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Starea de sănătate a
locuitorilor comunei
Vălişoara va fi evaluată în
cadrul unei acţiuni 
complexe organizată de 
Asociaţia Salvital, Consiliul
Judeţean şi Primărie. 

ESTIVALPAG.3
Cetatea Mălăieşti atrage
din ce în ce mai mulţi
turişti. Un traseu tematic
extrem de interesant 
completează oferta 
pentru vizitatori.
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GRATUIT

Ministrul Energiei: 
A fost jaf la 
termocentrala Mintia

Ministrul Energiei: 
A fost jaf la 
termocentrala Mintia

Tânăra interpretă din Țara Zarandului, Teodora-
Larisa Petruț, s-a întors victorioasă din Bucovina,

cu trofeul “Regina Sânzienelor”. pag.16

REMEDII NATURISTEPAG. 6
În tradiția românească, 
sânzienelor li se atribuie
puteri magice. Asta și 
datorită calităţilor 
terapeutice ale acestor
flori minunate.

Comandat de Florin Delinescu, candidat independent. Cod de identificare
atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului 

financiar: 54210014. Executat de Accent Media Deva. 

GRATUIT LA GEOAGIU-BĂI

Completează talonul din pagina 6
şi câştigă o invitaţie gratuită la Complexul

Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi.

Câştigătorii din această săptămână sunt:

• MIC IOANA GINA din Blăjeni
• NISTOR SORIN din Ormindea

Comandat de Partidul Social Democrat, filiala judeţului Hunedoara. 

Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea

mandatarului financiar: 51210011. Executat de Accent Media Deva. 

Comandat de Partidul Social Democrat, filiala judeţului Hunedoara. 

Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea

mandatarului financiar: 51210011. Executat de Accent Media Deva. 

Comandat de Nicolae Iuliu Nasta, candidat independent. Cod de 

identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea

mandatarului financiar: 54210006. Executat de Accent Media Deva. 
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Privelişti de vis - magia naturii şi-a spus povestea

Liceul Tehnologic
„Matei Corvin” din
Hunedoara, benefi-

ciar al Programului ROSE -
după cum ne-a informat în
exclusivitate prof. Isabela
Carmen SUSANYI (foto) - a
recompensat elevii parti -
cipanți cu excursii atrac-
tive, în locații precum
Sinaia, Băile Felix, 
Arsenal Park, Timișoara,
Dubova și Cluj-Napoca.

Într-un peisaj de poveste,
recent, elevii din clasele IX-
XII au poposit și au fost
cazați timp de trei zile în
unul din cele mai frumoase
sate, aflat în zona de defileu
a Dunării - Dubova din
județul Mehedinți. Străjuită
de Munții Almăjului și de
Munții Balcani (din Serbia),
Dubova a oferit o pri veliște
de vis care iscălește în su-

fletele vizitatorilor amintiri
unice.

Plini de entuziasm, elevii
au făcut o croazieră cu șalupa
rapidă pe cel mai frumos de-
fileu al Europei - Defileul
Dunării, un loc magic unde
Munții Carpați întâlnesc
Dunărea. 

Am ajuns și lângă „Chipul”
regelui dac Decebal (pe care
elevii l-au admirat cu o zi
înainte de pe viaductul Mraco-
nia), cea mai înaltă sculptură
în piatră din Europa și a șasea
din lume ca înălțime, realizată
din inițiativa istoricului tra-
colog Iosif Constantin Drăgan.
Decebal „mărturisește”  parcă
istoria neamului său peste
veacuri.

O altă atracție turistică, o
bijuterie a tehnologiei româ -
no-sârbe, a fost Hidrocentrala

de la Porțile de Fier I.
Aflată în parteneriat cu Ser-

bia - și amplasată la 15 km de
orașul Drobeta-Turnu Severin
- este cea mai mare hidrocen-
trală de pe fluviul Dunărea. 

Elevii au ascultat cu atenție
sporită explicațiile ghidului și
au adresat întrebări referi-
toare la funcționarea și în-
treținerea turbinelor, a
debi tului de apă preluat de
acestea, mecanismul ecluzelor
etc.

La întoarcerea spre casă
am admirat cu toții farmecul
Cascadei Bigăr - jud. Caraș-
Severin (apa izvorăște din
Peștera Bigăr și se varsă în
râul Miniș de pe un mal stân-
cos de 8 m înălțime). 

Acoperită cu mușchi,
aceasta formează una din cele
mai frumoase cascade natu-

rale din lume. Este și locul de
trecere prin țara noastră a
Paralelei 45.

Ne-am întors acasă bu-

curoși. Magia naturii și-a spus
povestea.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Pentru că se apropie
Ziua Drapelului
Național Românesc

(26 iunie) am scos din
sertarul cu amintiri o
poveste, o poveste ade-
vărată, pe care doresc s-o
aștern în fața cititorilor
din zilele noastre, pentru
luare aminte. 

Bunicul meu din partea
tatălui s-a născut în Munții
Apuseni la data de 10 iunie
1889 în satul Soharu,
conside rat acum un cartier al
orașului Abrud și de aceea
numit Abrud-Sat.

Și-a petrecut copilăria,
adolescența și primii ani ai
tinereții pe meleagurile na-
tale.

Ne găsim în plin Imperiu
Habsburgic. Femeile moațe
tricotau în acea vreme pulo-

vere de casă (spus în graiul
local sfetăr-sfetăre, după de-
numirea din limba ger-
mană). În acele vremuri,
magazine cu chimicale nu se
găseau la țară. Doar în
orașele Abrud, Brad și Câm-
peni, în câte o mică
dugheană, se comercializau
vopsele, astfel că moațele
noastre vopseau lâna după
rețete doar de ele cunoscute
și transmise din generație în
generație. La manșeta
mânecilor, tot din tricot, im-
primau culorile: roșu, galben
și albastru. Nu era moț care
să se respecte și care să nu
aibă la îmbrăcăminte culorile
sfinte românești. Prin asta își
exprimau ei în mod simbolic
apartenența la Țara-Mamă și
la națiunea ei.

Bunicul meu, tânăr fiind,
nu făcea nici el excepție.

Autoritățile chezaro-cră -
iești cunoșteau acest aspect
și nu erau deloc de acord cu
el. Fioroșii jandarmi unguri
făceau o adevărată vânătoare
pentru a-i descoperi pe „re-
beli” și a-i reprima cu sălbăti-
cie. La toate întâlnirile
organizate între moți apă -
reau și ei, făceau controale și

percheziții corporale, apoi –
vai de cei la care găseau:
roșu, galben și albastru!

Horile duminicale de la
Soharu de la „moara lui Țâr-
caș” erau prilej pentru tineri
să se adune și să danseze
vestitele lor țarini, în special
țarina Abrudului care se
păstrează până în zilele
noastre. Dar era prilej și pen-
tru jandarmi să-și facă ne-
doritele lor controale, astfel
încât atunci când auzeau
cântec de joc porneau la
„vânătoare”.

Moții noștri au găsit însă
antidotul. Acolo, pe dealul
lor de deasupra Abrudului,
au instituit un post temporar
de pază. Când se vedeau de la
distanță uniformele celor
care purtau pe cap incon-
fundabilele pălării de cu-
loare verde cu ornament din
pene de cocoș, cei în serviciu
dădeau alarma. La sosirea
„vânătorilor”, locul era pus -
tiu.

Într-una din duminici
însă, tânărul din postul de
pază nu și-a făut datoria: ori
a plecat, ori a adormit, ori
pur și simplu n-a fost atent.
Destul că la un moment dat

tinerii s-au trezit înconjurați
de jandarmi. 

S-a făcut controlul și cei
prinși în flagrant au fost luați
între baionete și duși la pos-
tul de jandarmi din Abrud.
Printre ei și bunicul meu.

Aici au fost puși să se
dezbrace până la brâu și cul-
cați pe burtă, unul lângă
celălalt, precum scrumbiile
în conservă. Jandarmii aveau
ca arme carabinele acelea
lungi marca A.U., iar la ele
vergele metalice pentru
curățirea țevilor, tot atât de
lungi. Acele vergele au intrat
în acțiune. Peste spinările
goale izbea fierul până
țâșnea sângele.

Bunicu nu mai știa cât
timp a fost bătut și nici cine
și cum l-a dus acasă. S-a
trezit culcat pe prispă (târ-
naț, cum se spune în unele
părți din Ardeal) unde a
zăcut două săptămâni. În tot
acest timp a urinat numai
sânge. Dar până la urmă
tinerețea a învins și încet-
încet s-a întremat.

Nu mai putea rămâne însă
la Soharu și nici la Abrud. In-
trase în vizorul jandarmilor
unguri.

A plecat în Valea Jiului
pentru a deveni miner, întâi
la Aninoasa și apoi la Vulcan.
Acolo ajunseseră deja cei doi
frați ai săi mai mari, unul
plecând în scurt timp în
Moldova, la Comănești, unde
erau tot exploatări miniere.
Pe bunicu aici l-a prins în-
ceputul primului război
mondial. Puloverul cu Trico -
lo rul Românesc pentru care
a fost schingiuit la Abrud
avea să-l salveze de la
moarte.

Dar, să nu devansez.
Revenind la aspectele

privind conflagrația plane-
tară, românii ardeleni au fost
puși într-o situație dificilă:
cum să lupte ei împotriva
fraților de peste Carpați? De
aceea, pentru a preveni orice
neplăceri, autoritățile aus-
tro-ungare pe unii i-au trimis
să lupte pe fronturile mai în-
depărtate din Italia sau Gal-
iția, iar pe alții i-au mobilizat
pe loc, la activități auxiliare,
fără să le dea armament pe
mână.

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

Col.(rtg.) DORIN OAIDĂ
ALBA IULIA

SFÂNTUL NOSTRU TRICOLOR
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Deva – Ministrul Energiei,
Virgil Popescu, a lansat o
serie de acuze la adresa ma -
nagementului Complexului
Energetic Hunedoara (CEH)
şi, implicit, al celui de la ter-
mocentrala Mintia, menţio -
nând, într-o intervenţie avută
la Camera Deputaţilor că
aceste entităţi economice au
fost «jefuite ». 

«Termocentrala de la
Mintia cred că va trebui să fie
o preocupare a noastră, a tu-
turor. Sunt de acord cu dvs. că
este o termocentrală strate-
gică. Este într-un nod strate-
gic. Din păcate termocentrala
de la Mintia, ca şi Complexul
Energetic Hunedoara, a fost
jefuită. Da, a fost jefuită. Din
2013 s-a format Complexul
Energetic Hunedoara - 0 da-
torii, 2019 - insolvenţă, 3 mi -
liarde de lei datorii - oare
unde s-au dus banii ăştia? 

