Campul lui Neag, Nr. 1, judet Hune-
doara. Vanzarea va avea loc in data de 25.06.2021, ora 10,
la sediul lichidatorului CII Rădoane Petru din Hunedoara,
str. V. Babes, nr 54. Se pot primi si Oferte ferme de
cumparare cu specificarea pretului pentru negociere di-
recta. Regulamentul de vanzari se procura de la sediul
lichidatorului; ofertele se depun pana in 24.06.2021, ora
16, insotite de dovada platii garantiei de participare de
10% din pretul de pornire, plata taxei de participare la
licitatie si valoarea caiet de sarcini. telefon 0745625653,
e-mail rrliqidator@yahoo.com 



Inundă universul în
zilele însorite,
vestindu-ne că vara

este foarte aproape. Prinse
în ciorchine sau buchețele
mici,  de un alb imaculat,
florile de salcâm și tei,
adevărate minuni ale na-
turii, au o mulțime de pro-
prietăți terapeutice, care
au fost cunoscute încă din
antichitate. 

Salcâmul 
Originar din America de

Nord, salcâmul este răspândit
astăzi peste tot. Lemnul său
tare era folosit în trecut pentru
confecționarea unor obiecte
casnice, iar florile la vopsitul
bumbacului și a mătăsii, în gal-
ben. Astăzi, florile parfumate
ale salcâmului, sunt utilizate în
industria farma ceutică, dar și
în cosme tică.

Florile 
de salcâm

Sunt apreciate pentru pro-
prietățile lor antispastice, an-
titusive și de reducere a
hiperaciditatii gastrice. Se ad-
ministrează sub formă de in-
fuzie sau decoct, în bolile
aparatului digestiv, în tuse
convulsivă sau astmatică,
fiind utile și în tulburările mi-
nore ale sistemului nervos,
potrivit sfatulmedicului.ro

Ceaiul de salcâm
Este recomandat atât pen-

tru uz intern cât și extern.  Se
realizează dintr-o lingură de
flori la o cană de apă clocotită,
care se acoperă și se lasă la
infuzat 10-15 minute, după
care se strecoară. În bolile de
stomac se vor consuma două-
trei ceaiuri călduțe pe zi.

În bolile aparatului
respirator

Florile de salcâm sunt efi-
ciente pentru combaterea
tusei convulsive şi astmatice,
răceli, viroze, răguşală, in-
fecţii acute ale căilor respira-
torii, astm bronşic. 

De asemenea, în cazul bo-
lilor pulmonare, nu trebuie
neglijat consumul ceaiului de
salcâm, care acționează cu
efecte diuretice, antiinflama-
toare, reducând și conținutul
de uree din sânge. 

Și, în locul apei potabile
sau a sucurilor,  nutriționiștii
recomandă să se consume
apa din flori de salcâm (o
mână de flori uscate se mac-
erează la rece timp de opt ore,
într-un litru de apă curată de
izvor.

Pulberea de salcâm
Obținută din florile uscate

și măcinate sub formă de
praf, se aplică pe arsuri. Se

păstrează la rece, în borcane
bine închise, dar nu mai mult
de două săptămâni.

În cazul bolilor de
stomac

Pulberea acționează ca un
adevărat pansament gastric.
În astfel de situații, este reco-
mandată o cură timp de o
lună de zile, în care se admi -
nistrează zilnic câte o lingu -
riță de pulbere de flori,
înainte de fiecare masă.

Maceratul la rece 
Se obține din flori de sal-

câm ținute două-trei zile în
miere de albine. Este util în
cazul bolnavilor de nevroze.
Se vor consuma trei-cinci lin-
gurițe pe zi.

În stările de greață
sau cefalee

Infuzia combinată din flori
de salcâm, îndulcită cu miere,
este un remediu excelent. Se

prepară din trei-patru linguri
de flori mărunţite și puse la
macerat într-o jumătate de
litru de apă, pentru 10 ore.
După ce se filtrează, lichidul
rezultat se lasă deoparte.
Planta rămasă după filtrare
se fierbe cinci minute într-o
jumătate de litru de apă. Se
poate consuma până la un
litru pe zi.

Mierea de salcâm
Cu un conținut ridicat de

proteine, săruri minerale, vi-
tamine și aminoacizi, mierea
de salcâm este foarte apreci-
ată, ajutând în mod deosebit
la menținerea sănătății fica -
tului. Reglează funcțiile diges-
tive și are un puternic efect
antimicrobian, fiind folosită
cu succes împotriva durerii în
gât, a tusei sau a inflamațiilor
cavității bucale, potrivit in-
fuziedesanatate.ro. Are, la fel
ca și florile, acțiune laxativă,
fiind utilă în cazurile de con-

stipație.

