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EcONOmIE

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 3
Investitorii sunt interesaţi
de preluarea termocen-
tralei Mintia. Programul 
de disponibilizări colective
este pe punctul 
de a începe. 

TImP LIBERPAG.16

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!

Noaptea Muzeelor îşi
propune să aducă mii de
vizitatori în instituţiile
dedicate din România. 
Ce programe au pregătit
muzeele din judeţul 
Hunedoara. 

GRATUIT

Ziua Eroilor, la DevaZiua Eroilor, la Deva

Cum se îmbină armonios medicina cu cre -
dinţa, cum se formează relaţia spirituală între
cele două domenii, aflăm de la medicul pri-

mar cardiolog dr.Alexandru Someşan. /pag 2

NATURĂPAG. 8-9
Suntem în plin sezon al
socului, plantă cu atâtea
calități tămăduitoare încât
poate fi numită, pe bună
dreptate, un miracol 
al naturii. 

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
săptămână sunt:

• TĂŞALĂ LORENA-GEORGIANA din Deva
• GABOR IONEL-ALEXANDRU din Brad

Ca în fiecare an, Ziua Eroilor a fost cinstită și la
Deva, într-un cadru festiv. Începând cu ora
12,00, la Cimitirul Eroilor au fost prezente au-
torități județene, locale și reprezentanți ai in-
stituțiilor și partidelor politice.
Festivitatea de cinstire a eroilor a debutat cu
salutul Gărzii de Onoare, o slujbă religioasă,
oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu

preasfințitul Gurie, episcopul Devei și Hune-
doarei. Au fost rostite mesaje de apreciere din
partea autorităților locale – Călin Marian, pre-
fectul județului, Laurențiu Nistor, președintele
Consiliului județean, Florin Oancea, primarul
municipiului Deva, reprezentanți ai organizați-
ilor cadrelor militare în rezervă. Ceremonialul
de la Deva s-a încheiat cu o paradă militară.



2 - ACTUALITATE 11 - 17 IUNIE 2021

Rolul credinţei pacientului 
în vindecare

Ne vorbește medicul primar Alexandru SOMEȘAN (foto) - doctor în Științe Medicale, 

șef secție Cardiologie - Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu”  Hunedoara

C
u siguranță au fost,
sunt și vor exista per-
soane suferinde de

boli grave și incurabile,
persoane cărora, prin 
logica gândirii medicale, le
anticipăm un sfârșit
apropiat, cărora nu le mai
dăm nici o șansă de
supraviețuire, despre care,
odată cu trecerea timpu-
lui, suntem convinși că au
încetat din viață, dar la un
moment dat le revedem și
nu ne vine să credem că
mai trăiesc după atâta
vreme și nu numai că trăi-
esc, dar nici măcar nu mai
suferă de boala care ar fi
trebuit să le provoace
sfârșitul. 

Da, acolo unde mâna și in-
teligența omului nu mai pot
face nimic, mâna și înțelepci-
unea lui Dumnezeu pot face
totul. Persoane suferind de
forme severe ale unei boli
supraviețuiesc și se recu-
perează, în timp ce persoane
suferind de forme mai ușoare
ale aceleiași boli trec în nefi-
ință, sfidând logica ome-
nească. Sau aceeași boală,
aceeași gravitate a afectării
organismului, același trata-
ment medical, dar rezultate
radical diferite. Adesea aflăm
că aceia care au fost salvați și-

au pus încrederea în Dum-
nezeu, s-au rugat și au crezut
cu tărie că Dumnezeu îi poate
păstra în viață și îi poate vin-
deca. Negreșit, credința a avut
o contribuție importantă la
evoluția favorabilă a acelor
pacienți. E firesc ca un om
aflat în suferință să caute spri-
jin, ajutor la Dumnezeu, la
Biserică, la slujitorii lui Dum-
nezeu.

Din nefericire, există în
pre zent grupări care se
pretind creștine, care pro-
movează persoane de o cali-
tate morală dubioasă, lideri
religioși care se autoproclamă
mari înfăptuitori de miracole,
inclusiv de vindecări, per -
sona je care profită de creduli-
tatea, naivitatea sau, în cele
din urmă, de dorința intensă
a celor aflați în suferință de a
fi vindecați de afecțiuni grave,
incurabile cu resursele ac-
tuale ale științei medicale.
Teleevangheliști de carnaval,
predicatori de circ, aceștia își
construiesc averi fabuloase
înșelând oameni măcinați de
boală, regizând așa-zise vin-
decări, interpretate de actori
de o calitate jalnică, vânzând
speranțe deșarte, împie di -
când bieții suferinzi să bene-
ficieze de un tratament

medical care i-ar putea ajuta
cu adevărat.

În cele ce urmează, aș dori
să ne formăm o perspectivă
creștină asupra a ceea ce
înseamnă sănătate, boală și
vindecare.

Trebuie să înțelegem că
suferința, boala și moartea, ca
realități care ne marchează
existența, nu își au originea în
Dumnezeu. Omul, creat de
Dumnezeu, a fost plasat într-
un mediu perfect și a fost
înzestrat cu toate calitățile
necesare pentru a-l adminis-
tra. Păcatul a intrat în lume
când omul a pus pentru
prima dată la îndoială și apoi
a respins Cuvântul lui Dum-
nezeu, în grădina Eden. Și
moartea a venit în lume când
păcatul a intrat în aceasta.
Dumnezeu a fost nevoit să îi
spună lui Adam: blestemat va
fi pământul pentru tine (Fac-
erea 3:17). 

Pasajul clasic al Noului Tes-
tament cu privire la acest
subiect este Romani 8:20-22:
„Căci făptura a fost supusă
deșertăciunii nu din voia ei, ci
din cauza aceluia care a supus-
o, cu nădejde, pentru că și făp-
tura însăși se va izbăvi din
robia stricăciunii, ca să fie păr-
tașă la libertatea măririi fiilor

lui Dumnezeu. Căci știm că
toată făptura împreună sus-
pină și împreună are dureri
până acum.” Această robie a
stricăciunii universală este
tocmai principiul pe care sa-
vanții l-au adoptat în cele din
urmă ca fiind a doua lege a
termodinamicii. Această lege
arată că Universul devine în
mod constant tot mai haotic,
că totul se deteriorează, se de-
fectează, se strică, se uzează
de la sine, că entropia, adică
gradul de dezordine, este în
continuă creștere. Prin acest
mecanism, în organismele vii
apar bolile și, în final,
moartea. 

Păcatul strămoșesc poate fi
considerat originea primară a
bolii. Sfântul Maxim Mărturi -
sitorul spunea foarte frumos:
„Și moartea trăiește de atunci,
făcându-ne pe noi mâncare ei
însăși, iar noi nu mai trăim
niciodată, fiind pururea devo-
rați de ea prin stricăciune.”

Înțeleptul Solomon spune:
„Căci Dumnezeu n-a făcut
moartea și nu se bucură de
pieirea celor vii. El a zidit toate
lucrurile spre viață și făpturile
lumii sunt izbăvitoare” (Cartea
Înțelepciunii lui Solomon
1:13, 14). Sfântul Vasile cel
Mare afirmă că „Dumnezeu,
care a făcut trupul, n-a făcut și
boala, tot astfel cum El, deși a
făcut sufletul, n-a făcut nicide-
cum și păcatul.”

În acest sens ple dează și
miracolele providenței, de
vindecare a trupu rilor umane
descrise atât în Vechiul Testa-
ment (11 vindecări) cât și în
Noul Testament (14 vin-
decări). Desigur au fost mult
mai multe vindecări prin
credință, dar despre ele se
vorbește doar la modul gen-
eral, cum ar fi în Matei 8:16,
17 după vindecarea de către
Domnul Iisus Hristos a
soacrei Sfântului Apostol
Petru: „Și făcându-se seară au
adus la El mulți demonizați și
a scos duhurile cu cuvântul și
pe toți cei bolnavi i-a vindecat,
ca să se împli nească ceea ce s-
a spus prin Isaia proorocul,
care zice: Acesta neputințele
noastre a luat și bolile noastre
le-a purtat.”  Credința celui
aflat în suferință și/sau cred-
ința apropiaților acestuia este
cea care a motivat decizia
Domnului Iisus de a-l vindeca: 

Matei 9:2 - „Și Iisus, văzând
credința lor, a zis slăbănogu-

lui: Îndrăznește fiule, iertate
sunt păcatele tale!”  

Matei 9:20-22 - „Căci zicea
în gândul ei: Numai să mă
ating de haina Lui și mă voi
face sănătoasă; Iar Iisus, întor-
cându-Se și văzând-o, i-a zis:
Îndrăznește fiică, credința ta
te-a mântuit. Și s-a tămăduit
femeia din ceasul acela.”

Marcu 10:46-52 - după ce
Domnul Iisus îi redă vederea
orbului Bartimeu îi spune:
„Mergi, credința ta te-a mân-
tuit. Și îndată a văzut și urma
lui Iisus pe cale.”

Faptele Apostolilor 3:1-16
- după ce Sfinții Apostoli
Petru și Ioan îl vindecă pe
ologul din naștere care cerșea
la poarta Templului numită
„Frumoasă”, aceștia se adre -
sează mulțimii spunând
printre altele: „Și prin cre dința
în Numele Lui, pe acesta pe
care îl vedeți și îl cu noașteți, l-
a întărit Numele lui Iisus și
credința cea întru El i-a dat lui
întregirea aceasta a trupului,
înaintea voastră, a tuturor.”

Desigur, credem că Atot-
puternicul și Omniscientul
Dumnezeu poate vindeca pe
oricine, oricând, de orice
boală, dar trebuie să facem, o
precizare: dacă și numai dacă
este voința lui Dumnezeu ca
respectivul suferind să fie vin-
decat. Sfântul Apostol Iacov,
în epistola sa sobornicească
capitolul 5:13-16 precizează:
„Este vreunul dintre voi în
suferință? Să se roage. Este
cineva bolnav între voi? Să
cheme preoții Bisericii și să se
roage pentru el, ungându-l cu
untdelemn, în numele Domnu-
lui. Și rugăciunea credinței va
mântui pe cel bolnav și Dom-
nul îl va ridica și de va fi făcut
păcate se vor ierta lui. Mărtur-
isiți-vă deci unul altuia pă-
catele și vă rugați unul pentru
altul, ca să vă vindecați, că
mult poate rugăciunea
stăruitoare a dreptului.”