A intrat în insolvenţă. În
2013 - tot atunci s-a aprobat
un studiu de fezabilitate de

către AGA de la acea vreme a
complexului energetic în care
s-a solicitat să se facă studiu
pentru desulfurare şi insta-
laţia de slam dens, credeţi că
s-a întâmplat ceva? Nimic. S-
au complăcut toţi în această
situaţie până la insolvenţă", a
menţionat Virgil Popescu, la
"Ora Guvernului".

Ministrul Energiei a mai
arătat că ajutorul de stat nu a
fost aprobat la timp şi ulterior
termocentrala a intrat în in-
solvenţă. În opinia sa, termo-
centrala de la Mintia "a fost
pas cu pas distrusă, ca şi

Complexul Energetic Hune-
doara".

"Acum o vom salva. Da, am
recomandat lichidatorului ju-
diciar, că el decide, ca să nu
vândă la fier vechi - şi obliga-
toriu cine o va cumpăra, in-
vestitorul care va veni, să
pună în locul ei o termocen-
trală pe gaz natural sau orice
altă formă de producere în
bandă, dar nu cărbune - pen-
tru a produce 800 de
megawaţi acolo. Şi asta se va
întâmpla», a explicat mi -
nistrul Energiei.

Ministrul Energiei :
Termocentrala

Mintia a fost jefuită

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inutilă în condițiile sanitare actuale.

Bucureşci – Adminis-
traţia locală din comuna Bu-
cureşci a început derularea
unui program ce prevede lu-
crări de reparaţii şi moder ni -
zare pe mai multe tronsoane
de drumuri de pe raza celor
cinci sate componente. 

„Am început cu execuţia
unor lucrări de reparaţii şi
pietruire a unor drumuri de
acces spre casele cetăţenilor
din satele Şesuri şi Curechiu.
Vom continua cu lucrări la
mai multe drumuri, străzi şi
drumuri vicinale de pe raza
comunei. Drumurile vicinale
trebuie întreţinute în perma-
nenţă, deoarece, din cauza
ploilor, structura lor se dete-

rioarează. De aceea, cele mai
multe reparaţii vor fi efectu-
ate la această categorie de
drumuri. Finanţarea in-
vestiţiilor este susţinută de la
bugetul local”, a arătat pri-
marul comunei Bucureşci,
Mircea Ghilean.

În programul stabilit de
primărie sunt cuprinse şi lu-
crări de asfaltare pe o
lungime de o mie de metri,
acolo unde este cazul.

În paralel, pe agenda au-
torităţii locale sunt încrise lu-
crări de reparaţii la
aco pe rişul căminului cultural
din satul Rovina. Deoarece
fondurile de la bugetul local
sunt limitate, primarul a
reuşit să atragă fonduri pri-
vate pentru acoperirea chel-
tuielilor de reparaţii. 

„Încercăm să facem cât
mai multe investiţii din banii
existenţi la bugetul local, iar
atunci când este posibil
apelăm şi la sponsori, cum
este cazul căminului de la
Rovina. Le mulţumesc celor
care au avut bunăvoinţa să
ne întindă o mână de ajutor”,
a mai spus primarul comunei
Bucureşci. 

Bucureşci: Lucrări 
de reparaţii şi pietruiri 

la drumuri

Sălaşu de Sus – Cetatea
Mălăieşti a devenit un punct
de atracţie pentru turiştii
care doresc să ajungă în Par-
cul Naţional Retezat sau sunt
atraşi de frumuseţile acestor
locuri. Intrată în circuitul
turistic din anul 2014, după
ce a fost refăcută cu fonduri
atrase de la Uniunea Euro-
peană, cetatea şi-a redeschis
porţile parcă mai frumoasă
după perioada de pandemie.

Turiştii trebuie să respecte
regulile sanitare, dar oa-
menii au înţeles că acestea
sunt pentru a le proteja
sănătatea.

„Cetatea se poate vizita de
luni până vineri între orele
8-16, iar sâmbăta şi du-
minica între orele 10-18. Vin
foarte mulţi turişti, o parte
dintre ei în grupuri organi-
zate. Oamenilor le place ce -
tatea şi sunt încântaţi de

ospitalitatea locuitorilor de
la noi. Avem pensiuni sau
camere unde se pot caza, iar
de virşlii de Sălaş nu cred că
mai trebuie spuse multe re-
comandări”, a menţionat pri-
marul comunei Sălaşu de
Sus, Ioan Vlad (foto). 

Dacă doriţi să exploraţi
mai mult, atunci aveţi la dis-
poziţie aici şi un traseu te -
matic de-a lungul căruia
puteţi să vă familiarizaţi cu

diverse sunete din natură, de
la cele ale pietrelor, până la
apă şi lemn. Pe drum sunt
amplasate panouri informa-
tive care explică şi conduc
turistul de la un capăt la altul
al unei poveşti a sunetelor.
Iar dacă doriţi să vedeţi cum
arată o moară sau o văioagă,
atunci le veţi întâlni pe acest
drum. Plecarea pe acest tra -
seu se face din parcarea
amenajată în satul Peştera. 

Sălaşu de Sus: Cetatea Mălăieşti – un punct de reper important pentru turişti
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Nicu Nasta: De 30 de ani aud mereu – nu mai cre-
dem în partidele politice, vrem altceva. Iată că vi s-a
oferit ocazia să aveți altceva, aveți în față un inde-
pendent

Domnule Nicu Nasta, ce v-a determinat să candidați la
funcția de primar al comunei Romos?

Candidez din dorința de a face și acasă ceea ce am
reușit și în Timișoara – performanță. Sunt un tip am-
bițios, pentru mine nu există nu se poate, ci există doar
soluții. Eu am rămas mereu cu sufletul acasă, la Romos,
și cumva, a devenit o necesitate să mă implic în viața co-
munității noastre. 

A devenit cu atât mai mare dorința mea, cu cât am
văzut cum se dezvoltă alte comune din jurul Timișoarei,
în timp ce locurile mele natale au rămas parcă încre-
menite în timp, nu s-au schimbat prea multe în ultimii
30 de ani. Şi știți cum suntem noi, ardelenii, suntem
gospodari, suntem responsabili, iar acest lucru m-a de-
terminat să mă întorc acasă și să ofer comunei mele tot
ce pot mai bun. 

Pentru că, dincolo de orice, datorez acestei comune,
părinților mei, educației de aici, tot ceea ce sunt astăzi. 

Suntem la finalul a două săptămâni de campaniile
electorală, cum a fost această perioadă?

Sunt un tip care nu se sperie ușor, dar nu vă pot as-
cunde faptul că m-au marcat enorm răutățile la adresa
familiei mele, a părinților mei. Aș fi preferat să avem dis-
cuții constructive, despre proiectele pe care le avem
fiecare dintre noi, nu să se apeleze la jigniri și informații
false. Dar asta faci când ești slab – ataci sub centură. 

Eu nu am nevoie de asta, eu știu cine sunt și ce pot,
chiar m-au întrebat mulți oameni din comună de ce nu
am venit mai repede să stau de vorbă cu ei, că alții au
fost. Pentru că am respectat legea și am început Campa-
nia electorală când prevedea legea, acesta este motivul.
Iar oamenii acestei comune știu adevărul, sunt informați
și nu cred în toate minciunile pe care le citesc pe inter-
net.

Am avut o campanie dificilă, care a fost cu atât mai
grea pentru mine întrucât eu am ales să candidez inde-
pendent, n-am avut alături oameni politici care să îmi
facă imagine. Eu am vrut să aloc timp cât mai mult dis-
cuțiilor directe cu oamenii, nu să-i mintă politicieni de
la București, care abia reușesc să aibă grijă de țară, ni-
cidecum să-i intereseze problemele oamenilor din
Romos. Să fim serioși… Dar să știți că oamenii sunt con -
știenți de aceste lucruri și mulți mi-au spus că ei sunt
căutați doar în campanii electorale. Eu voi fi primarul a
cărui ușă va fi mereu deschisă, unde fiecare om va fi re-
spectat pentru că noi lucrăm pentru ei, pentru oameni,
și nu invers. 

Care este cea mai mare calitate a dumneavoastră, dar
cel mai mare defect?

O să încep cu defectul, pentru că sunt un tip care își
asumă și nu sunt prefăcut – sunt sigur pe mine și asta
mă face să par arogant. Acesta este defectul cel mai mare
al meu, care mi s-a reproșat. Și acum am o întrebare pen-
tru oameni – dacă trebuie să vă reparați mașina, de ex-
emplu, mergeți la un mecanic foarte bun, care face ce are
de făcut și este sigur pe el, sau la unul căruia îi place
vorba și vi se plânge cât de greu îi este? Mergeți la
mecanicul care vă rezolvă problema, bănuiesc. 

Ei bine, eu sunt omul care rezolvă probleme și care,
deși pare mai rece, face ceea ce trebuie pentru oameni. 

Cea mai mare calitate a mea este puterea de muncă.
În privat, dacă nu ești printre cei mai buni, dispari de pe
piață. Eu a trebuit să fiu printre cei mai buni ca să rezist
pe piață, într-un domeniu în care concurența este una
ridicată. Asta voi face și la Romos, voi face tot ceea ce îmi
stă în putință pentru ca oamenii să o ducă mai bine și
pentru ca bunăstarea să ajungă până la ultimul om din
comună.  

Care va fi primul lucru pe care îl veți face ca primar? 
Voi face curățenie în comună, pentru că și o casă

veche, dacă este curată, este frumoasă. Cei care ne vor
vizita comuna vor ști când vor intra în Romos că aici stau
oameni gospodari și nu veți mai vedea ce vedeți acum
pe marginea drumului. Vom fi cu toții mândri de fru-
moasa noastră comună, vă promit! 

Apoi vom începe construcția, dezvoltarea, vă voi oferi
o primărie transparentă, veți ști tot ce se întâmplă și ce
decizii se iau. Mi se pare normal să fie așa, pentru că vor-
bim de impozite pe care dumneavoastră le plătiți, de
banii dumneavoastră, iar administrația locală trebuie să
aibă respect, în primul rând, față de om.

Un mesaj pentru locuitorii comunei Romos?
Dragii mei, timp de 30 de ani știți ce s-a făcut sau mai

degrabă ce nu s-a făcut. De 30 de ani aud mereu – nu mai
credem în partidele politice, vrem altceva. Iată că vi s-a
oferit ocazia să aveți altceva, aveți în față un indepen -
dent. Sunt inginer constructor, cunosc administrație, am
foarte mulți prieteni care îmi vor fi alături cu proiecte
bune, nu am obligații politice. 

Dumneavoastră sunteți cei care pot schimba soarta
comunei noastre. Sunteți cei care puteți oferi tinerilor și
copiilor un viitor mai bun! Eu am încredere în oameni
pentru că vor alege cu inima și cu sufletul ce este mai
bine pentru comuna lor. Ne întoarcem în trecut sau
privim către viitor? 