Teiul – arborele sfânt
Despre el se spune că

poartă pecetea unui dar al Di-
vinității. Și, poate nu întâm-
plător, Cerul nu-și aruncă
niciodată ”săgețile de foc” în
coroana-i impunătoare, mag-
netismul lui fiind diferit față
de cel al altor arbori, scrie
ziarullumina.ro. Cu frunze
sub formă de inimă, teiul era
considerat în trecut arbore
sacru, iar dacă cineva îl tăia,
era păcat de moarte. Se spune
că, țăranii prinși pe câmp de
furtunile verii, alegeau întot-
deauna coroana teiului drept
adăpost, care să-i protejeze
de natura dezlănțuită. 

Puterea vindecătoare
a teiului

A fost descoperită din cele
mai vechi timpuri, pe atunci
folosindu-se atât coaja, cât și
frunzele, florile sau seva ar-
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borelui. În zilele noastre, sunt
utilizate în special florile, va -
loarea lor terapeutică cuprin -
zând domenii diversificate de
acțiune.

Seva
Obţinută prin înţeparea

scoarţei, în lunile de primă-
vară, are efecte depurative,
prin curăţirea sângelui. Se
consumă câte trei linguri pe zi
(la un pahar de apă) sau se
prepară o loţiune cu efecte
stimulatoare în creşterea
părului.

Florile de tei
Ca să-și păstreze aroma și

proprietățile terapeutice, flo-
rile de tei se recoltează doar
pe timp însorit, înainte de în-
florirea completă, când o
parte din ele sunt încă în faza
de boboc. Se vor usca la
umbră, în strat subțire, în
încăperi bine aerisite. Specia -
liștii susțin că în cinci-șapte
zile, florile ajung la umidi-
tatea de 13 %, păstrându-și
gustul dulceag.

Ceaiul din 
flori de tei

Este utilizat, mai ales în
stările gripale. Este deosebit
de eficient și  atunci când apar
afecțiuni pulmonare în stările
gripale, răceli, bronșite, astm
bronșic, dureri de piept, tuse
convulsivă, ajutând la elim-
inarea secrețiilor bronșice,
scrie doctorulcasei.ro. Pentru
prepararea lui se folosesc
două linguriţe cu flori uscate
la 200 ml apă clocotită, even-
tual în amestec cu flori de soc.
După infuzare în vas acoperit,
timp de 15-20 de minute, se
consumă zilnic, câte 2-3
ceaiuri călduţe şi îndulcite, de
preferat cu miere de albine.

În afecțiunile 
sistemului nervos
Se vor consuma două-trei

ceaiuri pe zi, ultimul fiind ad-

ministrat seara, când are și
efect liniștitor. Este deosebit
de eficient și în caz de
oboseală, surmenaj intelec-
tual, amețeli, migrene, dureri
de cap sau musculare.

În cazul bolilor 
cardiovasculare

Ceaiul de tei este nelipsit,
având efecte liniștitoare în caz
de hipertensiune, palpitații,
ajutând şi la fluidizarea sân-
gelui.

În afecțiunile 
digestive

Infuzia din flori de tei, con-
sumată după mese, ajută la
ușurarea digestiei, în colecis-
tite, dischinezie biliară, grețuri,
colici sau crampe abdominal.
Dacă florile sunt amestecate
cu mușețel sau mentă, efectul
lor va fi mai mare.

În cazul colonului
iritat

În cursul zilei se va con-
suma, în locul apei potabile,
un decoct concentrat din flori
de tei. Se fierb cinci minute şi
se infuzează aco perit, timp de
20-30 de minute, potrivit
sanatate.ro.

În bolile de rinichi
Ceaiul de tei este foarte efi-

cient. Cu efect diuretic, acesta
acționează și în caz de cistite
cronice, reumatism sau gută.

În caz de gingivită,
amigdalită, inflamaţii
ale mucoasei bucale

Terapeuții recomandă o in-
fuzie din flori de tei, folosită
sub formă de gargară. Infuzia
va fi concentrată, obţinută din
patru linguri de flori la 250 ml
apă, la care se adaugă o jumă-

tate  de linguriţă de bicar-
bonat.

Mierea din flori de tei
Are una din cele mai per-

sistente arome, fiind folosită
în special în afecțiunile sis-
temului nervos. Este foarte
bogată în vitamine, mai ales
cele din complexul B, aminoa-
cizi, antioxidanți, polen și
mană. Dar, pentru că are un
conținut foarte ridicat de
polen, nu este recomandată
persoanelor alergice la polen.

În cosmetică
Este des întrebuințată in-

fuzia din flori de tei, pre parată
din 500 ml apă şi 60 g flori de
tei. Infuzia este folosită sub
formă de comprese, care ajută
la catifelarea şi întreţinerea
frumuseții, tinereții şi prospe -
ţimii tenului. 

În cazul cear cănelor, sunt

indicate com presele cu infuzie
din flori de tei, în amestec cu
flori de albăstrele. Infuzia se
ține pe pleoape timp de 10-15
minute, înainte de culcare.

Pentru înviorarea
tenului

Se folosește o mască din
patru linguri cu infuzie de tei,
o lingură rasă de lapte praf, o
lingură rasă de tărâţe de grâu.
Ingredientele se amestecă
până se obţine o pastă, care se
aplică pe faţă. Se ţine 10-15
minute, după care, faţa se
spală cu infuzie din flori de
tei. 