(Continuarea o puteţi citi
pe www.accentmedia.ro)

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Deva – Cinci investitori şi-
au arătat intenţia de a prelua
termocentrala Mintia după
ce aceasta va fi separată de
Complexul Energetic Hune-
doara (CEH), ceea ce demon-
strează că tradiţia în
ener getică a judeţului Hune-
doara nu se va pierde. Chiar
dacă cifrele arată că acum
CEH are datorii de circa un
miliard de euro, valoarea
acestora nu a speriat po -
tenţialii investitori care, cel
mai probabil, au efectuat şi o
analiză a felului în care s-au
acumulat pierderile şi care
au au fost factorii care le-au
generat.

„Existau patru solicitări,
din partea a patru companii,
care doreau să cumpere ter-
mocentrala Mintia. Acum am
înțeles că ar fi și a cincea so-
licitare. Sunt doritori și, cu

siguranță, administratorul
judiciar a și făcut documen-
tația în acest sens și o va
scoate la licitație. Probabil
unul din cei cinci va cumpăra
această societate”, a spus
Cristian Roșu, administrator
special la CEH. 

Deoarece termocentrala
Mintia nu mai are activitate
din luna martie, era oarecum
normal ca majoritatea anga-
jaţilor să se înscrie pe listele
de disponibilizări colective,
mai ales că aceştia vor bene-
ficia de plăţi compensatorii.
O parte dintre aceştia ar
putea fi însă reangajaţi în
noua societate de către noul
patron.

„Întregul personal de la
Termocentrala Mintia s-a în-
scris pe listele de disponibi-
lizare. Deci toți vor fi
dis ponibilizați. Sunt 607 an-

gajaţi care şi-au depus cereri
de disponibilizare. (...) Am
discutat cu administratorul
judiciar, care a avut discuții
cu vreo trei dintre cei care
vor să cumpere termocen-
trala Mintia şi toţi şi-au ex-
primat intenţia ca, după
cumpărare, să angajeze o
mare parte din oamenii care
au lucrat acolo, pentru că
sunt specialişti buni, care
ştiu să lucreze”, a mai adău-
gat Cristian Roșu, adminis-
trator special la CEH. 

Chiar dacă nu există încă
un document oficial, din de-
claraţiile reprezentanţilor
CEH se ştie că angajaţii care
vor pleca din societate ar
putea primi o sumă de
10.000 de euro şi venituri de
completare pentru o pe-
rioadă de doi ani de zile.

Cinci firme sunt interesate
de termocentrala Mintia;
majoritatea angajaților 

vor să plece

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.

Veţel – Conştienţi de fap-
tul că doar printr-o vaccinare
extinsă a populaţiei pan-
demia de COVID-19 poate fi
stopată, reprezentanţii Pri -
măriei Veţel, cei ai Prefecturii
şi cei ai Direcţiei de Sănătate
Publică Hunedoara vor orga-
niza, duminică, 13 iunie, o
amplă campanie de imuni -
zare în comună. 

Se va administra vaccinul
Pfizer, pentru care vor fi
necesare două doze, sau
serul dezvoltat de compania
Johnson& Johnson, pentru
care se va face o singură
doză. Alegerea vaccinului se
va face de către persoana
care doreşte să fie imunizată. 

„Vaccinarea nu este obli -
ga torie. Cei interesaţi de vac-
cinare vă rugăm să anunţaţi
sau să sunaţi la Primăria co-
munei Veţel – tel. 0254
237773, pentru a fi înregis-
traţi în baza de date. Pentru
satele Muncelu Mic, Runcu

Mic, Muncelu Mare şi Boia
Bârzii, înscrierea se face la
delegaţii săteşti”, a informat
Primăria Veţel. 

Persoanele netransporta-
bile vor fi vaccinate la domi-
ciliu. Pentru celelalte
per    soane, locurile de vac-
cinare vor fi stabilite în
funcţie de numărul de solic-
itări, pe localităţi. 

Campania de vaccinare
este coordonată de către dr.
Romelia Orac-Petca. 

Veţel: Campanie de vaccinare
la acest sfârşit de săptămână

Starea de alertă se prelungeşte;
nunţile – cu maxim 200 
de persoane vaccinate

Deva – Starea de alertă pe teritoriul României se pre-
lungeşte cu încă 30 de zile, potrivit unui anunţ făcut de
premierul Florin Cîţu. Decizia face parte din măsurile
luate de Guvern pentru prevenirea răspândirii COVID-
19. Există însă câteva veşti care conduc spre o relaxare a
condiţiilor din ţară, iar una dintre acestea se referă la or-
ganizarea evenimentelor private şi la numărul de per-
soane care pot lua parte la acestea. 

Astfel, la nunți şi botezuri pot lua parte maximum 200
de invitaţi în interior, dar este impusă asigurarea unei
suprafețe de doi metri pătrați pentru fiecare persoană.
Condiţia este ca invitații să fie vaccinaţi, testaţi sau să fi
trecut prin boală. În ceea ce priveşte spațiile deschise, se
pot organiza nunți și botezuri la capacitatea maximă a
spațiului, dar în condiții similare, adică asigurarea unei
suprafețe de doi metri pătrați pentru fiecare persoană,
iar invitații să fie vaccinați, să prezinte un rezultat nega-
tiv al unui test sau să facă dovada că au trecut prin boală. 

Cinci firme sunt interesate
de termocentrala Mintia;
majoritatea angajaților 

vor să plece
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C
ontextul actual pan-
demic - după cum
susținea prof. Carmen

Elena LUPESCU (foto) - nu
a afectat performanța la
Liceul Teoretic „Traian
Lalescu” din Hunedoara. 

În ciuda dificultăților aduse
de școala online din ultima
perioadă, elevii acestei școli
au continuat și continuă să se
implice în toate activitățile
edu caționale propuse de co -
lectivul dedicat al cadrelor di-
dactice din această instituție. 

O catedră activă a Liceului
Teoretic „Traian Lalescu” este
cea de Limba și literatura
română, care a susținut impli-
carea elevilor școlii în cât mai
multe activități. 

În lipsa organizării clasice
a olimpiadelor, cu partici-
parea fizică a elevilor, com-
petițiile școlare au fost mutate
în spațiul online. Astfel, au fost
organizate, pe parcursul în-
tregului an școlar, selecții
privind trimiterea de materi-
ale, lucrări, creații personale
sau realizate în echipe în ve -

derea participării la diverse
concursuri județene, re-
gionale sau naționale precum:
Concursul Online de Lingvis-
tică 2021, București (Vasile
Eduard, medalie de bronz;
Pașca Ioana); Concursul
național de creație literară
„Un condei triumphător”, Bu-
curești (Doancă Răzvan, Zanef
Alexandra, Bogoș Timeea,
Susan Radu, Nanci Mădălina);
Concursul național de creație
literară „Ion Creangă ”, Iași
(Susan Radu, Bogoș Timeea,
Tîrnăvean Clara); Proiectul
educativ național „Caleido-
scop Goga”, Sibiu (Zanef
Alexandra). 

Numeroasele participări și
premii obținute au validat cal-
itatea actului educațional
oferit la Liceul Teoretic „Tra-
ian Lalescu”, abilitățile profe-
sionale ale cadrelor didactice
și dorința de promovare a
școlii cu rezultate, care îi fac
cinste.

Au consemnat Ioan Vlad, 
Georgeta-Ileana Cizmaș

La Liceul Teoretic 

„Traian Lalescu” 

Hunedoara se susține 

performanța

P
este 400 de sportivi
legitimaţi la 33 de
cluburi sportive  s-

au întrecut, la finalul săp-
tămânii trecute, la
Caracal, în cadrul
turneului final  al Campi-
onatul Naţional de
Karate Tradiţional – Fu-
dokan, dedicat copiilor
cu vârste până la 13 ani. 

După mai bine de un an în
care activitatea sportivă a stat
sub semnul restricţiilor im-
puse de pandemie, micii
sportivi s-au întrecut în cadrul
competiţiei organizate de Rei
Do Club Caracal şi Federaţia de
Karate Tradiţional, cu sprijinul
Primăriei Municipiului Caracal,
sub egida Ministerului Tinere-
tului şi Sportului.

Competiţia a inclus probe
de kata şi kumite, judeţul
Hunedoara fiind reprezentat
de sportivii legitimaţi la Asoci-
aţia Club Sportiv Ronin – Deva,
antrenați de sensei Mircea
Cristian Popa (maestru emerit
al sportului, centura neagră 6
dan – karate tradiţional).

După două zile de întreceri,
clubul sportiv din Deva a
obţinut două medalii de bronz,
la probele de kata şi kumite
(categoria copii 1, 12-13 ani)
datorită performanţelor
sportivului Mihai Roşu, o cali-
ficare în primii 8 la proba de
kumite, datorită lui Tudor Isfan
(categoria copii 3, 8-9 ani) şi o
participare la categoria copii 2,
prin Marcos Boican.

Chiar dacă măsurile
anti-covid au limitat activ-
itatea competiţională in-
ternă şi internaţională,
micii karateka legitimaţi la
Asociaţia C.S. Ronin Deva au
continuat să se antreneze
sub supravegherea instruc-
torului Mircea Popa, iar
prezenţa lor pe podiumul
prestigioasei competiţii de
nivel naţional, confirmă, încă
odată, valoarea şi dorinţa
tinerilor sportivi deveni de a
se afirma pe plan intern şi in-
ternaţional.