Haideți ca din 28 iunie să vă arăt ce poate comuna
Romos, ce putem noi toți atunci când suntem uniți! Pen-
tru un Romos cu viitor, aveți încredere în proiectele
mele! Vă aștept la vot!

Proiecte: 
INFRASTRUCTURĂ

O comună europeană nu poate exista fără infrastruc-
tură rutieră și utilități adaptate cerințelor actuale și vi-
itoare. Frumoasele noastre locuri pot fi văzute și
admirate doar dacă avem drumuri bune și facilități pen-
tru vizitatori.

- Refacerea și modernizarea rețelei locale de drumuri;
- Alimentare cu apă și canalizare în fiecare sat din co-

mună;
- Introducerea rețelei de gaze naturale;
- Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public; 
- Rezolvarea deficiențelor legate de semnalul la tele-

fonia mobilă și internet;
- Supraveghere video a zonelor publice vulnerabile. 

EDUCAȚIE
- Modernizarea infrastructurii educaționale pentru

ca elevii să-și desfășoare orele de curs în spații primi-
toare;

- Înființarea unui after-school la Romos;
- Dotarea școlilor cu laptopuri și tablete, cu table

smart și alte facilități pentru ca orele de curs să devină
mai interactive. Și dacă situația o va impune din nou,
echipamentele tehnice vor fi utilizate pentru desfășu-
rarea cursurilor online în condiții dintre cele mai bune; 

- Asigurarea transportului școlar în cazul copiilor
care vin de la distanțe mari sau învață la școlile și liceele
din Orăștie;

SĂNĂTATE
- Modernizarea și dotarea dispensarului medical din

Romos cu tot ceea ce este necesar pentru acordarea asis-
tenței medicale primare de calitate;

- Program de monitorizare a stării de sănătate a 
populației cu risc și a locuitorilor în vârstă aflați în zone
mai greu accesibile;

- Monitorizarea adulților și copiilor care au nevoie de
protecție socială și sprijin material. 

ATRAGEREA DE INVESTITORI
Comuna Romos se află în imediata vecinătate a

orașelor Orăștie, Sebeș, Cugir, pe teritoriul cărora ac-
tivează deja o serie de companii importante. Totodată,
comuna Romos, prin poziționarea sa geografică, se află
în proximitatea autostrăzii Deva – Sibiu, a DN 7 și a liniei
de cale ferată de mare viteză, ceea ce-I confer multe
avantaje pe segmentul de dezvoltare a afacerilor. 

- Realizarea unui parc industrial cu toate utilitățile
necesare;

- Acordarea de facilități fiscal pentru investitori;
- Crearea de locuri de muncă pentru locuitorii din co-

muna noastră. 

AGRICULTURĂ
- Cadastrarea gratuită a terenurilor din toate locali -

tățile componente pentru o corectă delimitare a proprie -
tăților;

- Sprijinirea exploatațiilor agricole prin organizarea
de întâlniri de popularizare a măsurilor și programelor
destinate modernizării acestui sector.

TURISM
- Deschiderea de Puncte Gastronomice Locale;
- Proiecte prin intermediul GAL Valea Ampoiului-

Valea Mureșului pentru deschiderea zonei către turismul
organizat;

- Înscrierea comunei într-o asociație cu profil turistic
pentru promovarea zonei montane și a atracțiilor turis-
tice;

- Realizarea unor trasee tematice spre Dealul Cetățuia
și Cioaca Grădiștei; 

- Promovarea patrimoniului rural săsesc. 
OBICEIURI ȘI TRADIȚII

- Promovarea obiceiurilor vechi românești precum
”Jocul călușarilor din Romos”, a colindelor și cântecelor
de Crăciun păstrate în satele de munte.

SPORT
- Modernizarea terenurilor de sport existente;
- Realizarea unui complex sportiv cu terenuri și sală

de sport pentru evenimente de mai mare amploare;
- Încurajarea sportului de masă prin organizarea de

competiții locale, județene sau interjudețene de fotbal,
orientare turistică, alergare montană, MTB.

DIVERTISMENT/ CULTURĂ
- Modernizarea căminelor culturale, organizarea de

evenimente locale cu prilejul marilor sărbători creștine; 
- Dotarea și modernizarea bibliotecii comunale; 
- Locuri de joacă pentru copii;
- Locuri de recreere pentru toate vârstele. 

ATRAGEREA DE FONDURI 
(guvernamentale, europene)

Motorul dezvoltării oricărei comunități locale îl
reprezintă fondurile europene și guvernamentale ne -
rambursabile. Noul exercițiu financiar 2021 – 2027 oferă
posibilitatea scrierii de noi proiecte și atragerii de fon-
duri care să contribuie la modernizarea și dezvoltarea
comunei Romos. Suntem printre puţinele comune din
județ care am atras un număr neînsemnat de fonduri eu-
ropene sau ne-am finanțat proiecte prin PNDL 1 și 2. 

Nevoile comunei Romos sunt importante: de la îm-
bunătățirea infrastructurii rutiere, extinderea rețelelor
de alimentare cu apă și canalizare, introducerea gazului
metan, atragerea de investitori, crearea de locuri de
muncă, până la modernizarea școlilor, a dispensarului
comunal, a turismului. 

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile, cu investiții
bine gândite, cu proiecte viabile, comuna Romos se
poate transforma cu adevărat într-o comună europeană,
cu un nivel de trai de calitate, o comună în care toată
lumea beneficiază de siguranță și confort.  

Comandat de Nicolae Iuliu Nasta, candidat independent. Cod de identificare atribuit de 
Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar: 54210006. 

Executat de Accent Media Deva. 

Candidez din dorinţa de a face performanţă
în comuna Romos!

CARTE DE VIZITĂ

Nume - Nicolae Iuliu Nasta
Vârsta - 44 de ani
Ocupație profesională - inginer constructor
Formațiune politică- independent



ACTUALITATE - 525 IUNIE - 1 IULIE 2021

N
u era suficient că au
decis să vândă Ter-
mocentrala Mintia

pentru interese private
sau că vor să concedieze
sute de hunedoreni de la
CFR, lăsând familiile aces-
tora fără un venit decent.
Nu le-a ajuns nici când au
lăsat devenii fără apă
caldă. Acum, liderilor de
dreapta le-a mai venit o
idee.

Săptămâna aceasta, 65 de
localități din județul Hune-
doara au fost înștiințate de
către Guvern că sumele ve -
nite prin Programul Național
de Dezvoltare Locală s-au
epuizat. Pe scurt, s-a tăiat fi-
națarea! Ce înseamnă asta?
Gata cu lucrările pentru
canalizare, barieră pe dru-
murile care erau în curs de
refacere și lacătul pus pe
proiectele de modernizare
atât de vitale pentru comuni-
tate.

Cu toate că premierul se
bate cu pumnii în piept că
avem o creștere economică
extraordinară, că PNL și USR-
PLUS știe să guverneze, se
pare că tot nu se găsesc bani
pentru ceea ce contează cu
adevărat: infrastructura,
sănătatea și educația. Din
contră, acești habarniști ai
administrației au decis să
taie și ce s-a finanțat anterior.

Iar acum, tot ei mai au tu-
peul să vină în comunitățile
pe care le-au abandonat și să
vă ceară vouă, cetățeni onești
și muncitori, votul lor de în-
credere la alegerile de du-
minică. 

Oare, stimați hunedoreni,

așa tratează guvernul și
județul Sibiu al președintelui
Iohannis? La fel sunt margi -
nalizați, când vine vorba de
finanțări, și autoritățile din
Cluj sau Oradea? Nu. Pentru
ei se găsesc mereu resurse
materiale. În viziunea PNL și
USR-PLUS, voi nu meritați.

Alături de echipa PSD
Hunedoara, voi continua să
lupt în Parlamentul Româ -
niei, din opoziție, pentru a
corecta aceste nedreptăți.
Fac apel pe această cale către
toți parlamentarii hune-
doreni ca săptămâna vi-
itoare, când va avea loc votul

pentru moțiunea de cenzură,
să voteze după conștiință!
Fiecare vom da socoteală la
finalul mandatului nu doar
pentru activitatea parlamen-
tară, ci și pentru guvernele
pe care le susținem. De accea,
cred că un guvern care își
bate joc de oameni trebuie să
plece acasă, iar pentru asta
este nevoie ca toți colegii
parlamentari din județ, in-
diferent de culoarea politică,
să țină la oameni și să voteze
moțiunea de cenzură.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

HUNEDORENII, ABANDONAŢI
DE GUVERNUL LIBERAL

Vaccinare
În cadrul acţiunii „Oraşul vaccinează satul”, iniţiată de

Prefectura şi Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, în
comuna Vălişoara se va deplasa pe 29 iunie o echipă mo-
bilă de vaccinare pentru imunizarea persoanelor care
doresc acest lucru. 

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Vălişoara – Sănătatea oa-
menilor reprezintă un dezi -
derat al administraţiei
mo derne. Autorităţile pu -
blice sunt conştiente că o co-
munitate clădită pe principii
durabile, din care face parte
şi domeniul sănătăţii, are
cele mai multe şanse de
reuşită. 

De la acest adevăr au ple-
cat la drum şi reprezentanţii
Primăriei Vălişoara atunci
când au programat o nouă
acţiune în beneficiul locuito-
rilor comunei. Astfel, marţi,
29 iunie, de la ora 10,00, la
sediul căminului cultural din
Vălişoara, oamenii din co-
mună vor putea beneficia de
o evaluare medicală gratuită
pe care o vor face para-
medicii Asociaţiei Salvital
Hunedoara. Doritorii vor tre-
bui să aibă la ei un buletin
sau carte de identitate.

„Este pentru prima oară
când în comuna Vălişoara va
avea loc o asemenea acţiune.
Cred că este important să fie
organizate astfel de acţiuni
pentru că foarte puţini oa-
meni din mediul rural, din
zonele mai îndepărtate de
oraş, pot ajunge la un control
medical o dată pe an. De
aceea, pentru acţiunea din
29 iunie am decis să venim în
sprijinul persoanelor izolate
şi să le asigurăm transportul,
dacă ni se solicită trans-
portul. Venim astfel în spri-
jinul lor”, a spus primarul
comunei Vălişoara, Camelia
Bedea. 

Evaluarea va consta în

măsurarea glicemiei, a tem-
peraturii şi tensiunii arteri-
ale. Pentru a se vedea dacă
oamenii au probleme cu
plămânii se va face o
spirometrie, iar pentru pro -
blemele care ţin de inimă se
va efectua o electrocardio-
gramă EKG. De asemenea,
persoanele care fac trata-
ment cu anticoagulante vor fi
testate INR prin prelevarea
unei probe de sânge.