Important!
În doză prea mare, ceaiul

din flori de tei poate avea
efecte excitante asupra sis-
temului nervos, cauzând in-
somnie. 

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Urmează zile frumoase pentru voi,
în care toate proiectele începute se
vor finaliza cu bine. Vă sunt apre-
ciate ideile la locul de muncă, dar
nu trebuie să admiteți ca alte per-
soane să se amestece în treburile
voastre. În plan sentimental, situ-
ația se va schimba radical.

Problemele financiare pe care le-
ați avut încep să se risipească, iar
lucrurile vor reintra în normal.
Dar, pe viitor,  este necesar să priv-
iți cu mare atenție în jur și să nu
luați decizii pripite. La locul de
muncă trebuie să dați dovadă de
tact și foarte mult calm.

În sfârșit, v-ați recăpătat liniștea,
acum când problemele voastre s-
au rezolvat în cea mai mare parte.
Nu vă rămâne decât să vă în-
toarceți la ritmul obișnuit al vieții
și să vă bucurați de tot ce vă încon-
joară. În familie sunteți înconjurați
de dragoste.

Încă de la începutul intervalului
reușiți să recuperați timpul pierdut
și chiar să avansați cu lucrările.
Proiectele la care lucrați sunt
foarte importante pentru voi și
familie. Tocmai de aceea, vă stră-
duiți ca totul să fie perfect. Per-
soana iubită vă sprijină în tot ce
faceți.

În plan financiar, lucrurile merg
bine și reușiți să faceți unele
economii. Vă așteaptă un concediu
prelungit, în care veți fi alături de
persoane dragi vouă. Cei singuri, s-
ar putea să-și întâlnească sufletul
pereche. La serviciu sunteți apre-
ciați de șefi și colegi.

Vă străduiți să finalizați la timp un
proiect important, dar va trebui să
cereți și sprijinul colegilor. În caz
contrar, lucrurile se pot complica.
Energia de care dispuneți vă ajută
să mergeți mai departe și să real-
izați ceea ce vă doriți.

Începeți să strângeți bani pentru
concediu, iar acest lucru vă face să
fiți foarte atenți la cheltuieli. La
locul de muncă primiți noi respon-
sabilități, care vă pot aduce și bani
în plus. Este posibil să vi se facă o
propunere de colaborare, într-un
proiect de anvergură.

La locul de muncă ar trebui să fiți
mai activi, să analizați cu atenție
proiectele propuse și, dacă este
posibil, să nu le refuzați. Schim-
bările care se vor face în perioada
următoare s-ar putea să vă avan-
tajeze într-un anumit mod. Nu tre-
buie să acceptați compromisuri!

Bazați-vă mai mult pe intuiție
atunci când aveți o lucrare impor-
tantă de finalizat. Nu vă grăbiți,
dar nici nu-i lăsați pe alții să inter-
vină, mai ales că voi știți ce trebuie
făcut. În viața de cuplu apar unele
schimbări, care vor fi în avantajul
vostru.

Reușiți, în perioada următoare să
găsiți noi colaboratori sau să în-
cepeți un proiect de anvergură.
Veniturile voastre încep să crească
simțitor, iar acest lucru vă aduce
un plus de încredere și satisfacție.
În dragoste, problemele se acu-
tizează și trebuie să luați o decizie.

Sunteți pe cale de a vă găsi un nou
loc de muncă, iar acum nu știți
cum să procedați. Gândiți-vă bine
înainte de a lua o hotărâre și, mai
ales,  calculați avantajele și deza-
vantajele. Astrele sunt de partea
voastră și vă ajută să reușiți în tot
ce întreprindeți.

Există multă agitație la serviciu
pentru că, trebuie să finalizați cât
mai repede proiectul la care lucrați.
Bazați-vă mai mult pe ceea ce
faceți voi și nu așteptați sprijin de la
alții. În plan sentimental, cei singuri
s-ar putea să-și găsească persoana
mult așteptată.

• O blondă ia cina cu soțul ei:
- Auzi iubitule, mi-a spus azi un coleg de

serviciu un banc cu blonde! Am râs, de era să
cad jos din pat!

Dieta lichidă
Doi bețivi mai corpolenți stau de vorbă:
- Ieri seară am început dieta lichidă și am

făcut și puțină mișcare.
- Adică?
- Am băut trei sticle de vin și am căzut pe

scări…

• Un zâmbet, la trezirea din somn
Un cuplu dimineața la prima oră.
Ea:
- Cum poți să-mi zâmbești la 7 dimineața

abia trezit din somn? Atat de mult mă iubești?
El:
- Am visat că te-am înșelat și nu m-ai prins

...

• Doi vecini stau de vorbă:
- Hai, mă, că nu eram așa beat aseară...
- Omule, ți-ai aruncat soacra pe geam și ai

strigat: "Mă lepăd de Satana!”