REZULTATE NOTABILE PENTRU MICII
KARATEKA DE LA A.C.S. RONIN DEVA,

LA FINALA CAMPIONATULUI DE
KARATE TRADIŢIONAL PENTRU COPII,

EDIŢIA A XXX-A
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G
uvernanții, în timp
ce se folosesc în
continuare de scuza

pandemiei pentru a nu
acționa în domeniul
sănătății, turismului și
mai ales al educației, 
dau dovadă de eficiență și
determinare, doar 
atunci când vine vorba
despre interesele
lor personale și ale 
coaliției. 

Să înțelegem că ei pot, însă
le trebuie motivația politică
să înceapă să lucreze? Că ei
de fapt ar putea să mărească
alocațiile, însă le lipsește câș-
tigul? Aceeași întrebare apare
și în cazul pensiilor batjo-
corite, a pro gra melor finan-
ciare inexistente pentru
antreprenori, a blocării stim-
ulentelor pentru elevi și stu-
denți, dar și a modului
nefericit în care se dorește re-
organizarea sistemului edu-
cațional din România.  

Balanța  înclină către un
singur adevăr: se lucrează
după direcțiile venite din
partid, și nu pentru nevoile
românilor. Calculele sunt fă-
cute și putem observa cu
ușurintă că, atunci când ex-
istă interese proprii, aleșii
acționează la foc automat.
Fie că este vorba despre îm-
prumuturi făcute peste
noapte la băncile naționale

Hunedoara - Parcarea din
faţa Spitalului Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara îşi va mări capac-
itatea de aproape zece ori, în
cadrul unui proiect pe care îl
dezvoltă în zonă Primăria
Hunedoara. În prezent se lu-
crează la turnarea stratului
de uzură, la final aici urmând
să fie disponibile 142 de
locuri unde pot fi parcate
maşinile celor care vor veni
pentru investigaţii la Ambu-
latoriul de specialitate.

„Înainte de începerea lu-
crărilor, în fața policlinicii
spitalului erau amenajate
regulamentar doar 15 locuri
de parcare. Dimineața se în-
registrau numeroase blocaje
din cauza autoturismelor
parcate pe căile de acces. În
varianta extinsă a parcării,

există 142 de locuri de par-
care. Odată cu terminarea as-
faltării, în zona parcării vor fi
plantați 36 de copaci orna-
mentali”, a precizat primarul
municipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

Investiția se ridică la suma
de 1,4 milioane de lei și este
realizată din fondurile Spi-
talului Municipal „dr. Alexan-
dru Simionescu” Hunedoara.

Totodată, după finalizarea
parcării, în zonă va fi creat și
un sens giratoriu care să per-
mită autobuzelor să întoarcă
în fața spitalului și să îmbarce
sau să debarce călătorii care
vin aici cu mijloacele de
transport în comun. Sensul
giratoriu va fi finanțat din
fonduri europene, proiectul
fiind depus de Primăria mu-
nicipiului Hunedoara.

sau mondiale, despre modi-
ficări aduse pentru organi-
zarea unităților de
învăță mânt preuniversitar,
guvernanții demonstrează că
se pot descurca cu brio. 

Un exemplu clar și con-
cret: noua metodologie de
concurs pentru ocuparea
funcțiilor de director și de di-
rector adjunct în unitățile de
învățământ! Nici bine nu s-a
menționat de ea, că ministrul
educației numără secundele
până la START pentru în-
scrieri. În maniera propusă,
România va avea, începând
cu 27 iulie, 10.000 de direc-
tori de școală pregătiți să
gestioneze situația unităților
de învățământ, mai bine
decât au făcut-o predece-
sorii. 

Cum? Fără vreo pregătire
în managementul educațional
și fără prea multe cerințe de
îndeplinit de către candidați.
Singurele criterii menționate
și lăsate doar de ochii lumii se
referă la: vechimea în în-
vățământ de minim 5 ani,
obținerea calificatului „Foarte
bine” în ultimii 2 ani școlari și
buna purtare în cadrul școlii
în ultimul an. Adică, jumătate
sau chiar un sfert din cele
care existau până acum pen-
tru aceste două funcții. Mai
mult, aflăm din același docu-
ment care stabilește criteriile
de concurs că: ponderea notei

obținută la proba scrisă este
40%, iar nota de la interviu
60% și nu poate fi contestată.

Și asta nu este tot! Minis-
terul a renunțat subit la im-
portanța pe care o joacă
corpul național de experți în
managementul educațional,
considerat, până ieri,
„PEPINIERA pentru viitorii
conducători ai unităților de
învățământ din preuniversi-
tar” și participă fără rețineri
la destabilizarea școlii
românești. Așa acționează
guvernul de coaliție! Șterge
cu buretele, fără prea multe
explicații, mecanismul prim
de selecție și îl înlocuiește cu
subiectivism, nepotism și
slaba pregătire.

Prin această decizie, gu-
vernanții nu au eficientizat
procesul de selecție așa cum
au încercat să transmită, ci
au anulat o bună parte a
pregătirii celor care vor
asigura guvernarea școlilor,
desigur, în avantajul apropi-
aților domniilor lor. S-au
jucat „de-a directorii de
școli”, iar principalii pierză-
tor ai acestui exces de zel vor
fi din nou copiii! 

Aceasta să fie oare „Româ-
nia Educată”?

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Linişte, Guvernul munceşte
la foc automat. 

Pentru cine, încă nu ştim!

Peste 140 de locuri de

parcare în faţa policlinicii

din Hunedoara

Vaţa de Jos – Primăria
Vaţa de Jos continuă procesul
de întabulări gratuite în mai
multe sate de pe raza co-
munei, cetăţenii fiind invitaţi
de autorităţi să colaboreze cu
topografii pentru ca această
acţiune, extrem de impor-
tantă, să se încheie la timp şi
toată lumea să fie mulţumită.

Lucrările de cadastru gen-
eral, adică întabulările gratu-
ite, se desfășoară acum în
intravilanul satului Ociu și, în
paralel, pe extravilanele
satelor Prăvăleni (zona Bal-
inteni), Ciungani(zona Dealul
lui Bălaci) și Basarabasa,
unde operaţiunea este
aproape finalizată.

„Rugăm toți cetățenii să fie

prezenți la măsurători în
teren, să colaboreze și să
identifice împreună cu
echipa de topografi limitele
parcelelor, pentru a nu exista
suprapuneri sau greșeli. 

De asemenea, avem
rugămintea să nu omiteţi
niciun teren de la măsurare,
deoarece în cazul în care nu
este identificat nici un pro-
prietar terenul respectiv va
trece în rezerva primăriei”,
precizează reprezentanţii
Primăriei Vaţa de Jos.

Pentru nelămuriri sau în-
trebări, cetăţenii se pot
adresa autorităţilor şi spe-
cialiştilor competenţi în
fiecare vineri, între orele
10.00-12.00, la centrul de in-

formare deschis la căminul
cultural din Vața de Jos.

Vaţa de Jos: Continuă întabulările gratuite

Liviu Ioan Linţă,
primarul comunei

Vaţa de Jos



C
ampionatului
Naţional de atletism
pentru seniori și

tineret desfăşurat recent la
Cluj Napoca a fost un test
util de verificare a nivelul
de pregătire al atleților
care  ne vor reprezenta
România la Campionatele
Europene pe echipe.

Florentina Marincu-Iușco a
reușit să facă din nou un con-
curs bun și arată  că este în
formă pentru Jocurile Olim -
pice de la Tokyo. Atleta legiti-
mată la LPS Cetate Deva unde
este pregătită de prof. Nicolae
Alexe, a câștigat locul I,
medalia de aur și un nou titlu
de campioană națională la
săritura în lungime, cu o încer-
care care a măsurat 6.68 m.

Un titlu național la Cluj
Napoca  și o medalie de aur a
câștigat din nou  Andrei Răz-
van Deliu, legitimat la SCM
Deva, el fiind câștigătorul
probei de săritura cu prăjina
(a sărit 4.80 m) pe care o
domi nă de  cîțiva ani buni.
Colega lui de club, Antonia Iri -
mia, a încheiat concursul simi -
lar al fetelor pe locul al treilea
și cu o medalie de bronz  dar
rezultatul înregistrat (3.20 m)
este sub posibilitățile sale la
această probă.

Maria Claudia Florea (legi -
ti mată la SCM Deva, CS Ghe-
lari) a câștigat titlul de
vice campioană națională și o
medalie de argint în proba de

1500m  probă câștigată de o
...junioară de la CSM Suceava și
s-a clasat pe locul patru la fi-
nalul probei de 800 m.

Juniorii hunedoreni au fost
și ei printre  evidențiații aces-
tei ediții de campionat. De-
veanul Raul Manuel Dan
(legitimat la LPS Cetate Deva)
s-a impus  în proba de 1500
m, în care Adelin Daniel
Pop(CSS Hunedoara) a urcat
și el pe podiumul de pre-
miere.Un rezultat bun a  înre -
gistrat și  Ionut Dorin Huțanu
(CSS Hunedoara) clasat  în
primii  cinci juniori în această
probă.

Elisa Enache (LPS Cetate
Deva) a  încheiat  pe podiumul
de premiere în proba de sări -
tură în înălțime cu o bună per-
formanță, 1.70 m care i-a adus
o medalie de argint  în com-

petiția  de la tineret și un titlu
de vicecampioană națională.
De remarcat  progresul pe care
l-a făcut  Eva Alzner (LPS
Cetate Deva) ea fiind pe podiu -
mul de premiere la nivelul ju-
niorilor. De la clubul devean
merită să menționăm evoluția
lui Eric Rus în proba de 3000,
sosit între primii zece juniori.

Petrina Pivniceru (CSS
Hunedoara, CS Ghelari) a
încheiat probele de 100 m și
200 m pe locul VI la nivelul se-
nioarelor, dar pe podium la
nivelul junioarelor, ceea ce
confirmă posibilitatea ca
sportiva din Hunedoara să
urce în clasamentele anuale la
fel ca și colegii ei Adelin Daniel
Pop, Ionuț Dorin Huțanu și
Paul Andrei Solomia, sosiți
între primii 10 atleți juniori la
proba de 800 m.