Acţiunea de marţi, 29
iunie, a fost precedată de un
curs de prim-ajutor, împre-
ună cu cei de la Salvital şi
şcoala din Vălişoara. Elevii
care au luat parte la acest
curs au fost extrem de intere-
saţi de ceea ce s-a predat şi
de modul în care pot inter-
veni pentru a salva viaţa unui
om.

Acţiunile se derulează cu
sprijinul Consiliului Judeţean
Hunedoara. 

Vălişoara: Sănătatea,
mai presus de toate



În tradiția românească,
florilor de sânziene li
se atribuie puteri

magice. Acest lucru se în-
tâmplă, se pare, și da-
torită puterii
vindecătoare ale acestor
flori minunate, care, spun
specialiștii, au în conținu-
tul lor o substanță foarte
valoroasă, care ajută sau
vindecă mai multe afecți-
uni.

Recoltarea florilor
Se pot face începând cu

luna iunie și până în septem-
brie. Se vor recolta doar vâr-
furile tulpinilor care se usucă
la umbră, în straturi subțiri.

Dar, potrivit cercetăto-
rilor, puterea lor vindecă-
toare este cu atât mai mare
cu cât florile sânt folosite în
stare proaspătă. Acestea pot
fi utilizate sub formă de in-
fuzie, ceai, pulbere, macerat
la rece sau tinctură.

Ceaiul de sânziene 
Se prepară  dintr-o lin-

gură de flori de sânziene și
250 mililitri de apă. Se ține
6-8 ore la temperatura
camerei, apoi se strecoară și
se consumă pe stomacul gol.
Ceaiul este recomandat în
cazul afecțiunilor tiroidiene
și în bolile sistemului nervos.

Infuzia de sânziene
Pentru obținerea ei este

nevoie de 2 lingurițe de flori
de sânziene , la 250 ml de
apă clocotită. Se ține la in-
fuzat doar două minute și se
bea când ajunge la temper-
atură potrivită.

Pulberea 
Pentru prepararea ei sunt

folosite, de obicei, sânzienele
galbene, bine uscate. 

Pulberea se ţine sub lim -
bă, timp de 10-15 minute,

apoi se înghite cu puţină apă.

Tinctura de sânziene
Pentru prepararea tinc-

turii, se folosește pulberea
de sânziene galbene, din care
se pun la macerat 20 de lin-
gurițe, într-un litru de rachiu
natural sau o jumătate de
litru de alcool alimentar, în-
doit cu apă. Se lasă la ma -
cerat 12-14 zile, agitându-se
zilnic vasul. La final, lichidul
se strecoară şi se aşază în sti-
cluţe închise la culoare.

Proprietăţi 
terapeutice

Atât sânzienele albe cât și
cele galbene sunt apreciate
de către terapeuți pentru
efectele lor curative. Cele cu
flori albe sunt cunoscute
pentru proprietățile lor di-
uretice, antiseptice, anti-
reumatice, în timp ce
sânzienele galbene sunt mult
mai populare, având rol cica-

trizant, antiinflamator, cal-
mant dar și aromatizant,
potrivit doc.ro.

Pentru afecțiunile 
glandei tiroide

Se prepară o infuzie din
flori galbene, uscate și mă -
runțite. După ce se răcește, in-
fuzia poate fi folosită pentru
gargară,  care se face de obicei
seara, înainte de culcare. Pro-
cedura se repetă timp de două
săptămâni.

Infuzie pentru 
afecțiunile renale

Se infuzează un amestec, în
părți egale, din flori de
sânziene galbene, plantă de
urzică și plantă de splinuță, în
250 ml apă clocotită, timp de
3-4 minute. Se recomandă
consumul a 3-4 căni pe zi,
până la atenuarea simpto -
melor. Pentru tratamentul ad-
juvant al cistitei, se
ad mi  nistrează 1-2 lingurițe de

tinctură de sânziene, diluată
în 100 ml de apă, de trei ori pe
zi.

În caz de hernie
Se administrează o lingură

de tinctură de sânziene la o
jumătate de cană de apă, de
trei ori pe zi, între mese. Trata-
mentul durează 49 de zile,
timp în care mesele vor fi
moderate cantitativ, potrivit
terapiinatauriste.ro. Supli-
mentar, înainte de masă, se ia
un vârf de cuțit de pulbere de
chimen și unul de pulbere de
Sânziene galbene.

Folosite în cosmetică
Preparatele pe bază de

sânziene sunt des folosite în
cosmetică pentru îngrijirea și
menținerea elasticității tenu-
lui. Compresele cu infuzie de
sânziene, care se aplică pe față
dimineața și seara, mențin
elasticitatea pielii și estom-
pează ridurile.

Unguentul de sânziene
Ajută în cazul rănilor, fu-

runculelor, eczemelor sau ul-
cerațiilor.  Unguentul se
pre pară dintr-un kilogram de
untură de porc, fără sare. La
untura topită se adaugă doi
pumni de flori de sânziene
proaspăt culese și 50 g ceară
de albine. Compoziția se
amestecă ușor, cu o lingură de
lemn, până devine maronie. Se
ia de pe foc și se lasă să se
macereze până a doua zi, când
se încălzește din nou. Cu
unguentul obținut se masează
locul afectat. Se păstrează la
rece, în borane de culoare în-
chisă. 

Important!
Tratamentele pe bază de

sânziene vor fi urmate cu pru-
dență de către persoanele di-
agnosticate cu hipocalcemie,
apreciază terapeuții, întrucât,
se pare, acestea dizolvă calciul.

Cornelia Holinschi
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Remedii naturiste cu flori de sânziene

CLINICĂ 
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Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
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SPORT - 725 iunie - 1 iuLie 2021

D
esfășurate pe Arena
din Cluj Napoca
într-o organizare

impecabilă, impusă de
forul atletic european, în-
trecerile Campionatelor
Europene de atletism pen-
tru echipele din Liga I la
care au participat aproxi-
mativ 900 de atleți
reprezentând 12 țări,
printre care și România cu
49 de sportivi, nu au fost
reușite și pentru sportivii
din delegația României.

Devenca Florentina Ma -
rincu -Iușco(legitimată la LPS

Cetate Deva) și-a îndeplinit
obiectivul stabilit împreună
cu antrenorul ei prof. Nicolae
Alexe și a adus echipei
naționale a României cele 12
puncte pentru victoria în
proba de săritura în lungime.
Florentina a câștigat proba cu
o săritură care a măsurat 6.55
m , situându-se înaintea olan-
dezei Pauline Hondema (6.40
m) și a suedezei Tilde Johans-
son (6.36 m).

Bianca Florentina Ghelber
a câștigat proba de aruncarea
suliței cu 71.19 m,Alin Alexan-
dru Firfirică a fost primul

clasat la aruncarea discului cu
62.38 m, Rareș Toader a adus
11 puncte în plus României în
clasamentul general după ce a
terminat pe locul secund la
aruncarea greutății, Daniela
Stanciu s-a clasat pe locul se-
cund la săritura în înălțime cu
1.92m (cel mai bun rezultat
din acest sezon), Adelina
Panaet s-a clasat pe locul se-
cund în proba de 3.000 de
metri obstacole, Anamaria
Nesteriuc a câștigat finala B la
100 m iar Andreea Marina
Baboi pe cea de la 200 m.

Andrei Răzvan Deliu (legit-
imat la SCM Deva) s-a clasat
pe locul nouă la săritura cu
prăjina( a realizat un record al
sezonului) cu 4.90 m într-o
probă câștigată de turcul Ersu
Sasma (5,65 m) urmat de
elvețianul Alberto Dominik
(5.55 m).

În urma desfășurării celor
40 de probe din program,
Cehia a totalizat 320,50
puncte și a promovat alături
de Belarus(315) în superligă
iar pe ultimele locuri s-au
clasat România cu 207 puncte
și Estonia cu 157 puncte ,
echipe care au retrogradat în
liga secundă.

Atletism 

Florentina Marincu Iușco ,lider și
la europenele de la Cluj Napoca

P
e plaja de la
Costinești s-au des-
fășurat întrecerile

individuale ale Campi-
onatului național de lupte
libere pe plajă și aptitu-
dini specifice pentru
sportivi U 15, pentru ju-
niori de categoria a IV și
mai mici, competiție or-
ganizată de către Fede -
rația Română de Lupte
libere

Sportivii pregătiți de
antrenorii Suraj Moravan și
Cosmin Văcărașu legitimați
la LPS Cetate Deva au fost din
nou printre cei care au reușit
performanțe deosebite și au
urcat pe podiumul de pre-
miere la aceste întreceri.

Denisa Obrejan a câștigat
medalia de bronz la junioare
IV,una de bronz și una de aur
la U15 iar sora ei, Bianca
Obrejan, a adus la palmare-
sul clubului o medalie de
bronz la categoria U 15, Mar-
ius Scornea și Darius Gigea
fiind și ei medaliați la catego-
ria juniori IV cu medalii de
aur. În ultima zi de concurs,

reprezentanții secției de
lupte din Deva au obținut
încă patru clasări pe podium. 

Denisa Obrejan a cucerit o
medalie de argint iar Dariana
Stănescu,Raluca Covaciu și
Sorana Moravan au cucerit
medaliile de bronz la aceste

întreceri naționale.
Ca urmare a acestor rezul-

tate înregistrate,LPS Cetate
Deva s-a clasat pe un onorant
loc III în clasamentul
cluburilor participante, fiind
prezent pe podiumul de pre-
miere la finalul competiției.

Lupte libere pe plajă 

Sportivii deveni, pe podium la Costinești

P
e platoul din
apropierea orașului
Simeria s-au des-

fășurat întrecerile din
cadrul ediței 2021 a
tradiționalei competiții
de nivel național, Cupa
României la aeromo -
delism în paralel cu
Memorialul Aurel Vlaicu,
ambele competiții fiind
organizate de către ACS
Aurul Brad, în parteneriat
cu primăriile din Brad și
Simeria, cu sprijinul Di-
rectiei pentru tineret și
sport a județului Hune-
doara.

Au participat sportivi de la
cluburile aeronautice din
Piteşti, Ploieşti, Cluj-Napoca,
Galaţi, Brad, Hunedoara,
Deva, Tg. Mureș, Odorheiul
Secuiesc, Satu Mare, Salonta
și Cristurul Secuiesc care s-au
întrecut în proba planoarelor
la planoare profesionale F 1
A, atât la seniori cât și la cele
două secţiuni ale juniorilor.

Multiplul campion națio -
nal Aurel Brînzoi (Aurul
Brad) s-a impus la categoria
seniorilor el fiind urmat în

clasament de Szilard Szijjarto
(Metalul Salonta) și de Vlad
Cristea (CSU Ploiesti).