• Gheorghe pe patul de moarte...
- Rozi!!!! Cheamă-l aici pe preotul care ne-

o cununat!
- Na, dar de ce chiar pe el?
- Pentru că vreau să-l iert!

• Discuție între soți
- Eu am cumpărat casa, mobila, mașina! Tu

ce-ai avut înainte de căsătorie? - strigă soția
furioasă.

- Liniște!- îi răspunde soțul.

Luni, 7 iunie, ora 16,00

Doctor Quinn 
Serialul Doctor Quinn revine pe micile ecrane,

reamintindu-ne povestea Mihaelei, o doctoriță care
a studiat la Harvard, dar care a renunțat la luxul din
Boston, pentru a-și practica meseria într-un orășel
din Vestul Sălbatic. Ajunsă în orășelul Colorado
Springs, unde femeile nu erau prea bine văzute,
mai ales după Războiul Civil, Dr. Mike reușește să
le câștige încrederea orășenilor, devenind prietenă
de nădejde a fiecăruia dintre ei. Pe lângă faptul că
adoptă trei copii, ea reușește să-i câștige și inima
lui Byron Sully.

Duminică, 6 iunie, ora 22,15

Amici de pahar 
Fiind colegi de muncă la o fabrică de bere din

Chicago, Luke și Kate își petrec nopțile degustând
bere și flirtând. Chiar dacă ei se înțeleg foarte bine,
amândoi sunt implicați într-o altă relație, cu alți
parteneri. Mai mult decât atât, Luke începe să dis-
cute cu prietena lui din ultimii șase ani despre căsă-
torie. În schimb, Kate are o relație degajată cu
iubitul ei Chris, producător muzical. Dar, se pare că
berea contribuie la clarificarea relațiilor dintre cei
doi prieteni, delimitând prietenia de atracția pe care
o simt unul față de celălalt. 

PRO  CINEMA
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N
iciodată lumea
politică românească
nu a fost atât de

penibilă, fără caracter,
ticăloasă în ansamblul ei.
Nu a suferit de o amnezie
sinistră, încât să nu mai știe
în ce țară s-a născut, ce țară
are de slujit. 

Se lucrează la foc continuu
pentru distrugerea țării, aces-
tui neam și la vânzarea a tot ce
a mai rămas din ea. Nimeni nu
se împotrivește, nimeni nu
vede, nimeni nu spune nimic,
toți fură și mint în draci. Se
aude că romanii au votat prost,
dar STS numără voturile. Sun-
tem unica țară unde STS face
jocurile aritmetice, cine câștiga
și cine pierde. La adăpostul
camerelor unde au fost oprite,
s-au furat voturi ca în codru. O
doare pe Clotilde ”la...bască”,
atâta timp cât nu a durut-o nici
cu contractul americanilor
care lucrau la autostradă. Votul
a devenit o prostie într-o soci-
etate tiranică, nedemocrată,
liberală, la cheremul  unui sin-
gur om. Și partidele de opoz-
iție sunt tot cu pui de securiști,
care așteaptă preluarea ciolan-
ului. Mizerie, prostie, îngâm-
fare, atâta jeg în gândire și
exprimare nu cred să mai fi
cunoscut vreo țară. 

Suntem astăzi pe locul întâi
la nemernicie, la aroganță

și la puturoșenie!

Cred că ne privesc cu
uimire și cei care habar nu
aveau unde se află România,
dar și cei care apucaseră să ne
cunoască. Oare nu semănăm
din multe puncte de vedere cu
țara lui Nicolas Maduro? O
transformare atât de cumplită,
în atât de puțini ani, nu a mai
cunoscut nimeni. Și dacă ar fi
vorba doar de politicieni, încă
am mai putea avea o cât de
câtă speranță. Dar, ia încercați
să priviți imaginile cu zâm-
betele tâmpe ale celor care
ofereau lumii, prin mizeria
"muie psd", imaginea defor-
mată a filozofiei românești, a
gândirii libere, a exprimării
neîngrădite, imaginea unui
popor în disoluție, un popor

pentru care moartea caprei
vecinului este singurul dezi -
derat pentru care viața merită
trăită! Unde au dispărut acele
figuri cu un caracter jegos nu-
miți #rezist? Așa erau ordinele
primite de la ,,Oculta”, de dis-
trugere a PSD. La fel se întâm-
plă cu Malta acum.

Incultura și Educația arată
că școala nu a însemnat nimic,
că familiile voastre nu au
habar de semnificația celor
șapte ani de-acasă. Într-o țară
atât de generoasă, mai ales cu
minoritățile de orice fel, într-o
țară atât de bogată și de veselă
am ajuns să mă tem să
zâmbesc, să-mi fie rușine de
mine, să mă tem să vorbesc
despre familie, despre istoria
mea, cu bunele și relele ei, dar
a mea. Iar acum?! Să aflu că
vreți să-mi luați casa, că vreți
să-mi luați agoniseala de om
care n-a furat ca voi din fon-
duri europene și din avuția
poporului. Divizat și învrăjbit,
lăsat de izbeliște, acest popor
nu mai contează. Și-a denigrat
valorile, și-a ucis liderii, singur
s-a spânzurat, singur se va
omorî. Neiubirea de țară a de-
veni un joc de oină. 

