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sĂNĂTATE

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 3
Cum obținem pașaportul de
vaccinare COVID-19,
etapele și valabilitatea ade-
verințelor pe care le-am
primit cu ocazia imunizării
efectuate în lunile trecute. 

dANs CONTEmPORANPAG. 7

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!

Trupa MISTIK din Deva, 
pregătită de profesor Sorina
Cobori, a cucerit un meri tat
loc doi la  festivalul de dans
“Bucharest Dance Festival”,
secţiunea dans contempo-
ran “flash modern”.

GRATUIT

Cinci ambasadori au devenit
prietenii judeţului Hunedoara 
Cinci ambasadori au devenit
prietenii judeţului Hunedoara 

Avram Iancu își continuă parcursul spre 
un nou record mondial, el înotând timp 

de 24 de ore în râul Dâmbovița, 
din București. /pag.16

NATURĂPAG. 8
Insecte mici și aparent
neînsemnate, căpușele pot
provoca probleme mari în
cazul în care suntem 
muşcaţi de ele. Ce este de
făcut atunci când observăm
o căpușă prinsă pe corp.

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:
• ANDRUŞCA MARIANA din Nojag
• CLAUDIA BUNEA din Şesuri

/p.4-5
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La final de an şcolar, în pandemie
Liceul Tehnologic Ener-

getic „Dragomir Hur-
muzescu” - după cum

ne spunea prof. Monika
HOMPOT (foto) - este o in-
stituție de învățământ
hunedorean ce-şi propune
drept viziune, cuvintele
marelui filozof Seneca: „Nu
pentru şcoală, ci pentru
viaţă vă pregătim“.

Este o unitate școlară cu 55
de ani de tradiție în pregătirea
specialiștilor din domeniul
tehnic și care își propune să val-
orizeze fiecare elev la
potențialul său maxim, con-
form aspirațiilor și aptitu-
dinilor, astfel încât aceștia să se
remarce prin ceea ce știu și pot
să facă, prin competențe și abil-
ități specifice domeniilor de
pregătire, asigurându-li-se ast-
fel o mai bună adaptare la exi-
gențele crescute ale vieții
contemporane.

Toate cadrele didactice sunt
calificate, preocupate perma-
nent pentru dezvoltarea profe-
sională, metodică și asigură
capacităţi educaţionale, de for-
mare profesională tuturor
elevilor. Liceul Tehnologic
Ener getic „Dragomir Hurmu -
zescu” Deva a beneficiat de
proiectul „Reabilitarea ansam-
blului de clădiri și echiparea
structurii educaționale” prin
care au fost îmbunătățite sem-
nificativ spațiile școlare, fiind
dotate cu echipamente noi, de-
venind astfel cea mai modernă
unitate de învățământ din
domeniul tehnic din județul
Hunedoara. Ca resurse mate -

rial e, amintim: internatul cu
120 de locuri, săli de sport,
terenuri de sport, cabinet con-
siliere psihopedagogică, bi -
bliotecă cu peste 24000
vo lume, două ca binete de con-
siliere psihopedagogică și unul
de logopedie. 

Unitatea dispune de 51 săli
de clasă, 18 cabinete (legislație
rutieră, mecanică, multimedia,
electrotehnică, estetică, con-
strucții, instalații, geografie, re-
ligie, limba română etc.) şi
laboratoare (3 laboratoare in-
formatică cu acces la Internet,
biologie, chimie, fizică etc.), ac-
tivitățile didactice desfășu -
rându-se într-un cadru modern
și primitor.

Elevii ce se pregătesc pentru
a fi Tehnicieni multimedia des-
fășoară instruirea de speciali-
tate și în studioul de televiziune
al școlii.

În anul școlar 2020-2021
elevii de gimnaziu au participat
la activități online cu ocazia
Zilei Europei, unde au susținut
dezbateri, au prezentat
proiecte și au realizat afișe, re-
spectiv au fost prezenți la activ-
ități sportive în varianta fizică. 

Echipa de fotbal a elevilor de
gimnaziu a câștigat locul al II-
lea în cadrul proiectului ,,Hai în
echipa mea!”,  proiect de pre-
venire a consumului de droguri
adresat elevilor din ciclul gim-
nazial din municipiul Deva. 