În clasamentul individual
al juniorilor I s-au impus
reprezentanții clubului din
Brad ,Daniel Făcăleț Daniel,
Tudor Brădeanu și Teodor
Mârza Teodor iar la juniori
mici Bogdan Chereches Bog-
dan(Hunedoara), Larisa Pui
Larisa și Antonia Faur (am-
bele Aurul Brad).

La echipe seniori, locul I a
fost câștigat de formația de la
CSA Aurul Brad, urmată de FC
Arges și Metalul Salonta. La
juniori I au câștigat reprezen-
tanții din prima echipă a
gazdelor, urmați de Poli Cluj și
cea de a doua echipă de la
Aurul Brad iar la juniori mici
locul I a fost adjudecat de
Aurul Brad, urmaţi de cei din
Hunedoara și cei de la CSU
Ploieşti.

În luna iulie pe platoul de
la Simeria va fi organizată o
etapă de Cupă Mondială la
aeromodelism cu partici-
parea sportivilor din mai
multe țări.

Aeromodelism 

Cupa României și Memorialul

"Aurel Vlaicu"

M
inisterul Tineretu-
lui şi Sportului a
sis tat finanţarea

Federaţiei Române de
Baschet, secretarul general
al FRB, Adrian Voinescu,
declarând, miercuri, într-o
conferinţă de presă, că de-
cizia vine într-un moment
"cel puţin ciudat" având în
vedere că echipa naţională
feminină 3x3 se află în
pregătire pentru partici-
parea la Jocurile Olimpice
de la Tokyo.

"Tocmai am primit o adresă
din partea MTS în care suntem
informaţi că a fost sistată fi-
nanţarea Federaţiei Române
de Baschet. Este o măsură
care vine într-un moment ex-
trem de ciudat şi nepotrivit,
având în vedere că avem
echipa naţională olimpică de
3x3 la Izvorani. Noroc cu
COSR care susţine din plin

această pregătire precum şi
participarea naţionalei de
baschet 3x3. Nu aş spune că
măsura MTS este fără prece-
dent... dar este foarte ciudat că
ministerul înţelege să
acţioneze de acest fel faţă de o
federaţie calificată la Jocurile
Olimpice", a afirmat Voinescu.

"Este o istorie mai lungă în
spatele acestei sistări de fi-
nanţare. Însă noi nu suntem în
situaţia de a stinge lumina şi a
opri activitatea federaţiei. Ne
vom desfăşura programul
normal, baschetul nu se va
opri în loc pentru că există
această sistare. Se zvoneşte că
această frână din partea MTS
vine după ce noi am dat în
judecată MTS. Dar nu e ade-
vărat, FRB nu are deschis
niciun proces împotriva mi -
nisterului", a adăugat secre-
tarul general al FRB.

Baschet 

Federația Română de baschet

a rămas fără finanțare



M-am angajat să duc mai departe
proiectele tatălui meu, mai ales
pentru că știu cât de mult au contat

pentru el oamenii și proiectele din Burjuc. Vin
cu inima deschisă în fața dumneavoastră și
este o onoare pentru mine să fiu candidat la
primăria Burjuc, cu susținerea PSD, un partid
care a fost mereu alături de oameni și care,

iată, susține și tineri!
Îmi place să spun că sunt un produs 100%

din Hunedoara, pentru că am urmat toate
studiile la noi în județ și chiar dacă acum lu-
crez în Blaj, vin acasă la fiecare final de săp-
tămână. Cunosc foarte bine comuna Burjuc,
iar mie îmi plac foarte mult provocările și
sunt convins că voi duce mai departe toate
proiectele demarate de tatăl meu, cu dorința
de a veni și cu proiecte noi pentru comuni-
tatea mea. 

Burjucul pentru mine a fost, este și va fi
mereu casa mea, unde îmi încarc bateriile,
unde mă bucur de familie, locul în care mă
simt cel mai bine. Tot ce îmi doresc este să
ofer oamenilor din Burjuc bunăstarea pe care
o merită și să fiu un primar la fel de bun ca
tatăl meu. Știu că i-am moștenit hotărârea,
puterea de muncă, grija față de oameni, și nu
vreau să îl dezamăgesc.Tatăl meu a fost, este
și va fi idolul meu, un om dedicat muncii lui,
foarte iubit în comunitate, un om vesel și co-
municativ de la care am avut de învățat numai
lucruri bune. 

În egală măsură, nu îi voi dezamăgi nici pe
locuitorii frumoasei noastre comune, cărora
le promit că din 28 iunie ne apucăm de treabă.
Am energia necesară, încrederea și pregătirea
să duc mai departe proiectele începute de
tatăl meu. 

Doamne ajută! 
Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază!

25 iuniE  - 1 iuLiE 20218 - ELECTORAL

PROIECTE 
DENUMIRE OBIECTIV                                                                                                    

1. Modernizare drum în satul Burjuc, în
lungime de 435 m;                                                                
2. Construire podeț D5 pe Valea Țiganului -
Tătărăști;                                                
3. Modernizare drum în satul Tătărăști, în
lungime de 2050 m;                                   
4. Pod pe DC 160A în Glodghilești km 0+527;                                                                  
5. Construire pod pe Valea Glodului;                                                                            
6. Înființare rețea de alimentare cu apă în loca -
litățile Burjuc, Tătărăști, Tisa;              
7. Modernizare DC 160 km 5+600 – 13+660
Glodghilești – Petrești;                            
8. Modernizare drum de interes local în locali-
tatea Brădățel;                                
9. Modernizarea căminului cultural din satul
Tisa;                                                                        
10.  Cadastru sistematic finanțare  nr.1 – 2017;                                                                                                                                                                                                                                                                              
11.  Cadastru sistematic finanțare  nr.2 – 2018;                                                             
12.  Cadastru sistematic finanțare  nr.3 – 2019;                                                                    
13. Înființare rețea inteligentă de gaze în co-
muna Burjuc – studii realizate în 2020;                 
14. Modernizare drumuri de interes local în co-
muna Burjuc;                                      
15. Modernizare Iluminat public LED în co-
muna Burjuc.                                              

TOTAL INVESTIȚII FINALIZATE 
ȘI ÎN DERULARE: 

25.226.672 lei  (5.255.556 euro)

FAPTE NU VORBE!

Fișă candidat

Nume: BARTHA ADRIAN OVIDIU
Vârstă: 30 de ani
Ocupație: inginer
Formațiune politică: Partidul Social Democrat

Adrian Ovidiu BARTHA - Un primar
pentru viitorul comunei Burjuc

Comandat de Partidul Social Democrat, filiala judeţului Hunedoara. Cod de identificare
atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar: 51210011. 

Executat de Accent Media Deva. 



Duminică  mergem la vot pentru a ne
realege primarul comunei Sarmizege-
tusa, comună a cărui nume este pe

buzele tuturor românilor când este vorba despre
istoria noastră milenară. Cu toate că are un
potențial imens, din toate punctele de vedere, a
rămas printre cele mai puțin evoluate comune din
România.    

În urmă cu 1900 de ani aveam, pe teritoriul co-
munei, în fosta capitală Ulpia Traiana Sarmizege-
tusa, canalizare, alimentare cu apă, băi publice și
încălzire prin pardoseală în multe construcţii, dru-
muri pietruite prevăzute cu rigole și fântâni pu -
blice. Am ajuns în anul 2021 să nu mai avem nimic.
Stă în puterea noastră decizională să ne dorim
altceva. Vin în fața dumneavoastră, ca și candidat
independent, cu dorința și rugămintea de a-mi da
șansa să demonstrez că se poate, prin foarte multă
muncă, să ieșim din vidul în care ne învârtim de
ceva timp. Gata cu politica de salon, gata cu
minciu nile electorale, gata cu poveștile la colț de
stradă, gata cu dezbinările și doar interesele de
grup, trebuie să începem să ne unim și să muncim
pentru ieșirea comunei noastre din anonimat.

Trebuie să avem canalizare, alimentare cu apă
curentă în toată comuna, gaz și drumuri asfaltate
dar și drumurile de câmp, forestiere și comunale
măcar reparate și pietruite, dacă nu se poate  deo-

camdată altceva, dar trebuie să fim în măsură să
ne facem niște priorități din toate și să le ducem la
bun sfârșit, și asta, cot la cot  cu toți angajații
primăriei devenind, pe zi ce trece, mai pricepuți și
mai competenți în ceea ce facem. Putem și trebuie
să facem mult mai mult pentru comunitate. De
aceea, după  ziua de duminică, aș fi  onorat  să fiu
Primarul  Dumneavoastră. 

Priceperile mele sunt multiple. Cele mai multe

specializări le am în turism și managementul tu -
ristic, dar sunt priceput și am demonstrat acest
lucru de-a lungul anilor, că mă pricep la orice
meserie de care sunt interesat și prin experiența
mea de a colabora cu oamenii pot să duc la bun
sfârșit orice proiect care îl vom găsi potrivit pentru
comunitate și oamenii din comuna noastră.

Toată viața am fost învățat să ajut oamenii
și asta stă  mărturie în nenumăratele proiecte de
voluntariat  în care am fost angrenat în ultimii 20
de ani, proiecte  de ajutorare a oamenilor nevoiași
din Țara Hațegului,proiecte de amenajări și de dez-
voltare turistică, ecologizare și reabilitare. Am ex-
periență și vreau să o pun în slujba
dumneavoastră. 

S-au perindat prin comună o mulțime de politi-
cieni, în ultima săptămână și din nou au promis o
mulțime  de lucruri care le vor face dacă candidatul
lor o să ajungă la Primăria Sarmizegetusa. Proba-
bilitatea foarte mare este, ca din nou, să reprezen-
tăm pentru dânșii doar niște procente pentru
partidele din care fac parte. Sarmizegetusa este o
comună unică în țara noastră și trebuie să o ducem
acolo unde îi este locul.  Această idee  ar trebui să-
i preocupe și pe politicienii din județul nostru dacă
au măcar o fărâmă de patriotism în ei.

O să las poveștile să le spună politicienii. Eu vă
adresez doar o rugăminte: MERGEȚI LA VOT și
votați-vă viitorul comunei. În puterea Dumnea -
voastră stă viitorul comunei noastre!

Cu aleasă preţuire, 
Florin Delinescu, candidat independent 

pentru Primăria  Sarmizegetusa

Comandat de Florin Delinescu, candidat independent. Cod de identificare atribuit de 
Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar: 54210014. 

Executat de Accent Media Deva. 
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Fișă candidat

Nume: FLORIN DELINESCU

Vârstă: 50 de ani
Ocupație: Manager turism
Formațiune politică: INDEPENDENT

Florin Delinescu – un OM pentru oameni!

D
upă un an și jumă-
tate de pandemie și
carantină colectivă,

activitatea oamenilor, în
special a tinerilor, pe In-
ternet s-a extins mult. In-
teracțiunea în spațiul
virtual s-a dezvoltat în
ritm  exponențial. 