Trădarea este 
un mod de viață

Care are în el sâmburele au-
todistrugerii. M-am saturat să
văd cum distrug România mea.
Nu este România celor care au
exilat în nenorocirile Occiden-
tului, ca să poată culege tris-
tețea și frustrările impotentei
fizice și morale. Este România
”Sfinxului din Carpați, Tronu-
lui Străbunilor, Grădinii Maicii
Domnului , este România care
adăpostește Capitala Daciei,
nu este România lui Julien,
Clotilde, Fritz, Jonny, Nicușor,
Dănuț, Gonflabilul Vasilică sau
a derbedeilor #rezist. Este țara
cu popor de sine stătător și nu
migrator.

Cu o promovare-vânzare-
bună de țară, ni l-au băgat pe
gât pe ,,Lumina”, au scos zeci
de mii de oameni în stradă ca
să se “lupte” cu corupția, ne-au
convins că trebuie să ne îm-

prumutăm, ca să nu pice țara,
au creat un partid politic “an-
ticorupție” din nimic etc.
Corupția a dispărut subit, ca și
Pandemia lui Arafat,  procu -
rorii au dispărut și ei sau nu
mai vad decât găinăriile, totul
stă sub lozinca: fură toată
lumea care poate’’, ,,politicul
veghează. Unde sunt iluminații
noștri, Rareș Bogdan, Cioloș,
Monica Macovei, Mihai Poli -
țanu, Andy Șerban, Ceaușescu,
actorașii, muzicanții, M. Șora și
alții care au distrus acest
popor. Polițanu, care mergea
în chiloți în metrou, acum face
legi pentru noi, că omul este în
Parlament. Cred că este pe
placul lui Barna, Cioloș și al
Președintelui, mare susținător
al acestui ,,cor”. Aceștia ne con -
vingeau ca, ,,pas cu pas”, să
alegem ,,lumina”. 

De fapt, ,,lumina” nu este
politician, este alesul sistemu-
lui. Mi-am dat seama, cu tim-
pul, că din “Sistem” fac parte și
multinaționalele, dacă nu chiar
conduc “Sistemul” din Româ-
nia. Și băncile, inclusiv am-
basada SUA și bancherii erau
în Piața Victoriei, alături de
,,Lumina roșie’’.

În România, multinațio -
nalele  pot “crea” din nimic
politicieni - cum e cazul lui ,,lu-
mina”- sau pot distruge politi-
cienii, care le deranjează - cum
e cazul lui ”Zeus de Teleor-
man”. Între multinaționale, un
rol conducător îl au băncile
(străine).

Lumina - am descoperit ul-
terior, este un produs bancar,
un fel de credit în franci
elvețieni, o minciună gău noasă
ambalată frumos și plantata în
multe case. De-abia când șeful
Raiffeisen a ieșit cu tupeu în
piață să-l dea jos pe ,,Zeus”, am
realizat că ,,Lumina” este
Creația și produsul lor.

Cum ,,Lumina” se apropie
de terminarea mandatului în
Univers,  Băncile Străine și
celelalte Multinaționale, care
au Sistemul la degetul mic, au
creat un alt produs pe care să
ni-l bage pe gât, ”Gonflabilul
Vasilică”, cositor de iarbă și
bun de făcut pantofii celor care

ne dau bani cu dobânzi mari,
că plătesc fraierii! Așa mai
cumpăra câteva sute de
hectare de pădure.

De data asta, 
nu s-au mai jucat!

Au luat, ca și în cazul
Franței,  pe unul care a fost an-
gajatul lor, care a atacat specu-
lativ leul - arătând că nu are
scrupule -, care trage pe nas -
e șantajabil oricând, dar și
labil, și vi-l bagă pe gât. Există
o Operațiune de rebranduire și
de spălare a lui ,,Gonflabilul
Vasile”, pe care nu-l mai re-
cunoști. De la omul cu privirea
pierdută și tulbure, de la trasul
aerului rarefiat cu miros de
iarba cosită proaspăt, la cel
care ne explică ce e cu vaccinul,
a fost un drum destul de lung.
De la clovnul care fugea din
Parlament înainte de a fi votat,
la ‘Wau”, e iarăși un drum lung.

De la Vasile Gonflabilul, care
aduce bani în România și va
lega Piteștiul de Sibiu (wau!),
la președintele de Partid, nu a
fost decât un pas. El este deja
președinte, iar gloata de
,,lingăi” se va înghesui să-l
voteze, pentru că așa a dictat
Sistemul, iar Partidul este un
partid sclav al Sistemului.

De la Președintele de Par-
tid, la președintele României,
de data asta provenit chiar din
rândul lor, nu mai e decât un
pas mic.