R
omânia a ocupat
locul 12 în proba de
ansamblu a ju-

nioarelor, în prima zi a
Campionatelor Europene
de gimnastică ritmică de
la Varna (Bulgaria).

Iulia Besoiu, Catrina
Buniov, Carina Crainic, Dalia
Marin, Ana Mezei şi Claudia
Mitan, antrenate de Dana
Chiriac şi Tatiana Novikova,
au acumulat 48,950 puncte.

Medaliile de aur au fost
cucerite de Rusia, cu 67,800
puncte, argintul a revenit Bul-
gariei, cu 65,450 puncte, iar
bronzul a fost obţinut de Is-

rael, cu 63,175 puncte.
Vor intra în concurs și se-

nioarele Annaliese Drăgan şi
Andreea Verdeş la individual
compus.

Acest CE reprezintă ultima
etapă de calificare pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Pentru a obţine această califi-
care, Andreea Verdeş trebuie
să intre în finala de 24, apoi în
cadrul acestei finale să obţină
cel mai bun punctaj la indi-
vidual compus (se iau în cal-
cul doar sportivele care nu
sunt calificate încă), pre-
cizează Federaţia Română de
Gimnastică Ritmică.

6 - SPORT 11 - 17 iunie 2021

Atletism  

Florentia Marincu Iușco-
campioană națională

Gimnastică ritmică

Lupte libere 

Medalie de aur pentru 
România la Harkov

Sportivul român Albert Sari-
tov a câştigat medalia de aur
la lupte libere, în cadrul
categoriei 97 kg, la
turneul internaţional de
la Harkov (Ucraina),
potrivit paginii de Face-
book a Federaţiei Române
de Lupte.

În finala categoriei, Saritov
la învins pe ucraineanul Valeri An-
driţev, unul dintre favoriții competiției. 

Albert Saritov,luptătorul de origine cecenă s-a calificat pe
6 mai la JO de la Tokyo, după ce l-a întrecut pe acelaşi ucrain-
ian, Valerii Andriţev în semifinalele categoriei 97 kg, la
turneul preolimpic de la Sofia.

Reamintim  că Albert Saritov a adus delegației României
o medalie de bronz la Jocurile de la Rio, desfășurate în 2016.

J
ucătoarea japoneză de
tenis Naomi Osaka a
declarat forfait pentru

turneul WTA de la Berlin,
care va debuta pe 14
iunie, au anunţat luni or-
ganizatorii acestei com-
petiţii pe iarbă, după
retragerea controversată
a niponei de la Roland
Garros, transmite AFP.

"Am fost notificaţi că
Naomi Osaka nu va putea fi
prezentă la Berlin. După ce
şi-a consultat managementul,
ea va face o pauză", a declarat

un purtător de cuvânt al
turneului din capitala Ger-
maniei.

Naomi Osaka, numărul 2
mondial, a generat un şoc în
lumea tenisului, refuzând
săptămâna trecută să par-
ticipe la conferinţele de presă
de la Roland Garros, "pentru
a-şi menţine sănătatea
mintală".Sancţionată cu o
amendă de 15.000 de dolari,
ea a fost ameninţată totodată
cu excluderea, nu doar de la
turneul parizian, ci şi de la
alte competiţii de Mare Şlem.

Tenis de câmp 

Naomi Osaka nu joacă 
nici la Berlin
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G
imnasta Larisa Ior-
dache a câştigat
medalia de aur în fi-

nala de  la bârnă, du-
minică, la Cupă Mondială
de gimnastică artistică de
la Cairo (Egipt), potrivit
paginii de Facebook a 
Federaţiei Române de
Gimnastică.

Larisa Iordache a obţinut
în finală nota 13,366, fiind
urmată de Diana Varinska
(Ucraina) şi de Zeyna Ibra -
him (Egipt).

Sâmbătă, Larisa Iordache
a câștigat și medalia de bronz
în finala de la paralele. Gim-
nasta a revenit în competiții
după ce s-a luptat cu acciden-
tările în ultimii ani. Mai întâi
a fost la JO de la Londra, când
o fasciită a făcut ca acea
ediție să fie una amară pen-
tru ea. Apoi a fost  ruptura de
tendon pe care a suferit-o la
campionatele Mondiale de la
Montreal și anul acesta la
campionatele Europene de la
Basel, unde a fost internată în
spital , imediat după concur-
sul de calificări, ea având o
gravă infecție renală. Larisa
Iordache a revenit totuşi în
competițiile de gimnastică de
fiecare dată după momente
grele, cu operații greșite și
multă suferință psihică.

Ea a declarat: „Am încercat
o perioadă să ies din gimnas-
tică de tot, nici măcar la tele-
vizor nu m-am uitat. Mi-era
greu să urmăresc pentru că
știam că și eu puteam să fiu
acolo. Recuperarea a mers
greu, timpul se scurgea la fel
și mă simțeam nefolositoare”,
spunea gimnasta la finalul
lunii aprilie.Acum este sănă-
toasă, a revenit  în competiții

câștigând două medalii la
Cupa Mondială de la Cairo și
speră într-o evoluție  cât mai
bună la Tokyo.

În finala masculină de la
paralele, Andrei Muntean s-a
clasat pe locul 8, notat cu
12,300, după ce se calificase
cu a patra notă.

Larisa Iordache, Maria
Holbură (care a fost rezervă
la Cairo în finalele de la bârnă
şi sol) şi Marian Drăgulescu
(retras înainte de concurs din
cauza unei contracturi la
spate) sunt gimnaștii din
România calificaţi la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

Gimnastică  

Larisa Iordache a

revenit în competiții 

cu două medalii

C
ongresul Federației
Internaționale de
Judo (IJF) desfășurat

la Budapesta  a desemnat
noile persoane în funcțiile
de conducere ale acestei
federații inter na ționale.
Românul Marius Vizer (62
de ani) care conduce acest
for din 2007  a fost reales
în unanimitate pentru un
nou mandat la conducerea
judoului mondial.

„Pe parcursul acestor ani,
a fost o plăcere să lucrăm îm-
preună în liniște, cu prietenie
și unitate. Aceștia sunt pilonii
unei dezvoltări stabile. A fost,
totodată, o onoare să lucrăm
pentru dezvoltarea judoului
prin disciplină, respect și
loialitate.  Am îmbunătățit
foarte mult nivelul judoului,
am împărtășit întregii lumi
valorile acestui sport și vom
continua să îndeplinim îm-
preună lucruri mărețe. Mul -
țu mesc pentru extraordinara
colaborare cu Comitetul In-
ternațional Olimpic”, a decla -

rat Marius Vizer conform
site-ului oficial al IJF.

Federația Internațională
de Judo a anunțat la acest
congres că la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, în pre-
mieră se va organiza pentru
prima dată o întrecere pe
echipe, la care va lua parte și
o echipă formată din refu-
giați, lucru care se va întâm-
pla și pe viitor.

Marius Vizer , care este și
membru al Comitetului Olim -
pic Internațional  a expus la
congresul de la Budapesta și
ceea ce dorește de la forul pe
care-l conduce în următorii
ani. 

”Împreună, în următorii
patru ani, vom sprijini feder-
ațiile naționale și uniunile
continentale chiar mai mult
decât am făcut-o până acum.
Cred că prin unitate, în-
credere și solidaritate putem
duce judoul la următorul
nivel. Asta vom face, începând
chiar de acum”, a spus Marius
Vizer pentru siteul IJF.

Alegeri 

Marius Vizer  reales președinte la

Federația Internațională de Judo

S
portivii români
Cătălin Chirilă şi Vic-
tor Mihalachi au

câştigat medaliile de
bronz în proba de canoe -
2 pe distanța de 1.000 m,
duminică, la Campi-
onatele Europene de
kaiac-canoe de la Poznan
(Polonia).

Într-o probă în care Ro -

mânia este calificată la JO de
la Tokyo, Chirilă şi Mihalachi
au fost cronometraţi cu tim-
pul de 3 minute și  45 se-
cunde, fiind devansaţi de
germanii Sebastian Bren-
del/Tim Hecker şi de ruşii
Kiril Şamşurin/Ilia Pervuhin 

La canoe-1 feminin pe 200
m, Ştefănica Ursu a ocupat
ultimul loc în finală (9), la 3

secunde de câștigătoarea
probei.Mihai Şerban şi
Daniel Burciu au ocupat
locul 7 în Finala B a probei
de kaiac-2 masculin pe 500
m (1:37.218).

România o mai are în
competiție pe  Ştefănica Ursu
în finala de la canoe-1 pe
5.000 m.

Kaiac canoe 

Medalii pentru sportivii români la Poznan

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 Hune-
doara, intenționează să solicite de la Administrația Bazi-
nală 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”, sit-
uat 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 RECY-
CLING SRL.  În urma activității nu vor rezulta ape uzate.

Persoanele care doresc să obțină informații supli-
mentare 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.



Suntem în plin sezon al
socului, plantă cu
atâtea calități tămă-

duitoare încât poate fi nu-
mită, pe bună dreptate, un
miracol al naturii. cu flo-
rile-i albe și o aromă dulce
înțepătoare, socul este un
leac minunat, folosit încă
din timpuri străvechi, într-
o multitudine de afecțiuni.
Astăzi, știința modernă,
prin studiile realizate, a
scos în evidență benefici-
ile terapeutice uimitoare
ale socului. 

Recoltarea florilor
Se face doar când floarea

este bine deschisă, pe timp în-
sorit. Se usucă în straturi sub-
țiri și în locuri bine aerisite.
De la soc sunt folosite florile,
fructele, frunzele scoarța sau
rădăcina, fiecare în parte
având anumite proprietăți
vindecătoare.

Frunzele  socului 
Ceaiul preparat din frunze

de soc are un puternic efect
de curățare a sângelui. Iar  din
frunzele tinere, culese primă-
vara, dacă sunt fierte, se
obține un lichid care, îndulcit
cu miere, ajută la reglarea
tranzitului intestinal. Extern,
frunzele întregi sau mărunțite
și fierte în apă, se pot aplica
sub formă de cataplasme pe
răni, furuncule, arsuri, con-
tuzii, în zonele cu dureri
reumatice. 