În aceste condiții, senti-
mentul identității naționale s-
a  modificat de asemenea
mult.  Am solicitat  câteva
opinii în acest sens lui Viorel
Salan, deputat PSD de Hune-
doara, membru al Comisiei
pentru apărare, ordine pu -
blică şi siguranţă naţională.

- După părerea dum-
neavoastră, ce anume defi -
nește azi, în 2021,
iden  titatea națională a
românilor?

- Într-o lume marcată fun-
damental de fenomenul globa -
lizării și al tehnologizării, m-aș
opri la trei aspecte  pe care le
apreciez ca fiind defini torii.
Consider  că identitatea noas-
tră națională se bazează în
primul rând pe existența noas-

tră ca națiune în acest spațiu
geografic numit România, cu
toată istoria și cultura ei. Un
alt element important este
limba română pe care o vor-
bim aici de milenii și care ne-a
ajutat de-a lungul istoriei să ne
înțelegem și să ne definim că
națiune. Iar de aici, a decurs
permanenta aspirație către
uni tate națională, împlinită la
1 Decembrie 1918.

Toate acestea au fost
strânse laolaltă în creuzetul
spiritual esențial al credinței
ortodoxe. Așa am trecut ca
popor, ca țară printr-o istorie
grea. Așa am devenit  un neam
tolerant şi vigilent, care a
preferat  în relaţiile cu alţii o
diplomaţie bazată pe omenie
şi răbdare.

-      Mai este “generația
Inter netului” atrasă de sen-
timentul identității na -
ționale?

- Ar trebui să fie. Chiar și
într-o lume a Internetului,
păstrarea identității naționale

rămâne esențială. Dacă există
o strategie pentru digi-
talizarea educației în Româ-
nia, ar trebui să existe și o
strategie pentru păstrarea
identității naționale, la fel de
elaborată.

De aceea ar trebui să
acordăm importanţa cuvenită
zilelor care sunt menite să ne
aducă aminte mereu cine sun-
tem ca națiune. Una dintre
aceste zile se apropie și este
Ziua Drapelului Național, săr-
bătorită la 26 iunie, procla-
mată  astfel prin Legea nr. 96
din 20 mai 1998.

Drapelul naţional este unul
din cele trei simboluri
naţionale ale României, parte
a identităţii naţionale, alături
de Stema naţională şi Imnul
național.  Nu avem voie să tre-
cem cu ușurință peste un mo-
ment de referință cum este
Ziua Drapelului Național fără
să reamintim mereu că pentru
apărarea drapelului tricolor
de luptă, ca simbol al datoriei
de apărare a pământului țării

și al onoarei militare, mii de
români și-au jertfit viață pe
câmpul de luptă în toate
bătăliile istoriei pentru inde-
pendenţa și unitatea Româ -
niei. Lor le datorăm prezentul
pe care îl trăim acum.

Generația Internetului ar
trebui la rândul ei să se
regăsească identitar atât în
spațiul real, cât și în spațiul
virtual. Iar familia și școala au
o mare responsabilitate în
acest sens. Ne temem mereu
că națiunea se risipește și că
valorile noastre spirituale şi
morale dispar. Este de aseme-

nea o mare eroare să legăm
ideea de patriotism de Româ-
nia “veche”, care astăzi este
asociată cel mai adesea cu a fi
desuet, depășit și izolat într-o
lumea globală.

Tocmai de aceea, alături de
familie, este atât de necesar un
efort constant din partea au-
torităților centrale și locale în-
dreptat către păstrarea
sen timentului național, mai
ales în rândul tinerilor, și către
promovarea patriotismului
într-o logică modernă, adap-
tată vremurilor în care trăim.

-      Va mulțumesc.

Viorel Salan: “Chiar și într-o lume a
Internetului, păstrarea identității

naționale rămâne esențială”
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Perioada următoare este mar-
cată de schimbări astrale, care
vă pot influența viața de zi cu zi.
De aceea, se recomandă pru-
dență în tot ce faceți și, mai ales,
trebuie să vă încadrați într-un
ritm de viață normal.
În plan sentimental nu sunt
schimbări deosebite.

Trebuie să aveți grijă de
economiile voastre și să fiți foarte
atenți atunci când achiziționați
un obiect mai scump. Nu de
altceva, dar sclipirile exterioare
pot ascunde defecte majore, greu
de remediat. Este posibil să par-
ticipați la o negociere, în care să
aveți câștig de cauză.

Este de dorit să manifestați pru-
dență în continuare, mai ales că
vremurile sunt tulburi. Dacă
sunteți în căutarea unui loc de
muncă, veți avea sorți de
izbândă fie acum, fie în viitorul
apropiat. Totul este să fiți perse-
verenți și să vă urmăriți intere-
sele.

Urmează o perioadă benefică
pentru voi întrucât energia de
care dispuneți vă ajută să real-
izați lucruri interesante.
Proiectele la care lucrați le veți
finaliza, apoi vă faceți planuri de
vacanță. Ocupați-vă mai mult și
de problemele de sănătate.

Dacă aveți proiecte de anver-
gură, încercați să le finalizați cât
mai repede, întrucât alții pot să
vă ajungă din urmă. Vă bucurați
în continuare de o perioadă
bună, plină de surprize plăcute.
Este posibil să vă rotunjiți veni-
turile sau să vă recuperați banii
pierduți.

Lucrurile încep să revină la nor-
mal, iar activitatea voastră pro-
fesională este în ascensiune.
Munciți mult, iubiți ceea ce
faceți, iar rezultatele vor fi pe
măsură. Dar atenție, nu vă
neglijați sănătatea iar atunci
când este cazul, ocupați-vă mai
mult de voi.

Păstrați-vă optimismul, indife-
rent de situație. Doar așa veți
reuși să treceți peste perioadele
mai dificile din activitatea voas-
tră. Cu răbdare și calm, veți re-
aliza ceea ce vă doriți pentru voi
și familie. Păstrați-vă bunele re-
lații cu prietenii, dar nu vă negli-
jați colegii.

Este o perioadă excelentă pen-
tru voi, mai ales în plan profe-
sional, unde sunteți apreciați de
șefi și colegi. S-ar putea să inter-
vină unele schimbări la locul de
muncă, dar acest lucru nu vă
afectează în mod deosebit. Vă
veți obișnui cu toate și chiar
obțineți rezultate bune.

Vă doriți să vă implicați în activ-
ități noi, aducătoare de venituri
substanțiale, dar nu este cazul în
momentul de față. Acceptați
situația actuală, iar atunci când
luați o decizie, consultați-vă cu
familia. Nu de altceva, dar in-
vestiția la care visați este costisi-
toare. 

La serviciu veți avea foarte mult
de lucru în perioada următoare
și va trebui să depuneți eforturi
în plus, pentru a vă îndeplini
toate obligațiile în avans. Veți fi-
naliza un proiect important și
veți fi foarte mulțumiți de rezul-
tatul muncii voastre.

Ca să realizați ceea ce vă doriți,
calculați-vă cu atenție fiecare
pas și nu lăsați lucrurile la în-
tâmplare. Nu vă bazați nici pe
noroc, nici pe prieteni sau colegi.
La serviciu vor fi schimbări, mai
ales în ceea ce privește progra-
mul de lucru. Vă veți acomoda
din mers.

Este posibil ca o parte din obliga -
țiile voastre de serviciu să fie tre-
cute în sarcina altui coleg, în așa
fel încât să vă puteți ocupa de lu-
crări mai importante. Profitați
de schimbările ivite, dar nu vă
neglijați sănătatea. Dacă plecați
departe de casă, trebuie să ma -
nifestați prudență.

• Bărbații căsătoriți dau bacșisuri mai
mari decât cei necăsătoriți;

• Perlele naturale se topesc în oțet;
• Măslinul poate trăi pana la 1.500 de ani;
• Pământul cântărește aproximativ

6.588.000.000.000.000.000 de tone;
• Parașuta a fost inventată de Leonardo da

Vinci în 1515;
• Furnicile nu dorm niciodată;
• Dacă țineti un pește auriu în întuneric, se

albește;
• Winston Churchill s-a născut într-o

toaletă;
• În fiecare zi, în lume sunt fumate 15 mil-

iarde de tigari;
• E mai greu să minți o persoană față de

care te simți atras, arata studiile;
• Urșii polari au pielea negră;
• Balena albastră produce cel mai puternic

sunet. Are 188 de decibeli și poate fi auzit de
la 800 de kilometri depărtare;

• Arzi mai multe calorii dormind decât
uitându-te la televizor;

• Elefanții sunt singurele mamifere care nu
pot sări;

• Melcii pot dormi până la trei ani încon-
tinuu;

• Ochiul uman poate detecta 10 milioane
de culori;

• Simţul olfactiv al fluturilor este situat la
nivelul... picioarelor;

• Un copil de patru ani pune aproximativ
437 de întrebări pe zi;

• Una din cinci persoane trăiește cu mai
puţin de un dolar pe zi.

Vineri, 25 iunie
PRO CINEMA, ora 20,30, Destul!
PRIMA, ora 22,30. Batman se întoarce

Sâmbătă, 26 iunie
ANTENA STARS, ora 20,30, Sunt o babă comu-

nistă
PRO CINEMA, ora 20,30, Actorul și sălbanicii

Duminică, 27 iunie
PRIMA, ora 20,00, Jurnalul unei mame
TVR 2, ora 20,10, Ciprian Porumbescu

Luni, 28 iunie
PRO CINEMA, ora 20,30, Primul cântec
DIVA, ora 21,00, Rețetele iubirii

Marți, 29 iunie
PRO CINEMA, ora 20,30, Măsuri disperate
DIVA, ora 23,00, Dragoste pentru totdeauna

Miercuri, 30 iunie
TVR 2, ora 20,10, Jackie și Ryan
PRO TV, ora 23,45, 12 încercări:Izolarea

Joi, 1 iulie
TVR 2, ora 20,10, O mamă de coșmar
PRO TV, ora 23,30, Cod de onoare

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 26 iunie, ora 20,10

Dragă Frankie 
După ce a fugit de tatăl abuziv al lui copilului său,

Lizzie îl crește singură pe Frankie, un băiețel foarte
inteligent, de nouă ani. Acesta, din cauza unei
trauma provocate de tatăl său, rămâne surd. Ca să
scape de Davie, soțul care o caută mereu, Lizzie se
mută din oraș în oraș, din dorința de a-și pierde
urma. Și, pentru a-l proteja pe Frankie, Lizzie i-a
spus că tatăl său este tot timpul plecat, fiind marinar
pe vasul comercial Accra. Dar, atunci când Frankie
află că vaparul Accra va acosta în orașul lor, acesta
dorește să-și vadă tată. Așa că, mama trebuie să
găsească rapid un bărbat care să joace rolul de tată,
pentru o zi. Ea angajază un bărbat străin, dar acesta
se atașază de micul Frankie. Și, petrecând mai mult
timp împreună cu băiatul și mama sa, străinul în-
cepe să-i iubească pe amândoi.