Pas cu Pas, Multinaționalele
și-au pus propriul lor
,,SCLAV’și vor avea, timp de 10
ani, propria păpușă Gonflabilă,
pe post de Guvernator al
Provinciei România.

Păpușa Gonflabilă a băn-
cilor și Multinaționalelor, care
vor conduce direct Colonia lor,
pe nume România a împrumu-
tat bani de nici  nu știe de la ce
bănci a luat și unde a băgat
acești bani, nu dă socoteala
nimănui. Este ținut artificial,
de dragul unei persoane de a
avea toata puterea.

Socialismul și 
Liberalismul 

Reprezintă ADN-ul Globa -

lis mului. Atât socialiștii, cât și
liberalii susțin Noua Ordine
Mondială și Guvernul Mondial.
Socialismul și libera lismul
sunt două ideologii identice,
create de o forță malefică, la
sfârșitul Evului Mediu, pentru
a declanșa Re voluția Franceză
și pentru a cuceri întreaga
planetă. 

Aceste ideologii male fice au
un singur dușman: Naționalis-
mul. Ce susțin naționaliștii?
Naționaliștii susțin suverani-
tatea națională, apăra valorile
naționale, proprietatea pri-
vată, familia, libertatea de ex-
primare. Ce susțin socialiștii și
liberalii (globaliștii)? O Nouă
Ordine Mondială și un Guvern
Mondial, vaccinare obligatorie,
cenzura libertății de expri-
mare, anularea dreptului de
proprietate, tehnologia 5G, im-
plementarea Agendei 21-2030
(reducerea populației planetei,
taxa CO2, supravegherea pop-
ulației), ideologia LGBT, băn-
cile și corporațiile multina-
 ționale. Este important de
precizat că stânga globalistă
susține statul maximal, adică
statul să controleze viețile oa-
menilor, în timp ce dreapta
naționalistă susține globalis-
mul. Nu-i doare nici la ,,bască”’
de noi, ne trimit să ne omorâm
singuri cu mâinile noastre.
Personajele din acest articol
sunt absolut întâmplătoare, iar
articolul este un ,,pamflet”.

Nu uitați: ,,scapă cine mai
poate”!

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Penibilul, în politica românească,
instalat de ,,băieții” 

care numără voturile
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mod de preparare:
Aripioarele, spălate și

curățate, se pun la fiert în
trei-patru litri de apă cu sare.
Când apa începe să fiarbă se
ia spuma, până rămâne supa
limpede. 

Între timp, legumele se
curăță, se spală și se taie
cubulețe. Cartofii și zarza-
vatul mărunțit, se adaugă la
supă, lăsându-se pe foc până
se înmoaie aripioarele și
cartofii. Se adaugă apoi cu -

bu lețele de roșii, baby
spanacul, opărit înainte și se
potrivește de sare. 

După aproximativ zece
minute se adaugă pastele, iar
după alte 5-10 minute, se
stinge focul. Deasupra se
presară verdeața tocată, apoi
ciorba se drege cu ou și
smântână. Cine dorește,
poate pune în farfurie și suc
de lămâie.

inGreDiente

opt aripioare de pui, un morcov, un pătrunjel, o
țelină, o ceapă roșie, 2-3 cartofi, baby spanac, pătrunjel
verde, un ou, fidea, un ardei roșu, 4-5 linguri de
cubulețe roșii în bulion, suc de lămâie.

ciorbă De ariPioare cu sPanac 

mod de preparare:
Pentru început, ceapa se

călește în ulei,la care se
adaugă o lingură de bulion,
totul amestecându-se con-
tinuu câteva minute. La com-
poziție se adaugă apoi măra-
 rul, pătrunjelul, orezul, iar la
final carnea tocată. Ingredi-
entele se amestecă continuu,
câteva minute, până ce se
omogenizează. 

Foile de ştefie se spală şi
se opăresc, ținându-se foarte

puțin în apă clocotită, apoi li
se taie nervurile. Se ia apoi
câte o lingură din compoziția
pregătită, se pune pe fiecare
foaie și se rulează. Rulourile
obținute se aşează într-o
cratiţă, iar peste ele se toarnă
apă cât să le acopere şi se
dau la fiert. 

Înainte de a fi gata, se face
un sos de roşii, care se toarnă
peste sărmăluţele din cratiţă.
Cratița se mai lasă câteva
minute pe foc sau se poate
pune la cuptor. 

Sărmăluțele în foi de ște-
vie se pot servi cu smântână
sau iaurt.

inGreDiente
1 kg carne tocată, 6 legături de stevie, 2 legături

ceapă verde, o legătură mărar şi una de pătrunjel,
200g orez, 2 linguri bulion, sare, piper, după gust.

sărmăluțe
în foi De
ștevie

sărmăluțe
în foi De
ștevie

mod de preparare:
Într-o cratiță, se pun cireșele proaspete, fără sâmburi, la

care se adaugă apa și scorțișoara. Dacă sunt din compot,
cireșele se folosesc împreună cu sucul. Cratița se dă la foc
mediu, iar când compoziția se încălzește, se iau două-trei lin-
guri de suc și se amestecă bine cu amidonul. Amidonul dizol-
vat se pune peste fructe și se amestecă ușor, până ce sosul de
fructe s-a îngroșat, după care, se lasă să se răcească.