Scoarța
Are proprietăți diuretice,

laxative, calmează tusea și iri-
tația căilor respiratorii, este
folosită în combaterea rinitei,
laringitei, faringitei sau bron -
șitei, protejează împotriva

virușilor gripali, scrie dr-
balint.ro/. Se consumă sub
formă de decoct, folosindu-se
doi pumni de scoarţă care se
fierbe într-un litru de apă,
până scade la jumătate din ca-
pacitate. Se bea o jumătate de
litru pe zi, fracționat în trei
reprize, pe stomacul gol. 

Florile de soc 
În medicina populară,

ceaiul din flori de soc este
folosit, cu precădere, în afecți-
unile aparatului respirator.
Are proprietăți sudorifice, di-
uretice, laxative, antiinflama-
toare, ușor dezinfectante. Dar
florile de soc sunt indicate și
în obezitate, menopauză sau
în curele de slăbire. De
asemenea, parfumul plantei
nu se limitează doar la vinde-
carea răcelilor sau a gripelor,
ci ajută la prelungirea tinereții

biologice, tonifică și vita-
minizează. Este de un real
folos pentru sistemul imuni-
tar, spun  specialiștii. Este re-
comandat și în cazul
in fecțiilor urinare, dar poate
calma și inflamațiile articu-
lare sau durerile de cap.

Mai mult decât atât, în
Franța, viticultorii păstrează
în condiții bune strugurii,
punând în lădițe un rând de
struguri și un rând de flori us-
cate de soc.

Pulberea de soc
Se obține prin măcinarea

florilor uscate. Se depozitează
în borcane de sticlă, închise
ermetic și se ține în locuri în-
tunecoase și reci, pe o pe-
rioadă de maxim două
săptămâni. După acest inter-
val, uleiurile volatile se eva -
poră.

cum se 
administrează?

În cazul digestiei dificile
Se administrează câte o lin-

guriță de pulbere, cu zece
minute înainte de masă.
Pulbe rea de soc este de mare
ajutor mai ales persoanelor
seden tare sau celor cu di-
gestie dificilă.

În caz de gripă
Se administrează câte

patru doze de 3-5 grame pe zi.
Astfel că, aceasta combate in-
flamația mucoaselor, reduce
durerile de cap și musculare,
amplifică tonusul psihic. Dar,
momentul cel mai bun pentru
administrare este debutul in-
fecției, când apar primele
simptome ale răcelii. Tot în
astfel de situații, se poate

folosi și infuzia din flori de
soc, care se prepară din două
linguri de flori sau pulbere de
flori, peste care se  toarnă 250
ml apa clocotită, din care se
consumă trei ceaiuri călduțe
pe zi.

Persoanele care
doresc să slăbească
Vor consuma, spun tera -

peuții, ceaiul de soc. Acesta se
prepară din trei lingurițe de
flori de soc și 250 ml apă clo-
cotită. Se lasă la infuzat 10-15
minute, după care se stre-
coară. Se bea înainte de masă
sau după o masă îmbelșugată.
Dar, pentru început, nutrițio -
niștii recomandă să se bea
doar câte o cană, după care se
poate ajunge la trei căni pe zi.

În caz de sinuzită
Este indicat să se adminis -

treze câte trei căni de infuzie
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combinată de flori de soc,
timp de 14 zile, cu o săp-
tămână de pauză. Suplimen-
tar, pe frunte sau pe piept se
vor aplica comprese calde cu
infuzie.

Pentru prevenirea 
infecțiilor renale

Se va consuma zilnic un
litru de infuzie combinată de
flori de soc. Aceasta sti -
mulează activitatea rinichilor,
mărește diureza și ajută la
prevenirea formării nisipului
și a pietrelor la rinichi, potrivit
realitatea.net. 

Sucul din flori de soc -

socata

În medicina tradițională,
este folosit pentru a trata
gripa, durerile dentare,
durerile din zona inimii, cât și
pe post de diuretic și laxative.
Are un gust plăcut, fiind re-
confortant mai ales în zilele
călduroase de vară. Se
prepară din următoarele in-
grediente: 12-14 flori de soc,
4 lămâi, 10 litri de apă, 1 kg de
zahăr, 10 boabe de orez (pen-
tru fermentație) sau 5 grame
de drojdie proaspătă.

Florile de soc se pun într-
un borcan de 10 litri, se
adaugă apa și lămâile tăiate
felii și stoarse de suc. Ca să se
evite gustul amar, se poate
pune doar pulpa de lămâie,
partea albă a cojii fiind
amăruie. Borcanul se acoperă
şi se lasă o zi. A doua zi se va
pune zahărul și boabele de
orez. Compoziția se amestecă
bine, iar borcanul se acoperă.
Totul se lasă la fermentat 3-4
zile. Când devine gălbuie și
mirosul este plăcut, se poate
strecura. Se păstrează la rece,
în sticle închise.

Siropul de soc

Este la fel de gustos ca și
sucul (socata), acesta este folosit
și în scop terapeutic. Se prepară
din 500 g flori de soc, 2 l de apă,

2 kg de zahăr, 4 lămâi mari.
Florile de soc se spală bine

și se curăță de impurități. Se
pun apoi într-o oală încăpă-
toare, iar peste ele se pune
coaja tăiată felii de la două
lămâi și cei doi litri de apă.
Oala se dă la foc, iar după ce
apa începe să fiarbă, se mai
lasă zece minute. Când sucul
s-a răcit, se înlătură coaja de
lămâie și totul se lasă la in-
fuzat 24 de ore. După acest in-
terval, florile de soc se vor
separa de lichid cu ajutorul
unui tifon. Lichidul se pune la
fiert împreună cu zahărul și se
ține până ce siropul începe să
se lege. Se poate adăuga și suc
de lămâie în acest interval.
Când siropul este gata, acesta
se toarnă în sticle sterilizate,
care se acoperă cu o pătură,
lăsându-se să se răcească.
Siropul se poate servi cu apă
minerală sau plată.

Un astfel de sirop, spun
specialiștii,  ameliorează simp-

tomele răcelii, tratează și
previne constipația, reduce
colesterolul, dar este și un aliat
de nădejde împotriva stafilo-
cocului auriu, având puternice
proprietăți antibacteriene.

Boabele (fructele) 

socului
Sunt o adevărată farmacie

naturală, având o putere vin-
decătoare cu totul deosebită,
în condițiile în care sunt con-
sumate în cantități mici, spun
cercetătorii.  Curăță rinichii și
stomacul, iar în unele țări sunt
folosite pentru prepararea
siropurilor sau a diverselor
băuturi alcoolice. Fructele se
culeg în august-septembrie și
se folosesc sub formă de in-
fuzie, decoct, suc, tinctură sau
dulceață.

Sucul din fructele
negre

Când acestea ajung la ma-

turitate, se culeg de pe cior-
chini și se prepară în maxim
24 de ore, scrie terapiinatu -
riste.ro. Se spală bine, se
zdrobesc cu o furculiță, se pun
într-un tifon și se storc foarte
bine. Se va obține un suc în-
chis la culoare, cu efecte te ra -
peutice deosebite. Din restul
de fruct se poate prepara dul-
ceață sau gem. Sucul se ad-
ministrează cu un  sfert de oră
înainte de masă, pe stomacul
gol, câte cinci linguri la adulți
și trei la copii. Este foarte util
în curele de dezintoxicare,
spun specialiștii.

Pulberea din 
fructele uscate

Ciorchinii cu fructe ajunși
la maturitate, adică închiși la
culoare, moi și dulci la gust, se
pun la uscat la soare, cu
fructele orientate în sus, ca să
piardă cât mai multă apă.
După uscare, fructele se scu-
tură de pe ciorchini și se

păstrează în pungi de hârtie.
Acestea se macină cu râșnița
de cafea și se va obține o pul-
bere cu proprietăți tămă-
duitoare. Se administrează
câte trei lingurițe pe zi, fiind
un excelent mijloc de în-
treținere a sănătății. Este re-
comandată în cazul
tulbu rărilor de vedere, avita-
minoză și convalescență.

Important!
Potrivit cercetătorilor, pre -

paratele din soc se admi -
nistrează cu precauție, în doze
normale și după ce este con-
sultat medicul. 

Fructele necoapte au un
anumit grad de toxicitate,
provocând intoxicații.

Și cum fructele socului sunt
mai degrabă medicamente
decât alimente, acestea se vor
consuma în cantități mici, care
să nu depășească 200 g.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Problemele financiare pe care le-
ați avut pot apărea din nou, dacă
nu găsiți soluții pentru a le rezolva
în cel mai scurt timp. Veți avea zile
tensionate, în care trebuie să luați
foarte repede decizii. Cu toate aces-
tea, spre sfârșitul intervalului
reușiți să depășiți toate problemele
cu care v-ați confruntat.

Sunt șanse mari să primiți vești
bune de departe. S-ar putea ca
un proiect la care lucrați să vă
aducă beneficii nesperate și ast-
fel reușiți să vă restabiliți buge-
tul. Familia are nevoie de
sprijinul vostru necondiționat. La
locul de muncă nu sunt pro -
bleme deosebite.

În perioada următoare apar tot
felul de provocări și vă străduiți să
le faceți față. Indiferent de situație,
dacă acționați cu mai mult calm,
lucrurile vor reintra în normal.
Puteți avea vești bune de departe,
propuneri pentru un nou loc de
muncă, iar acest lucru vă mobi-
lizează.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru, munciți chiar și peste pro-
gram, dar provocările vă stim-
ulează și vă ajută să dați tot ce
aveți mai bun din voi. Chiar dacă
munciți mult, satisfacțiile vor fi pe
măsură, la fel și câștigurile finan-
ciare. Partenerul de cuplu vă spri-
jină necondiționat.