TVR 2



E
greu să prezici vi-
itorul, dar unii tot
încearcă. Mai auzi

câte un pronostic despre
următorul președinte, de-
spre cum o să se termine
pandemia, despre primii
oameni pe Marte, dar ade-
vărul e că nu avem nicio
șansă. 

E greu să spui ceva cu sens
despre viitor, pentru că nici
măcar trecutul recent n-a fost
încă. În ultimii zece ani au ex-
istat multe dispute aproape
factuale și polemici pe care
timpul ar fi trebuit să le lă-
murească. Nu s-a întâmplat
asta. Taberele sunt aproape
aceleași, ca și cum un meci
tranșat clar în teren, ar con-
tinua ani de zile după fluierul
arbitrului.

Noi, cei neavizați și 

neimplicați

Ce putem face atunci când
ochii noștri, ai privitorilor
neavizați și neimplicați la
nivel decizional, conștien-
tizează cum două mari puteri
ale lumii au renunțat la accep-
tul democrației și au întors
spatele societăților democra-
tice, a căror existență se
bazează pe domnia legii și pe
respectul față de drepturile
omului? 

Au conceput politic, de
niciunde, aceste societăți
modulare numite iliberale,
care își construiesc și recon-
struiesc politica funcție de in-
teresele unor efemeri
conducători și nu funcție de
decizia cetățenilor lor. Vedem
cum persoane s-au instalat,
prin decizie legislativă, pe
viață la putere. Vedem cum
aceste state se implică direct
sau indirect în alegerile unor
mai mari sau mai mici națiuni
ale lumii. 

Vedem modul în care folos-
esc Media spre a falsifica rea -
litatea. Vedem cum se
înar mează zi de zi. Vedem
cum folosesc furtul de
tehnologie, cum își elimină
dușmanii direcți, cum în nu-
mele unor așa numite prin-
cipii naționaliste conduc
direct națiunile din care fac
parte, eternizând prezenta lor

în fruntea statelor. Vedem
cum încearcă să pătrundă fi-
nanciar și să cumpere - prin
metode nu tocmai ortodoxe -
entități economice ce nu se
află în sfera lor de influență. 

Vedem cum cuceresc teri-
torii care nu le aparțin de
drept și cum contestă apli-
carea dreptului internațional
folosind aceeași metodă
naționalistă. Într-un cuvânt,
noi cei nea vizați, vedem cum
se atacă statul de drept,
democrațiile lumii, respec -
tarea legilor internaționale,
instituțiile ce sunt făcute toc-
mai spre a se putea rezolva
diferitele diferențe concep-
tuale. Vedem că nu pot oferi
lumii normalitate, acceptul
existentei celuilalt, modern-
izare, punerea în aplicare a
conceptului numit drepturile
omului și doar încearcă, dintr-
un spirit revanșard, să-și
găsească fosta măreție sau să
ocupe teritorii ce cândva, se
presupune, că le-ar fi apar -
ținut. 

Democrațiile lumii au o

singura soluție

Trebuie să se unească sub
steagul Americii lui Biden și
să se poziționeze în forță față
de toate acțiunile militare ale
acestor iliberali. Acolo unde
aceștia încearcă a-și poziționa
forțe armate, automat, în con-
trapartidă, trebuie aduse
rapid forțe de descurajare și,
în același timp, trebuie dez-
voltată în comun, o strategie
ce conține tehnologie avan -
sată, digitalizare și răspunsul
la atacurile cibernetice odată
cu reașezarea alianțelor mon-
diale. Odiseea președintelui
Biden reprezintă un moment
crucial pentru istoria uma -
nității. 

Abia instalat în funcție,
președintele Biden repor -
nește motoarele democrației.
Întâlnirile succesive cu aliații
din G7, cu toți șefii de stat ai
țărilor NATO, inclusiv cu for-
matul de conducere a alianței
militare, cu conducerea inte-
grală a Uniunii Europene și, în
final, cu președintele Putin,
este un parcurs etapizat, ce
propune omenirii (vezi toate

declarațiile făcute în timpul
parcursului președintelui
Biden de toți actorii politici
importanți) o regrupare a tu-
turor forțelor democratice și
care, în urma deciziilor co-
mune, a propus deja și Rusiei
o anume formă de înțelegere. 

Un periplu politic ce ne
conduce fără să vrem spre o
anume formă de înțelegere
politică, militară și de remo -
delare a acestei părți de lume
împreună cu Rusia. Formatul
SUA -UE resetează tot ceea ce
Rusia și China au încercat și
cât pe-aci să și reușească (vezi
acțiunile administrației
Trump ce doreau punerea
celor două mari blocuri de-
mocratice ale lumii în con-
flict). 

Dacă jocul politic se limita
la a reseta doar relația UE -
SUA atunci nu avea niciun rost
o întâlnire cu PUTIN. Etapele
parcurse de administrația
SUA prin vocea președintelui
Biden ( remarcați ușor con-
sensul), etape ce conțin un
imens aparat ajutător, o
mulțime de oameni sunt
atașați doar întâlnirii cu
PUTIN, ne prezintă, negreșit,
apariția unei forme de
înțelegeri. Atâtea resurse,
puse la un loc nu se fac doar
pentru a exprima un simplu
punct de vedere, deja știut de
o parte sau alta. 

Semnalul este 

foarte clar 

Și vom vedea, aproape in-
stantaneu, reacția internă din
statele membre UE, de unde
Rusia își va retrage jocul
politic. Perdanții vor fi cei
mici, care nu au înțeles și con-
tinua să încerce a-și impune
în țările lor teoriile politice
susținute până acum de ruși.
Doamna Von Der Leyen a
anunțat deja o vizită prelun-
gită în toate țările membre
UE. Pe temele mari – princi-
pale – și Biden și Putin au
căzut de acord. Tratatul de la
Minsk va fi respectat – at-
acurile cibernetice vor dis-
părea, alianța Rusiei cu China
va da înapoi, structurile mil-
itare ale UE se vor dezvolta
complementar cu cele NATO,

acolo unde Biden va avea un
cuvânt greu de spus. Este
foarte posibil să vedem rapid
o înțelegere cu Iranul și noi
alianțe militare și nu numai cu
întreaga lume democratică și
cu cei care aspiră la a face
parte din această lume. 

Putin a înțeles și acceptat
ceea ce i se cere. Primele
mesaje în România vor fi date
de către Președintele țării și
puse în aplicare de premierul
Câțu. Începutul guvernării
Biden deschide o nouă eră în
relațiile internaționale cu care
președintele Putin pare a re-
zona. Vom vedea din ce în ce
mai mult o atitudine belicoasă
a Chinei ce își vede astfel spul-
berate planurile de mare put-
ere. Rusia nu poate accepta să
piardă în favoarea Chinei și
nici nu poate a se pune la dis-
poziția Chinei, fără condiții,
dar cum bine se știe, ele nu
sunt garantate de atitudinea
Chinei. Rusia are deja de ales
și cred că a și ales a se alătura
binomului de forță UE - SUA.
Din câte se vede, vom observa
curând o nouă abordare
politico-militară la nivel glo -
bal a Rusiei.

Întâlnirea de la Geneva a
lui Joe Biden cu Vladimir
Putin oficializează eșecul
politicii externe postbelice a
Washingtonului, dominată de
obsesia ”îndiguirii” URSS. La
Geneva s-a oficializat incapac-
itatea SUA de a obține ceva
prin politica de îndiguire, cu
atât mai mult cu cât acum ea
trebuie aplicată și în cazul
Chinei, o Chină care are de
demonstrat că poți fi liderul
lumii fără să aplici politici ex-
pansioniste. 

”Puterea tot Putere

rămâne” 

Spunea prezicătoarea
Mafalda. Deci, lui Putin nu-i
pasă de Biden, de SUA, de
prostiile ”progresiste”, sau de
”grețurile” morale ale UE. A
reușit să-și creeze un sistem
de descurajare a oricui are
chef să se servească din
resursele Rusiei. Asta e ce
așteaptă rușii de la el!

Și, trivial vorbind, pe Putin
l-a durut undeva… și a câști-

gat. Biden, în schimb, are la ce
se gândi. Pentru că, a venit și
la Washington nota de plată la
statutul de hiperputere. NATO
nu e construit pentru așa
ceva, și nici membrii alianței
nu sunt prea convinși că au de
câștigat executând ordinele
Washingtonului.

Practic, nu au avut ce pro -
pune rușilor. Retorica ame -
nințătoare l-a făcut să râdă pe
Putin. Iar Xi Jinping nici nu
concepe să primească lecții de
la americani. Cum să ”îndigu-
iești” două țări care sunt în as-
censiune, când tu ești în
declin? 

Joe Biden este în momentul
de față într-o formulă din asta
verticală care începe cu relați-
ile cu China. Ați văzut întâlnirea
din  Anchorage (Alaska), după
care a avea la rând toată
această refondare a demo -
crației, a reuniunii democrați-
ilor europene, transatlantice,
euroatlantice globale urmând
cu Summit-ul democrațiilor
care va fi organizat la Washing-
ton, urmând ca partea de Rusie
să fie rezolvată după aceea,
după realizarea acestui esta -
blis hement. Vladimir Putin
este marele câștigător de la
Geneva.

De aici și discuția directă
telefonică dintre Baiden și
Președintele Ukrainei, răs -
punsul lui Biden foarte dur…

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Noua ordine mondială vs. cotidian
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Pentru mine, cuvântul sacrificiu nu ex-
istă!Datorită meseriei mele știu ce
înseamnă dăruirea în slujba oamenilor

și pentru oameni.Ceea ce fac eu nu se numește
sacrificiu, este vocație, asumare, responsabili-
tate! Sunt pregătit să ofer locuitorilor
Sarmizegetusei o viață decentă, o comună de
care să fie mândri, îmi doresc mult să așezăm
aceste locuri frumoase pe harta județului
Hunedoara. 

Am convingerea că pot oferi oamenilor dez-
voltare, modernizare, iar cu sprijinul PSD și al
Consiliului Județean Hunedoara voi putea real-
iza tot ceea ce mi-am propus. Am ales Partidul
Social Democrat pentru că este formațiunea
politică a celor mulți, este de partea salariaților
și a pensionarilor, susține educația, sănătatea,
investițiile și crearea locurilor de muncă,
susține agricultura, cultura și turismul. Prin
proiectele și legile pe care le-a promovat, Par-
tidul Social Democrat a demonstrat că îi pasă
de toate categoriile sociale, că are proiecte pen-
tru reducerea decalajelor dintre sat și oraș, că
luptă pentru siguranța unui trai mai bun pentru
fiecare român.