Pentru prepararea blatului, făina se combină cu praful de
copt, zahărul, sarea și bicarbonatul. Se adaugă apoi untul, cât
mai rece, cele două ouă și esența de vanilie, mixându-se până
când aluatul se omogenizează. Două treimi din aluat se va
întinde, cu mâna, într-o tavă de tort, tapetată cu hârtie de
copt, în așa fel încât aluatul să cuprindă și o parte din pereții
vasului. 

Peste bucata de aluat care a rămas se mai pun două linguri
de făină, se amestecă bine, apoi se presează cu o furculiță în
așa fel încât să se obțină firimituri din compoziție.

crema: iaurtul se combină cu smântâna, zeama de lămâie,
esența de vanilie, amidonul, ouăle și zahărul, ingredientele
amestecându-se până se omogenizează.

modul de asamblare:
Peste blatul întins în tavă se toarnă sosul de cireșe, apoi

crema, iar deasupra se presară, uniform, fărâmiturile
obținute din aluat.

Tava se dă la cuptor pentru 45-50 de minute, la foc
potrivit.

inGreDiente

Pentru aluat: 300 g făină, o lingură praf de copt, o
linguriță bicarbonat de sodiu, 120 g zahăr,  120 g unt,
esență vanilie, 2 ouă, un praf de sare.

Pentru umplutură: 200 g smântână, 150 g iaurt, 70
g zahăr, esență vanilie,  40 g amidon, 2 linguri zeamă
de lămâie.

Pentru stratul de fructe: 600 g cireșe sau un borcan
de compot, cu aceeași cantitate, 250 ml apă (daca se
folosesc cireșe proaspete), 40 g amidon, scorțișoară.

Plăcintă nemțească 
cu cireșe 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

O - O - EHE - OHM - AS - AA - ABC - AB - AH - IAR - ASI - SE - IV - ETC - ABA - RI - IR - CEP - USI - A - O - M - C - M - B - II - E - ORASTIOARA

DE SUS - ALIC - CAVAL - ERA - ELE - L - LIN - NA - ARAT - RAU - ACIUATA - OCOLISU  MIC - ER - RA - ALAI - ANSA - O - OHABA PONOR -

ANA - NON - G - IC - PS - SV - OPRISESTI - BS - AT - CARN - TB - ANALOG - GRUI - ET - VE - OHABA - AER - EVA - AMBELE



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament două camere,

zona Piața Centrală, izolat, mobilat, 2
focuri de gaz, 46 mp, etaj 4, preț
50.000 euro negociabil. Telefon
0721.205.895.

l Vând apartament două camere,
zona Progresului, decomandat, CT, 47
mp, etaj 9 din 10, priveliște superbă
spre parc, cetate, stadion. Preț 50.000
euro negociabil. Telefon 0721.205.895.

l Vând apartament zona piață,
cu balcon, 29 mp, etaj intermediar,
preț: 38.000 euro, fără agenții. Tele-
fon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer, la schimb două aparta-
mente, cu casă în Deva. Un aparta-
ment pe str. I.Creangă, et.1, al doilea
pe str. D. Zamfirescu, ambele super
modernizate. Telefon: 0727.346.948.

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

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 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 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 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 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 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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren intravilan, 4200 mp,

FS33, zona Boromir, cu anexe

mecanice la șosea. Preț: 50 euro/mp.

Telefon: 0254.215.212.

l Vând teren arabil, extravilan, în
Vețel, 5000 mp, FS 25 m, utilități în
apropiere, apă, gaz metan, curent.
Preț: 10 euro/mp, tel. 0721.055.313.

l Vând teren intravilan Deva, str.

Viilor, prelungire, 2700 mp, apă,

curent, gaz. Deva, 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 Dacia Logan 2009, roșie,

motor 1,4 MPJ, 74.500, ITP 2021, cauci-

ucuri 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 negociabil.

Preț: 2400 euro, tel.0744.353.345.

OFERTE SERVICII

l Caut persoană serioasă pentru

îngrijirea unei bolnave cu fractură la

picior, imobilizată la pat, în Deva. Tel.

0745.750.705.

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 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. Tele-

fon: 0736.175.735, 0731.129.646.

MATRIMONIALE

l Domn serios, inginer construc-

tor, pensionar, cu domiciliul în Deva,

doresc să cunosc o doamnă de vârstă

până la 65 de ani, pentru o relație se-

rioasă. Telefon. 0756.630.378.

l Domn singur, divorțat, 52 de

ani, 190/92, fără vicii, obligații, doresc

cunoștință cu o doamnă din Deva sau

împrejurimi pentru o relație frumoasă

de prietenie, poate chiar mai mult.

Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,

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 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 66/1,70/80, singur, cin-

stit, corect, creștin ortodox, cu

locuință, fără vicii, doresc căsătorie cu

o doamnă frumoasă, harnică, gospo -

dină, 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 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, 79/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 60-68 de ani, pen-

tru prietenie sau căsătorie. Telefon:

0723.962.791.

l Văduv, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând trotinetă Oxelo, limită la

70 kg. Preț 100 lei, telefon:

0743.137.888.

l Vând bibliotecă cu masă încor-

porată și comodă pliantă. Preț conven-

abil, telefon: 0254.211.687,

0735.195.269.

l Vând samovar rusesc, nefolosit

și accesorii de bucătărie. Telefon:

0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând costum de femei, mărimea

48, nou, din stofă subțire, de culoare

orange, preț: 120 lei, negociabil. Tele-

fon: 0725.483.189.

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 

goblen, farfurii pictate manual. Tele-

fon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând banc de lăcătușărie meta -

lic, 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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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16 - ACTUALITATE

A
sunat ultimul
clopoțel pentru ab-
solvenții clasei a XII-

a B, de la Colegiul Național
“Decebal” Deva.

Într-o atmosferă de sărbă-
toare, încărcată de emoții, re-
grete și bucurii, elevii și
profesorii au trăit momente
frumoase prilejuite de finalul
celor patru ani petrecuți îm-
preună.

La festivitate au fost
prezente autorități locale și
județene, părinți, bunici, cadre
didactice și invitați.

Dintre cei 155 de absolvenți,
14 au avut media peste 9,82,
ceea ce arată efortul depus de-
opotrivă de profesori și elevi în
cei patru ani de studiu. 

În acest cadru festiv, au fost
oferite diplome celor mai buni
elevi care au adus lauri liceului
la concursurile și olimpiadele
școlare, precum și cluburilor
de robotică care au obținut
rezultate de prestigiu la com-
petițiile naționale.

La încheierea festivității,
autoritățile locale și profesorii
au urat absolvenților succes în
drumul lor în viață, precum și
în cariera universitară.

În amintirea anilor de liceu,
absolvenţii clasei a XII-a B,
Promoţia 2021 - Diriginte
Prof. Sorin Stănculescu, le-au
mulţumit profesorilor printr-
o scrisoare specială: “Se spune
că un dascăl sădește în fiecare
învăţăcel un strop de suflet și un crâmpei de lumină, pentru

a-și desăvârși creaţia.
Fiecare adult realizat a de-

venit o variantă reușită a pro-
priei persoane, datorită
modelelor celor care au con-
tribuit la perfecţionarea dru-
mului său. 

La fel și noi ne considerăm
norocoși că am avut ocazia de
a descoperi tainele cunoașterii,
pe drumul spre maturitate,
alături de dumneavoastră.

Noi suntem,
absolvenţii clasei a XII-a

B, Promoţia 2021, 
și 

Vă mulţumim!”

Ani de liceu - bucurii şi 
speranţe pentru viitor

Vreme rece şi ploioasă în luna iunie
Deva- Vremea în luna

iunie va fi mai rece şi mai
umedă ca de obicei, relevă
prognoza meteo. Tempera-
turile vor fi mai scăzute
decât valorile normale speci-
fice lunii iunie, iar în urmă-
toarele trei săptămâni, va
ploua abundent în mai multe
zone ale țării.

Până pe 7 iunie, tempera-
turile vor fi mai coborâte
decât cele specifice acestei
perioade, în întreaga țară.
Vremea va fi mai rece în
regiunile estice. Va ploua
abundent în estul și sud-
estul teritoriului. Ploile vor fi
mai puține în regiunile in-
tracarpatice, iar în restul
țării vor fi la un nivel

apropiat de cel normal pen-
tru acest interval.

În intervalul 7 - 14 iunie,
temperaturile medii ale
aerului vor fi ușor mai
coborâte decât cele normale
pentru această săptămână în

întreaga țară. Cantitățile de
precipitații vor fi local exce-
dentare în regiunile sudice și
în cele montane aferente, iar
în rest vor fi apropiate de
cele normale pentru această
perioadă.

ANUNŢ 

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, administra-
tor judiciar, anunta deschiderea procedurii generale de in-
solvenţă a debitoarei Bitza & Maru Construct SRL (CUI
29112207) si notifica toti creditorii debitoarei sa depuna
declaratie de creanta la Tribunalul Hunedoara (dosar nr.
1145/97/2021) pana la 02.07.2021. Termene limita: tabel
preliminar – 22.07.2021; introducere contestaţii la tabelul
preliminar – 7 zile de la publicarea in Buletinul Proce-
durilor de Insolventa; tabel definitiv al creantelor –
16.08.2021; termenul limită de depunere a opoziţiilor la
hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea
nr.85/2014 - 10 zile de la primirea notificarii de de-
schidere a procedurii; prima sedinta a adunarii credito-
rilor – 27.07.2021, ora 9:00 va avea loc la sediul
administratorului judiciar in Municipiul Deva, str. Avram
Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara.