Reușiți să finalizați un proiect im-
portant. Sunteți mereu aproape și
de colegi, care au nevoie să inter-
veniți acolo unde ei nu reușesc să
facă față. Sunteți în atenția șefilor
și s-ar putea să primiți ceva bani în
plus. Intenționați să faceți unele
schimbări în casă, dar atenție la
cheltuieli!

Vă implicați în tot felul de activități
noi, chiar dacă aveți și altceva de
făcut. Dacă sunteți pe punctul de a
semna acte importante, verificați-
le cu atenție. Dacă plecați la drum,
nu lăsați pe nimeni să intervină în
ceea ce doriți să faceți. Păstrați-vă
calmul, căci lucrurile se vor liniști
și veți avea satisfacții nesperate.

Urmează o perioadă destul de ag-
itată pentru voi și faceți tot ce este
omenește posibil pentru a menține
lucrurile în echilibru. Cu efort și
răbdare veți reuși să găsiți soluții
pentru toate problemele cu care
vă confruntați. Dacă partenerul de
cuplu vă sprijină, nimic nu este im-
posibil.

La serviciu s-ar putea să aveți
parte de unele piedici sau șicane
din partea colegilor. Unele proiecte
se vor schimba sau trebuie să luați
totul de la capăt. Nu vă demoral-
izați, pentru că reușiți spre sfârșitul
intervalului să înlăturați toate ob-
stacolele și să mergeți mai departe.

Vă puteți aștepta la tot felul de
vești, unele mai bune, altele mai
puțin bune. La serviciu ar fi bine
să ținți cont de toate detaliile
atunci când apar situații mai
complicate. Nu trebuie să aveți
mare încredere în oamenii de
lângă voi, pentru că nu toți au in-
tenții bune.

Manifestați multă atenție atunci
când aveți în față situații mai de-
osebite. Nu vă hazardați, încercați
să vedeți cu luciditate problemele
ivite, pentru că doar așa le veți
trece. La serviciu pot apărea prob-
leme de comunicare, întrucât aveți
tendința de a rezolva totul așa
cum credeți voi că e bine.

Apar schimbări deosebite în viața
voastră, iar acest lucru vă mobi-
lizează. S-ar putea să vi se facă o
propunere de colaborare foarte
avantajoasă sau să vă găsiți un alt
loc de muncă, mult mai bine plătit.
Implicați-vă mai mult în prob-
lemele din familie, pentru că doar
așa puteți avea liniște.

Lucrurile încep să se așeze în ac-
tivitatea voastră, ba chiar să vă
meargă mult mai bine. La locul
de muncă apar proiecte intere-
sante, pe care vă străduiți să le
finalizați cât mai repede și cât
mai bine. În viitor, obțineți
promisiuni pentru un proiect de
anvergură.

• La școală 
Învățătorul a scris în carnetul elevei:
- ”Liliana vorbește prea mult”.
Tatăl semnând observația de luare la

cunoștință, adaugă:
- Dacă i-ați cunoaște mama…

• Două prietene stau de vorbă
– Este frumos logodnicul tău?
– E neasemuit! De la mama lui a primit

doi ochi negri minunaţi, iar de la tătic, o
splendidă mașină sport.

• Pe autostradă 
- Mergeam liniştită pe autostradă când

deo dată, în faţa mea apare un brad. Cotesc
stânga, acolo un alt brad, cotesc dreapta, ce
credeţi? Încă un brad! Din cauza manevrelor
bruşte, m-am dat peste cap de vreo 15 ori.

- Stimată doamnă, suntem pe autostradă
şi nu este niciun copac pe o distanţă de
câteva zeci de km. Ceea ce aţi văzut dumnea -
voastră este odorizantul agăţat de oglindă…

• Ion şi Gheorghe stau de vorbă
- Mă Gheo, tu ai găsit străini la tine în şi-

fonier?
- Nu Ioane, la mine erau toţi români! 

• Întrebare…
– Ruda dumneavoastră a fost conştientă

până în ultima clipă ?
– Nu ştiu, că abia mâine se deschide tes-

tamentul…

Vineri, 11 iunie, ora 18,30

Jurăminte încălcate 
Serialul spune povestea a două prietene din

copilărie, Nandini și Mauli, care au fost separate,
apoi se reîntâlnesc după șapte ani. Mauli, medic
ginecolog,  se căsătorește cu Kunal, medic pediatru.
Cei doi soți se susțin reciproc prin tot ceea ce fac.
Nandini și Rajdeep sunt căsătoriți de șapte ani,
aceasta fiind o victimă a violenței domestice. În
astfel de condiții, Mauli și Kunal o duc pe Nandini
acasă, să stea cu ei. Dar între Kunal și Nandini  se
vor dezvolta unele sentimente, care vor provoca
confuzie.

Vineri, 11 iunie, ora 20,00

Ceva, ceva tot o ieși 
Filmul are în centrul atenției un burlac cu expe-

riență pe nume Harry Sanborn. Acesta are relații
doar cu femei sub 30 de ani. În timpul unui așa-zis
week-end romantic cu ultima lui cucerire, Marin, la
casa de pe plajă a mamei sale din Hampton, New
York, Harry are dureri toracice. Mama lui Marin,
Erica Barry, o scriitoare de succes, divorțată, se lasă
greu convinsă să îi acorde primul ajutor. Când
rămân singuri, Harry descoperă cu surprindere că
este atras de Erica. Și, în ciuda protestelor ei în ceea
ce îl privește pe Harry, Erica se simte și ea atrasă de
el. Dar complicațiile intervin în momentul în care
Erica este, de asemenea, curtată de fermecătorul
medic de treizeci și ceva de ani, Julian Mercer.
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Lumea aude, dar nu
aude, vede dar nu
vede, plânge sau râde

fără motiv, aproape toate
atitudinile sunt pe invers.
Clasa politică este o turmă
de calici care distrug 
națiuni întregi, care mai
de care mai euforici,
lăudăroși, critici, ce sunt
dirijați de forțe necunos-
cute și nu pot fi treziți la
realitate. 

Când vezi agresivitatea
politicienilor și a celor din
mass-media pentru vaccinare,
îți vine să VOMIȚI. Premiu:
trei mici, pâine, muștar și o
apă. Sunt sigur că acești oa-
meni, chiar nu sunt NORMALI.
Să aduci vaccin de la -80 de
grade și să vaccinezi în gări,
parcări, stadioane etc. la +30
de grade înseamnă că suntem
depășiți de tot ce este uman și
real. Dacă privești la televizor,
asculți mass-media, rezultatul
este clar, că mai mult ești dez-
informat, manipulat, crezi
minciuna, lozinca, eticheta,
fără să cunoști marfa din am-
balaj. Sunt convins că dacă O
LUNĂ de zile nu ar fi TV  și
mass-media, viața românilor
s-ar îmbunătăți mult, chiar în-
dobitocirea și manipularea s-
ar reduce. Dacă două-trei zile
nu urmărești știrile, constați
că nu pierzi nimic din bom -
bele breaking news-urilor etc.
care, din secundă în secundă
vor să te facă curios. 

Tensiunea, agitația, 
învrăjbirea populației 

Este pe ordinea de zi a
politicienilor. Nu este o zi fără
drog, fără minciună, amenin -
țare, promisiuni deșarte etc.
Victimele își laudă călăii, cei
care taie salarii, pensii, alocații
pun noi taxe etc. sunt LĂU-
DAȚI și proslăviți. Când cei
care te omoară cu zile îți
vorbesc că trebuie să te vac-
cinezi obligatoriu, este clar că
ceva nu este NORMAL. Tupeul,
nerușinarea politicianului de
încălcare a CONSTITUȚIEI,
implicarea lui directă în
justiție, în alegeri  etc. și lumea
îl aplauda, ceva este ANOR-
MAL. Într-o asemenea soci-
etate, cine crede că putem trăi
normal, este NEBUN, IDIOT.  

Astăzi, România nu mai

este nici COLONIE.  Este  doar
un teritoriu populat cu COBAI,
pentru experimentarea tu-
turor clonarilor, îndobitoci -
rilor, jafurilor, crimelor etc.
România trebuie ținută în evul
mediu, pentru că, lăsată să se
dezvolte, ar putea hrăni un
continent. Și, atunci unde și-ar
mai putea vinde bogătășii
carnea de plastic și brânza din
carton?

Invitat, pare-se din gre șea -
lă, la masa bogaților, romanul
a primit un taburet mic, așezat
lângă ușa de la bucătărie, care,
la fiecare deschidere, îl lovește
nemilos în spate. La poza de
final va fi pus într-un colț, iar
el va zâmbi stingher, cu gândul
că ”i se vad găurile din dan-
tură”, spunea o cunoscuta
judecătoare, care astăzi este
cercetată disciplinar. Toți
caută să bage mizeria sub
preș, că la proști ține orice.
Națiunea săracă trebuie ținută
cât mai departe, în întuneric,
de preferat în evul mediu.

Românul are un singur
mare dușman… 

STATUL ROMÂN. Un stat
impotent, al cărui brand de
țară nu mai e demult frunza
”coanei Nuți”, ci o pereche de
izmene rupte în dos, a lui
Oprea sau CANCERUL de care
suferea Stolo, Băsescu smior-
căindu-se, au fost inteligenții
statului. Un stat al românului
analfabet funcțional și cu
dinții cariați. Un stat care își
ucide sclavii cu nepăsarea și
nesimțirea arendașilor lui.
Statul care te plimbă prin trei
spitale, îți dă patru diagnostice
și te lasă să mori pe o saltea in-
fectată de o bacterie cu care
tot el te-a cadorisit. Statul în
care, la 30.000 morți de așa-
zis Covid, sunt doar 273 morți
de Covid.