Acest proiect este desfășurat
în parteneriat de Centrul de
Prevenire, Evaluare și Con-
siliere Antidrog Hunedoara,
Primăria Municipiului Deva, Di-

recția Poliția Locală Deva și In-
spectoratul Școlar Județean
Hunedoara.

Toți participanții la mini-
campionatul de fotbal au fost
premiați și au primit din partea
organizatorilor rucsaci, mingi,
medalii, diplome și cupe.

Elevii de liceu s-au remarcat
prin activități de voluntariat. În
cadrul proiectului ,,O săp-
tămână fără violență!” inițiat de
către Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațion-
ală, elevii liceeni au desfășurat
activități împreună cu colegii
lor și au obținut diplome de
voluntariat. În această cam-
panie, desfășurată online, s-au
avut în vedere: dezvoltarea vo -
luntariatului pentru prevenirea
şi combaterea violenţei școlare
în unitatea noastră de în-
vățământ și identificarea
modalităţilor de prevenire şi
combatere a violenţei prin im-
plicarea în program a cât mai
multor elevi din școala noastră.

Trei echipe de elevi, din
liceul nostru, au participat la
dezbaterea Earthbate, având ca
tematică efectele schimbărilor
climatice și combate rea aces-
tora, eficiența ener getică și pro-
tecția mediului.  Elevii au lucrat
în echipă, punând accent atât
pe colaborare, cât și pe pre -
gătire pentru dezbatere, au
cules idei și informații legate de
tema dezbaterii, au formulat
argumente, au învățat ce
înseamnă efectele climatice
asupra mediului înconjurător și
cum pot fi combătute.

Dezbaterile au fost vizio nate

de colegi, cadre didactice, infor-
mațiile având un impact pozitiv,
mai ales că soluțiile exprimate
de echipele participante la dez-
batere, au fost bine formulate și
argumentate, bazându-se pe
informații și studii relevante.
Transmiterea informațiilor de
la egal la egal, întotdeauna este
o abordare mai eficientă, elevii
fiind mai receptivi la primirea
unor informații de la colegi sau
prieteni.

Chiar dacă mediul online
oferă elevilor o deschidere la
un click distanță de ceea ce
înseamnă lumea, interacțiunea
umană, fizică, nu va putea fi
niciodată înlocuită. 

Mixul acesta între a vorbi cu
prietenul meu pe o platformă
de socializare și a mă întoarce
la școală și a-l vedea fizic și a
vorbi cu el e bun în acesta pe-
rioadă, pentru că online-ul a
ținut loc interacțiunii fizice. Dar

nu o poate înlocui. Asta e o reg-
ulă de care trebuie să ținem
cont. 

Generațiile acestea care au
acces la platformele de so-
cializare și la foarte multă
tehnică, au un avantaj față de
generațiile din trecut, dar dacă
acești copii se vor închide doar
în mediul online, însemnă că ei
nu vor ști cum să socializeze în
mod normal, de la om la om.

În concluzie, au fost impor-
tante pentru elevi și acele
puține săptămâni, în care ei au
putut fi prezenți fizic la școală,
s-au întâlnit și au putut benefi-
cia de câteva activități plăcute
pentru ei. Cu speranța într-un
an școlar 2021-2022, cu pre -
zență fizică la școală, le doresc
tuturor participanților la edu-
cație: Vacanță plăcută!

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 43428 din 08.06.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal 2127028, cu sediul
în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.0254712877;
fax.0254716087, e-mail info@primariahunedoara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă cu plic închis, în data de 13.07.2021, ora 12:00 în
vederea închirierii unui teren în suprafaţă utilă de 800 mp, situat în Peștișu
Mare, Municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, înscris în CF Hunedoara nr.
72122, nr. cad. 72122, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hune-
doara, cu destinaţia de prestări servicii.  