Iar eu îmi doresc ca și în comuna Sarmizege-
tusa fiecare om să conteze! Cunosc fiecare sat,
fiecare stradă, cunosc problemele cu care vă
confruntați. Am încredere că împreună vom
schimba destinul comunei. 

Vă îndemn să-mi fiți alături, să mă susțineți
în realizarea proiectelor pentru comuna noas-
tră! Alegeți înțelept pentru Sarmizegetusa!

Iată câteva dintre proiectele cu care vin în
fața dumneavoastră, conturate în jurul scopului
principal pe care îl am în vedere -Sarmizege-
tusa - comună și obiectiv turistic important în
județul Hunedoara:

1. Lucrări de canalizare menajeră în local-
itățile Hobița – Grădiște, Sarmizegetusa și Brea-
zova și finalizarea lucrărilor de alimentare cu
apă potabilă în localitățile Păucinești și Zeicani; 

2. Întocmirea și depunerea proiectului pen-
tru alimentarea cu gaz a comunei;

3. Lucrări de întreținere a drumurilor de in-
teres local și reparații la drumurile forestiere și
comunale; 

4. Lucrări de reparații la căminele culturale
din satele Păucinești, Zeicani, Sarmizegetusa și
construirea unui cămin cultural nou în satul
Breazova;

5. Lucrări de reabilitare a sălii de sport de la
Școala Gimnazială Sarmizegetusa și amena-
jarea spațiului școlar – curtea interioară; 

6. Construirea unei capele în fiecare sat al co-

munei, respectând standardele Uniunii Eu-
ropene;

7. Întocmirea documentației și finalizarea, în
regim de urgență, a întabulării domeniului pub-
lic aflat pe teritoriul comunei Sarmizegetusa;

8. Susținerea cetățenilor prin crearea unui
cadru administrativ și consultanță pentru acce-

sarea de fonduri europene;
9. Amenajarea unor spații de recreere pentru

copii și adulți;
10. Realizarea unui parteneriat cu Consiliul

Județean Hunedoara pentru promovarea și
dezvoltarea turismului local. 

Alegeţi înţelept pentru Sarmizegetusa!
Fișă candidat

Nume: Iulian Gabriel Hibais

Vârstă: 41 de ani 
Ocupație: ambulanțier în cadrul Serviciului
Județean de Ambulanță Deva
Formațiune politică: Partidul Social Democrat

Comandat de Partidul Social Democrat, filiala judeţului Hunedoara. Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă
la desemnarea mandatarului financiar: 51210011.  Executat de Accent Media Deva.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

SA - Z - A - I - G - NAGY - HOLENDER - PRR - RE - EONI - ITE - FIOLA - NEGO - A - ROL - SAU - IC - T - AP - T - SZALAI - L - BESE - MIE - BIO - AT - IA - TI

- ZV - B - AA - N - SAMSAR - LANG - SALLAI - E - RA -NA - STAN - AT - A - VZ - ARC - ARAP - SIGER - S - ORBAN - SAT - SI - EA - APTI - ETC - GULACSI -

CURS - ICI - AURA - B - F - P - I - CR - IMN - BOBOCI - SZALAI - TA - TAIA - CA - UITATOR - AK - RI - KALMAR - RU - ABIA - VEDEA - ALAI



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 2 camere

Deva, piață, parter înalt, 60 mp, CT,
termopan, mobilat și utilat. Preț:
63.000 euro. Telefon: 0745.202.448.

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. Preț: 13.500
euro, negociabil. Telefon: :
0736.175.735 sau 0731.129.646.

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 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 Deva,

piață, salon pedichiură-manichiură,
amenajat și dotat modern, 20 mp,
cameră, hol, baie cu apă caldă, chirie
120 euro/lună, plus garanție. Exclus
intermediarii. Telefon: 0725.452.888.

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 Împăratul
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.

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, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă nein-
undabilă. Terenul se va trece în intrav-
ilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

l Vând 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 în locali-
tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,
zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

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 VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

l Vând anvelope/cauciucuri de
vară Michelin, 4. Bucăți, 215/60/R17,
stare bună, preț: 200 lei. Telefon:
0751.462.085.

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 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 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.

PIERDERI

l Pierdut cupon de pensie pentru
luna iunie, pe numele  Marian Parisești
Eva. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând telefon celular nou, Sam-
sung Galaxy A10, albastru, ambalat în
cutie originală, cu încărcător. Preț:
650 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând saltea Elixor, nouă, 1500
lei, comodă pe colț, vitrină, 500 lei,
canapea extensibilă +2 fotolii, 1200
lei, saltea medicinală pentru masaj,
oglindă pe ramă, 2 butoaie din lemn, 3
uși din lemn masiv, 2,05x0,90. Telefon:
0751.462.085.

l Vând birou furnir, canapea ex-
tensibilă, covor nou 3,20x3,60, crem cu
vișiniu. Telefon: 0751.462.085.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, medalii, ordine, decorații,
brevete, jetoane românești, monede,
bancnote, eurocenți, franci elvețieni,
coroane Danemarca, Suedia, Norvegia,
acțiuni vechi, vouchere, timbre China.
Tel. 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, tel. 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.
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T
ânăra interpretă
din Țara Zarandu-
lui, Teodora- Larisa

Petruț, s-a întors victo-
rioasă din Bucovina,
cucerind sufletele iu-
bitoare de frumos cu în-
săși frumusețea din
sufletul ei. Despre cum a
sensibilizat, despre ce a
trăit și despre cum se
simte “Regina
Sânzienelor” din acest an,
vom afla chiar de la ea.

“Cu sufletul plin de
emoție, dornică să îm-
părtășesc ce sunt și ce simt
cu cei dornici să se deschidă
și să mă primească în inimile
lor, așa m-am prezentat la
cea de-a VII-a ediție a Festi-
valului Național, “Regina
Sânzienelor”, din Bucovina.
Înainte de toate, mărturisesc
faptul că am rămas profund
impresionată de frumusețea
locurilor pe care am pășit și
ospitalitatea oamenilor care
m-au întâmpinat cu brațele
deschise, așa cum numai
niște români vrednici pot să
o facă. Buna primire, dar și
temeinica organizare a aces-
tui eveniment cultural de-
osebit, se datorează
dom nului Dumitru Parasca și
soției sale Elena, cărora le
sunt recunoscătoare pentru
că m-au făcut să mă simt
“acasă”.

Mulțumirile mele speciale
se adresează sprijinului și în-
crederii pe care mi-a insu-
flat-o domnul Nicolae
Grigoraș, coregraf al Ansam-
blului “Doina Crișului” din
Brad și ambasador al județu-
lui Hunedoara în cadrul aces-
tui festival, datorită căruia
am decis să dau o bucată din
sufletul meu, publicului bu-
covinean. 

Cât despre momentul care
mi-a adus premiul I și titlul
de “Regina Sânzienelor”, pot
să afirm că este o combinație
dintre cele două mari iubiri
ale mele, muzica și cuvântul.
Dincolo de succes, mă bucur
că am reușit să cunosc oa-
meni și tradiții noi, ex-
cepționale, motiv pentru
care mă întorc cu o mulțime
de amintiri și bogății spiri-
tuale. 

“Sânzienele” sau “Dră-
gaicele”, așa cum le numește
glasul tradiției românești,
sunt o sărbătoare a inocenței
și împlinirii sufletești, a iu-
birii și a legăturilor sacre
dintre jumătăți  predestinate
să se unească. Florile lor sunt
aidoma razelor de soare, iar
puterea lor de tămăduire e
uimitoare pentru cei care le
culeg cu gândul curat. A fost
o experiență unică, minu -
nată, pe care îmi doresc să o
repet!

T
urnul locuinţă II din
cetatea dacică
Costeşti-Cetăţuie, în

Munţii Orăştiei, va fi pro-
tejat de intemperii şi
degradarea produsă de
acestea cu ajutorul unui
acoperiş ce înconjoară in-
cinta monumentului is-
toric, finalizarea
lucrărilor fiind marcată
vineri de către reprezen-
tanţii Consiliului Judeţean
(CJ) Hunedoara, în a cărui
administrare se află situl
UNESCO.

Structura acoperişului este
simplă, din lemn, cu noduri şi
întărituri metalice, aşezată pe
teren, fără fundaţii, pentru a
nu produce nicio perturbare
a structurilor arheologice, au
explicat reprezentanţii CJ
Hunedoara.

Lucrările au început în
anul 2019 şi au fost realizate
cu ajutorul specialiştilor şi
voluntarilor, valoarea aces-
tora ridicându-se, în final, la
circa 47.000 de euro.

"Lucrarea protejează tur-
nul locuinţă II al cetăţii de
procesul de degradare cauzat
de intemperiile naturii. Este
un prim pas important pen-
tru punerea în valoare a situ-
lui Costeşti-Cetăţuie. În zona
cetăţii s-a făcut curăţenie, iar
vegetaţia în exces a fost înlă-
turată. Ne dorim să intro-
ducem cetatea cât mai repede
într-un circuit turistic. Pentru
moment, accesul publicului
este gratuit'', a declarat direc-
torul general al Direcţiei de
Administrare Monumente şi
Promovare Turistică
(DAMPT) Hunedoara, Radu
Barb.

Pentru ca turiştii să poată
ajunge mult mai uşor la
cetatea dacică de la Costeşti,
CJ Hunedoara a preluat în ad-
ministrare şi drumul de acces
spre acest monument istoric,
primele lucrări fiind cele de
pietruire a căii rutiere.

Totodată, CJ Hunedoara a
iniţiat procedurile legale pen-
tru a putea asigura paza mo -

numentului.
Proiectul finalizat la Cos -

teşti-Cetăţuie este rodul co-
laborării dintre Institutul
Naţional al Patrimoniului,
Asociaţia Monumentum, prin
proiectul "Ambulanţa pentru
Monumente", Universitatea
Babeş-Bolyai, cu susţinerea
Muzeului Naţional de Istorie
a Transilvaniei şi Muzeului
Civilizaţiei Dacice şi Romane
Deva, CJ Hunedoara şi
Primăriei Orăştioara de Sus.

Proiectul "Ambulanţa pen-
tru Monumente" este susţinut
de Alteţa Sa Regală Prinţul de
Wales, prin The Prince's
Foundation, care a pus la dis-
poziţie suma de 10.000 de lei
pentru a putea începe achizi -
ţia materialelor necesare lu-
crărilor.

Cetatea dacică Costeşti-
Cetăţuie a fost construită în
secolul I î.Hr. şi avea un carac-
ter defensiv, principalul său
rol fiind de a apăra drumul
spre capitala Daciei, Sarmi -
zegetusa Regia.

Turnul-locuinţă II din Cetatea
dacică de la Costeşti Cetăţuie,

protejat de intemperii
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