Statul, care îți dă în cap
dacă ești un mic om de afaceri
roman, ce-și dorește să
crească, dar care stă în calea
multinaționalelor din care
statul nostru mic, dar
șmecher, trage și el cât poate.
Așa că, te verifică, inspectează,
controlează, cercetează, ana -
lizează, căpușează, până când
se asigură că, fie dai faliment,
fie îți pui ștreangul de gât.
Statul, care-și verifică la sânge

avocații când intră în sediul
postului de poliție  confiscân -
du-le telefoanele caci de, re-
spectăm legea. Care lege? Care
își lasă infractorii condamnați
să se plimbe prin sediul unui
inspectorat județean, vorbind
nestingherit la telefon cu câr-
tița lui, primind date despre
judecătorul care l-a condam -
nat, în timp ce alții îi netezesc
cu grijă calea spre libertate.
Cine recuperează cele 22 mil-
iarde de euro evaziune fiscala?
Statul este împotriva poporu-
lui și nu a infractorului! 

Ce mai contează în tara
asta?! Influențele politice,
amestecul serviciilor în jus -
tiție și a prietenilor noștri din
afară a împărțit justiția în
două. Una pentru infractori și
politicieni, alta pentru săraci și
oamenii de rând. Statul român
este politicianul care minte
cum respiră, frecându-și
mâinile cu gândul la purcoiul
de bani ce îl va îneca în
bunăstare, în timp ce poporul
alegator se îneacă în gunoaie
și se spală la lighean, ca în vre-
murile de aur ale primului
bâlbâit.

Statul român este funcțio -
narul încet la minte, dar iute
de mână, care îți închide
ghișeul în nas, pentru că are
pauză de masă, iar tu, biet
neghiob, nu înțelegi impor-
tanța muncii lui, de a plimba
hârtiile între etaje. Statul
român este polițistul de fron-
tieră care te întâmpină sictirit,
verificându-ți pașaportul, în
timp ce scuipă printre dinți un
obosit “de unde veniți?”

Simbolul perfect al nepu -
tinței statului este ghereta cu
pretenții de punct trecere
frontieră, dotată cu un ge mu -
leț minuscul, de unde răsare
mâna organului de apărare a
patriei, emanând dispreț prin
toate falangele. Marele nostru
noroc este că geamlâcul este
atât de mic, încât încape doar
mâna. La dimensiuni mai
mari, ne-am putea trezi că
suntem tratați așa cum se în-
tâmplă cu țara asta de 30 de
ani: cu, mă scuzați, fundul. 

Suntem în haos 
instituțional

Pe mine, personal, mă
poartă de 12 ani între Pri -

mărie și Cadastru,  pentru 300
mp. teren curte. Am fost făcuți
și nebuni de niște doamne
care fumau și beau cafeaua în
picioare. Încep să mă întreb:
cine are interes să nu aflu ade-
vărul adevărat. Dar în final, voi
desface o adevărată ,,bomba”,
care va exploda. 

Noi nu am învățat, ca stat,
că suntem în slujba cetățean-
ului, nu argații statului. Noi nu
știm câți cetățeni avem în total
în România, în funcție de in-
terese în alegeri. Nu respec-
tăm, legile, hotărârile
jude   că   torești. Nu respectăm
Convenția de la Oviedo, cea de
la Nurenberg. Premierul nu se
prezintă la tribunal, chemat de
patru ori până acum, banii de
alocații dați în afară nu au fost
prinși nici în buget, legea pen-
siilor vraiște, avem ministru
care nu știe vârsta, punctele
cardinale, ce pretenții să
avem? 

Așa școală, așa mi nistru, nu
pronunț nume, că nu știe, e
posibil, ce minister reprezintă.
Avem cazuri de Bălăceanca,
aleși de primării. Nu mai re-
cunoaște nimeni nimic, dar
nici nimeni nu mai face nimic.
Economia merge de stă de-
mult, dar Câțu o vede mer -
gând. Datoriile României sunt
cât datoriile a 22 de state.
Haosul de la Bruxelles s-a
transmis și la noi. La noi, toată
lumea fură, vinde și minte.
Este țara unde nimeni nu face
nimic, suntem un „sat fără
câini„. Cum ar trebui să fie un
adevărat conducător în Româ-
nia? 

România este obligată să
contracteze tot. Oamenii care
spun: nu pot să rămân aici,
prețul pe care mi-l dați e prea
mic pentru mizeriile pe care
trebuie să le înghit din zori și
până-n seară, au de suferit.
Viața mea, secundele astea,
minutele care-mi șuieră, le
trăiesc acum, nu mereu! 

Îmi plac oamenii…

Care aleg cum să supra -
viețuiască, care nu se tem să
se arunce în val și să despice
spuma, care ies din falsul lor
confort. Îmi plac oamenii care
nu zâmbesc convențional,
care râd cu poftă și cheltuiesc
ore cu prietenii, cu cei pe care

pot să-i sune în miez de
noapte și să le spună că au o
temere. Cu cei care nu-i uită și
care le iartă derapajele, stările
deprimante, angoasele, frus-
trările. Cu cei care-i acceptă
pentru ceea ce sunt, pentru că
există, nu pentru cine sunt. Cu
cei care nu ar face nimic voit și
conștient, ca să le rănească su-
fletele.

Îmi plac oamenii care găs-
esc variante. Care nu lasă
ipocrizia să le guverneze exis-
tența, care nu fac sluj ca să-și
păstreze bruma nenorocită de
arginți.

Îmi plac oamenii care iau
decizii. Îmi plac oamenii
încăpățânați, capabili să o ia
de o sută de ori de la capăt. Îmi
plac oamenii care au păreri și
curajul să le spună cu voce
tare. Îmi plac oamenii in-
teligenți. Aș sta ore întregi să-
i ascult și m-aș simți vindecat
de toți demonii. Îmi plac oa-
menii puternici și români ade-
vărați. Îmi plac conducătorii
adevărați, nu cei școliți la
cluburile unde se școlesc hoții
în străinătate. Care au ceva de
spus și de scris. Îmi plac oa-
menii cu talent. 

Scapă cine vrea și mai
poate din această lume per-
fidă, conducători fără cele mai
vagi idei de a conduce o țară.
Unde să te mai adresezi în țara
asta când unele instituții sunt
,,varză”? 

Nu găsești răspunsul. Eu îl
caut de 12 ani. DAR, vom ve -
dea!

Al dumneavostră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:
Conopida se spală în apă

rece, se desface în bucheţele
şi se lasă la scurs. Morcovii şi
pătrunjelul se spală şi se taie
cubuleţe. Într-o oală se pune
la încins o lingură de unt îm-
preună cu trei linguri de ulei,
în care se căleşte morcovul şi
pătrunjelul. Peste zarzavatul

călit se toarnă trei litri de
apă şi o lingură de sare, apoi
se pune la fiert. Când zarza-
vatul este fiert pe jumătate,
se adaugă conopida. Supa se
lasă  să fiarbă la foc mic.
Între timp, se pregătesc
găluştele. Într-un castronaş
se pun cinci linguri de făină,
două ouă, sare, o linguriţă de

unt, apoi ingredientele se
amestecă bine. Treptat, se
adaugă apă, până se obţine
un aluat consistent, în aşa fel
încât să nu curgă. Cu ajutorul
unei linguriţe aluatul se
pune în supă şi se lasă la
fiert. Din când în când, în
supă se pune un strop de
apă. Când găluşte sunt fierte
se adaugă zeama de lămâie.
Supa se potriveşte de sare,
iar la final se drege cu ou şi
smântână. Se presară dea-
supra pătrunjel verde.

IngredIenTe

o conopidă, doi morcovi, pătrunjel, trei ouă, o lin-
gură de unt, 3 linguri de ulei, o lămâie, smântână, sare
după gust. 

Pentru găluşte: două ouă, 5 linguri de făină, o lin-
gură unt, sare, apă. 

SuPă de conoPIdă cu găluşTe 

Mod de PreParare:
Pentru început, carnea tăi-

ată bucățele se trece prin
făină și se prăjește în ulei
încins până îşi schimbă cu-
loarea, apoi se scoate şi se
pune pe o farfurie, care se
acoperă cu un capac. 

Ceapa şi usturoiul se călesc
puţin în uleiul în care a fost
prăjită carnea. La compoziție
se adaugă apoi bucăţile de
carne şi o parte din vinul alb,
amestecându-se din când în
când. După ce alcoolul s-a
evaporat se adaugă sucul de
roşii, o cană de apă, condi-
mentele. Tochitura se lasă la

foc mic, aproximativ două
ore. Dacă este cazul, se mai
adaugă, treptat, apă călduţă.
După ce carnea s-a fiert, to-
chitura se potriveşte de sare
şi se adaugă verdeaţă. 

Prepararea garniturii: 
Într-o tigaie antiaderentă

se încinge uleiul, se adaugă
usturoiul şi ardeiul iute tocat

mărunt. După ce s-au călit un
minut, se pun ciupercile, roşi-
ile întregi şi sosul de soia. In-
gredientele se amestecă bine,
apoi se adaugă restul de vin
alb. 

Cratiţa se mai lasă pe foc
până se evaporă alcoolul, iar
ciupercile şi roşiile devin
puţin crocante. 

IngredIenTe

500 g carne de porc slabă, 500 g carne de vită, o
ceapă mare, 5-6 căţei de usturoi, 3 linguri ulei,1/2
cană suc de roşii,1-2 căni apă, un pahar vin alb
demisec, 3 linguri faină, pătrunjel, sare, piper boabe
şi măcinat.

garnITura:
300 g ciuperci champignon, 5-6 roşii cherry, 2 căţei

de usturoi necurăţaţi, un ardei iute uscat, 2 linguri
ulei de măsline, 1/2 pahar vin alb demisec, 2 linguriţe
cu sos de soia light, piper proaspăt măcinat, condi-
mente.

TochITură cu garnITură de cIuPercI 

Are o mare valoare nutritivă, datorită conţinutului ridicat
de proteine. Cu un aport însemnat de vitamine, săruri min-
erale, în special săruri de calciu,  brânza de vaci este reco-
mandată pentru sănătatea sistemului osos. Este indicată în
alimentaţia zilnică a copiilor, tinerilor şi persoanelor în
vârstă. Fiind săracă în calorii, poate fi consumată și de către
persoanele care suferă de boli ale stomacului. Fiind ușor di-
gerabilă, aceasta este recomandă tuturor persoanelor ce
manifestă intoleranţă la consumul de lapte. Posibilităţile de
utilizare a brânzei proaspete de vacă sunt variate, putându-
se consuma ca atare, cu adaos de smântână sau cu diferite in-
grediente (zahăr, sare şi condimente) precum şi pentru
obţinerea unei game variate de preparate culinare şi de pa-
tiserie.