Închirierea prin licitatie publică a terenului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 144/28.05.2021 şi se realizează cu respectarea
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Admin-
istrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei de atribuire şi
a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza cererii depuse în acest sens şi
numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 4 zile lucrătoare de la data
solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni, Închirieri, Pri-
vatizare, Parcări din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17,
municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel. 0254712877; fax.0254716087, e-mail:

concesiuni@primariahunedoara.ro, persoană de contact: Nicorici Carmen.
Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la casieria

Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul Municipiului
Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municip-
iului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele interesate pot
solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesie a docu-
mentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este 05.07.2021, ora
12:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile docu-
mentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată pe-
rioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii
contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 12.07.2021 ora 12:00 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Hunedoara- Compartimentul Informaţii pentru Cetăţeni din B-dul Libertăţii
nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care tre-
buie să conţină două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 13.07.2021,
ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara din B-dul Libertăţii nr.17, mu-
nicipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tribunalul
Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Str.
1 Decembrie 1918 nr.35, CP 330005, jud. Hunedoara, tel. 0254211574, fax. 0254 262
251, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro, în termenele prevăzute de Legea con-
tenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, în data de 16.06.2021.

Primar,
Dan Bobouţanu
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Din această săp-
tămână vom călă-
tori mai uşor cu

ajutorul certificatului 
digital de vaccinare

Deva – Cetăţenii României
pot avea, din această săp-
tămână, acces la certificatul
digital european de vaccinare
împotriva COVID-19, docu-
mentul putând fi obţinut de
pe platforma https://certifi-
cat-covid.gov.ro. 

Interfaţa aplicaţiei este in-
tuitivă, ceea ce permite ca în
mai puţin de 10 paşi certifi-
catul să poată fi obţinut, au -
ten tificarea în platformă fiind
posibilă pe baza unei adrese
de e-mail valabile. Dacă e-
mail-ul este valid, sistemul
informatic trimite un link,
care după accesare va di-
recţiona utilizatorul în pa -
gina principală a platformei,

iar de aici mai sunt doar
câţiva paşi până când certifi-
catul intră în posesia celui
care l-a solicitat. 

La intrarea în statele
membre ale Uniunii Euro -
pene, verificarea certifica te -
lor se realizează prin
sca na rea codului QR. 

Pentru suport în emiterea
certificatelor sau obţinerea
altor informaţii privind uti-
lizarea lor, a fost operaţiona li -
zat un Call Center la numărul
de telefon 021.414.44.25. De
asemenea, certificatul poate fi
obţinut în format tipărit prin
intermediul primăriei în raza
căreia îşi are domiciliul per-
soana, direcţiei de sănătate
publică sau serviciului public
comunitar de evidenţă a per-
soanelor.

În situaţiile în care apar in-
advertenţe între informaţiile

completate de o persoană şi
cele înregistrate în bazele de
date conectate cu platforma
https://certificat-covid.gov.ro
trebuie realizate corecţii de
date. De aceea, solicitarea de
eliberare a certificatelor de
vaccinare trebuie realizată cu
cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de momentul uti-
lizării, iar pentru cele de
testare cu cel puţin 12 sau 48
de ore, în funcţie de tipul de
test efectuat - rapid sau PCR. 

Pe de altă parte, vi-
cepreşedintele Comitetului
naţional de coordonare a ac-
tivităţilor privind vaccinarea
împotriva SARS-CoV-2, An-
drei Baciu, a atenţionat că
adeverinţele clasice, fie de
vaccinare, fie de testare, pot
fi folosite la punctele de tre-
cere a frontierei până pe data
de 12 august.

Cum obţinem certificatul
digital european 

de vaccinare COVID-19

Centre de vaccinare active:
• Spitalul de Urgenţă Petroşani, între orele 14,00-18,00
•  Palatul Cultural Lupeni (8,00-14,00)
• Casa pensionarilor Hunedoara (8,00-17,00)
• Centrul de Sănătate Călan (9,00-18,00)
• Spital Municipal Orăştie (15,00-19,00)
• Spitalul Brad (14,00-18,00)
• Centrul Drive-Thru din parcarea complexului comercial
Deva (10,00-19,00). 

Deva – O jumătate dintre
centrele de vaccinare din
judeţul Hunedoara îşi sus-
pendă activitatea din cauză
că numărul persoanelor care
se prezintă la imunizare
scade în mod constant. 