Prăjitură cu brânză dulce şi fructe
Ingrediente: un ou, 100 g unt topit, 100 g zahăr, puţină

sare, esenţă de vanilie şi un praf de copt, două căni de
făină.

Din ingredientele menționate se frământă un aluat până
capătă consistență şi se dă la rece o jumătate de oră. Se
pregătește apoi o tavă termorezistentă, tapetată cu hârtie de
copt, în care se pune foaia de aluat. 

Deasupra se toarnă o cremă de brânză, pregătită în felul
următor: 

500 g brânză de vaci se mixează, se adaugă două ouă, 200
grame de frişcă lichidă, bătută cu 100 g zahăr. Peste crema
de brânză se aşază felii de fructe din compot sau alte fructe
proaspete. Prăjitura se dă la cuptor pentru 30 de minute.
Imediat după ce se scoate din cuptor, se pudrează cu zahăr.

Brânza
de vaci
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

U - A - F - J - OLIMPICO - MAUSURI - JIR - S - HAM - II - UNA - U - P - T - N - B - DARDAI - OPTA - PACHIDERM - EST - KE - UA - KA - AT - I -

CUIER - GEM - EROIC - AVANI - BRAN - RP - S - STARUI - A - AB - LAIC - R - URA - JA - A - W - S - ORE - OF - ADRESANT - P - GAROFITA - MEI

- TRUC - FOOTBALL - USA - CONSUL - AIA - KR - SI - REN - RACAI - JEEP - YALA - ASA 



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 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 Ofer pentru închiriere aparta-

ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. Preț: 130
euro/lună, plus garanție, telefon:
0745.202.448.

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 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 Opel Vectra 20, acte la zi,

stare foarte bună, vopsea originală,

motor Ford Tranzit 2496 cmc, com-

plet, tobă eșapament, radiator, spoiler

față, un electromotor și alternator

rezervă. Telefon: 0732.052.844.

l Vând 4 jenți aluminiu, stare

foarte bună, cu 4 găuri pe 15 și

obiecte vechi, tablouri pictate de

aproximativ 100 de ani. Telefon:

0732.052.844.

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, 64 de ani, 170/80, sin-

gur, cu apartament în Deva, doresc să

cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 

să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -

tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Doamnă, 37 de ani, fără vicii,

frumoasă, doresc o relație adevărată

cu un domn de 35-45 de ani, fără vicii,

cu apartament, chiar dacă are un

copil. Telefon: 0721.553.607, Ana.

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 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 Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, medalii, ordine, decorații,
brevete, jetoane românești, monede,
bancnote, eurocenți, franci elvețieni,
coroane Danemarca, Suedia, Norve-
gia, acțiuni vechi, vouchere, timbre
China. Telefon: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând costum de femei, nr.48,
nou, din stofă subțire, de culoare 
orange. Preț: 120 lei, telefon:
0725.483.189.

l Vând TV sport, Philips, model
vechi, stare bună și covor+carpetă,
150/233. Telefon: 0747.092.960.

l Vând iezi, porci vietnamezi,
lapte de capră, halbe de bere noi,
mașină de făcut pâine, nouă. Telefon:
0755.393.075. 

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.
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16 - ACTUALITATE

C
olegiul Național ”De-
cebal” din Deva (di-
rector prof. Florin

Ilieș) a găzduit premierea
elevilor din această uni-
tate școlară, participanți
la concursul internațional
de jurnalism pe tema:
”Sănătatea mediului,
sănătatea noastră”.

Organizatori au fost ziarul
”Accent Media”, Centrul 
educativ ”Copii și tineri pen-
tru comunitatea europeană”
și Comisariatul Județean de
Mediu Hunedoara.

Sprijin s-a primit și din
partea Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România (pre -
șe dinte Doru Dinu Glăvan).

Elevii participanți și profe-
sorii îndrumători (Roșu
Maria Oprița, Bădău Vlad
Dan, Jura Gabriela, Istrate

Bogdan, prof. dr. Florin Ilieș,
prof. dr. Oana Fodor și prof.dr.
Iolanda Iacob), au primit din

partea Gărzii Naționale de
Mediu diploma și titlul de
”Gardian al mediului”, în-
mânarea fiind făcută de jur-
nalistul Cornel Poenar,
membru al UZPR, director al
ziarului ”Accent Media” și
Dorel Ovidiu Bretean, co -
misar șef al Comisariatului
Județean de Mediu Hune-
doara.

În calitatea sa de preșe -
dinte al juriului, jurnalistul
Cornel Poenar a declarat:” Lu-
crările trimise în cadrul con-
cursului au fost semnate de
elevi cu suflet curat, prin cu-
vinte și gânduri frumoase”.
Prin stil și spontaneitate,
semnatarii și-au valorificat
dorința de a trăi și munci într-
un mediu curat și sănătos”,

Activitatea s-a constituit
într-un mijloc de promovare
a jurnalismului, ca semn al
gândului curat și sincer
privind sănătatea și viitorul
națiunii”.

Ioan Vlad

Deva – Instituţiile de cul-
tură din judeţul Hunedoara se
alătură celor din ţară pentru a
marca, sâmbătă, o nouă ediţie
a Nopţii Muzeelor. Reprezen-
tanţii muzeelor au pregătit di-
verse acţiuni prin care speră
să atragă cât mai mulţi vizita-
tori, mai ales că intrarea va fi
gratuită. 

Castelul Corvinilor
Turiştii vor avea acces gra-

tuit la Castelul Corvinilor din
Hunedoara sâmbătă, înce -
pând cu ora 21,00, în paralel
fiind programate mai multe
activităţi, inclusiv trei sesiuni
de proiecţii video pe faţada
monumentului istoric. 

Cercetaşii României vor or-
ganiza activităţi pentru copiii
de toate vârstele, urmând ca
în cursul serii să fie aprinse lu-
minile din sute de gulguţe ce
vor fi pregătite în cursul după-
amiezii de sâmbătă.

De la ora 22,00 sunt pro-
gramate trei sesiuni de
videomapping, în cadrul că -
rora vor fi proiectate imagini
pe faţada castelului, la fiecare
30 de minute. 

Vizitatorii care se vor afla la
Castelul Corvinilor vor putea
să mai vadă Muzeul Casa
Breslelor şi Muzeul de Arhe-
ologie, Istorie şi Etnografie,
accesul fiind gratuit între
orele 21,00-24,00. 

Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane

Deva 
Muzeul din Deva va marca

evenimentul la Palatul Magna
Curia - sediul central al insti-
tuţiei, şi la  Muzeul de Istorie
Locală și Etnografie din Brad. 

La Deva se vor desfășura
proiecții color pe șemineul
baroc, piesa centrală a palatu-

lui Magna Curia, prilej cu care
se va face o restaurare digitală
a muralului ornamental. În-
cepând cu ora 12.00, se va re-
aliza o prezentare despre
„Arta Șoimăritului” susținută
de către biologul Dorin Că -
răbeț.

Tot în contextul „Nopții
Muzeelor”, la ora 14.00,  se va
vernisa expoziția - eveniment
de artă plastică „Artă contem-
porană românească din
colecţia dr. Sorin Costina”. Ex-
poziţia valorifică educaţia
vizuală din spaţiul contempo-
ran şi propune să încânte pu -
blicul vizitator cu tablouri
pictate cu mare talent de către
artişti plastici români. 

Muzeul de Istorie
Locală și 

Etnografie Brad  
În cadrul evenimentului

„Noaptea Muzeelor” 2021 se
vor putea vizita expozițiile
Muzeului de Istorie Locală și
Etnografie Brad, „Icoana pe
sticlă” și „Ștergarul zărăn-
dean” în intervalul orar:
10.00-22.00.

Începând cu ora 17.00,
poeții populari din zona
Bradului vor recita poezii în
grai local, având ca temă
lumea satului zărăndean, obi-

ceiurile și tradițiile locale, în
contextul unei șezători. De
asemenea, Cosmina Moldo -
van din Curechiu va face
demonstrații de confecționare
a zgărdițelor din mărgele, pe
care fetele le purtau în trecut
la gât sau prinse pe cojocel.
Toți cei care vor trece pragul
muzeului se vor putea bucura
de o atmosferă și ambianță
specifică satului de altădată,
admirând și anumite ocupații
din trecut: torsul și depănatul
lânii, cusutul, croșetatul, trico-
tatul.

Muzeul Mineritului
din Petroşani

Muzeul Mineritului din Pe -
troșani se înscrie anul acesta
pe lista instituțiilor de profil
care organizează Noap tea
Muzeelor. Muzeul se va de-
schide sâmbătă, 12 iunie, la
ora 15.00 și va rămâne de-
schis până duminică, 13 iunie,
la ora 2.00 (dimineața). Acce-
sul publicului este gratuit.

Muzeul Mineritului, care
funcționează încă din anul
1967, este complet reabilitat,
fiind cuprins într-un amplu
program de reabilitare și
amenajare muzeistică, derulat
de administrația publică din
Petroșani cu fonduri eu-
ropene în valoare de un mili -
on de euro.

Proiectul de reabilitare a
Muzeului Mineritului a fost fi-
nalizat și recepționat anul tre-
cut dar, din cauza pandemiei,
abia în data de 1 iunie 2021
acesta a putut fi redeschis
publicului larg.

”Sănătatea mediului, 
sănătatea noastră”

Proiecţii video, expoziţii
şi acces gratuit la
Noaptea Muzeelor 

Noaptea Muzeelor
Iniţiată în urmă cu 17 ani de Ministerul Culturii şi Co-

municării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UN-
ESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, Noaptea
Muzeelor este organizată anual pe plan european. În
România, organizatorul evenimentului este Reţeaua
Naţională a Muzeelor. 