Din păcate, reducerea
numărului de vaccinări sur -
vine pe fondul răspândirii
accelerate a tulpinei Delta
(indiană) a virusului SARS-
CoV-2, extrem de conta-
gioasă şi cu foarte multe
victime. 

Autorităţile nu pot face
nimic în acest caz, doarece
vaccinarea nu este obligato-
rie. Prin urmare, nu este ex-

clus ca acel „val 4 al pan-
demiei” de COVID-19 să
apară spre sfârşitul verii şi în
România, în condiţiile în care
numai 25% dintre conaţio -
nali s-au vaccinat până acum.

Revenind la situaţia din
judeţul Hunedoara să notăm
că între centrele de vac-
cinare care îşi vor suspenda
activitatea se înscriu cele de
la Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” Deva, Parcul de
Afaceri Simeria, casa de cul-
tură din Petrila, sălile de
sport din Orăştie, Haţeg, Vul-
can şi Ilia, precum şi sala de
sport de la Şcoala nr.7
Petroşani. 

Opt centre de vaccinare
anti-COVID-19 

îşi suspendă activitatea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inutilă în condițiile sanitare actuale.
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La invitația președintelui Consiliului
Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor,
ambasadori din cinci țări asiatice au

fost prezenți în județul nostru, între 24 și
26 iunie. 

Excelențele sale au participat la Ziua Universală a
Iei, la Ziua Drapelului, au vizitat obiective de interes,
dar cel mai important, le-au fost prezentate oportu-
nități de investiții în domeniul turismului, în agricul-
tură, parcuri industriale. Județul Hunedoara are
câteva zone fertile, dar este propice și pentru
zootehnie, mai ales că deținem importante zone de
deal și de munte. Cei cinci ambasadori au vizitat și
capacități de producție, pentru că fără producție nu
putem avea o economie sustenabilă și durabilă.  

Din delegația sosită în județul nostru au făcut
parte: 

•E. S. Domnul Muhhamad Amhar AZETH – Am-
basadorul Republicii Indonezia

•E.S. Domnul Dang Tran PHONG – Ambasadorul
Republicii Socialiste Vietnam

•E.S. Domnul Zafar IQBAL – Ambasadorul Repu -
blicii Islamice Pakistan

•E.S. Domnul Daud ALI – Ambasadorul Republicii
Populare Bangladesh

•E.S. Domnul Annamammet ANNAYEV – Am-
basadorul Republicii Turkmenistan.

În cadrul evenimentului festiv desfășurat la Con-
siliul Județean Hunedoara, președintele Laurențiu
Nistor i-a asigurat pe înalții oaspeți de premizele
unei colaborări pe termen lung: ”Sunt convins că știți
deja multe despre România, despre ce țară deosebită
avem, despre potențialul său economic și turistic.
Județul Hunedoara nu face nici el excepție. Județul
nostru a fost unul puternic industrializat, dar acum
se află pe o traiectorie nouă de dezvoltare și diversi-
ficare a domeniilor de activitate. Dar ceea ce este mai
important pentru noi și pentru cei care ne trec
pragul, este istoria milenară a județului nostru. 

Ținutul Hunedoarei este unul dintre cele mai bo-
gate județe din țară în vestigii și monumente de
însemnătate europeană și mondială. Pe teritoriul
nostru se află cele mai multe monumente istorice în-
scrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, par-
curi și geoparcuri cu statut înalt. Aici este locul de
naștere al poporului nostru și asta o putem spune
fără falsă modestie...

Am convingerea că după aceste 3 zile bogate în
deplasări, vom identifica proiecte comune din care

vom avea cu toții de câștigat. Încheierea de partene-
riate la nivel administrativ și al mediului de afaceri
va fi un prim pas spre o colaborare îndelungată și
fructuoasă. Așadar, vă invit să descoperiți Hunedoara
frumoasă, cu toate oportunitățile de care dispune la
această oră.”

Excelențele Lor, ambasadorii din Indonezia, Viet-
nam, Pakistan, Turkmenistan și Bangladesh repre -
zintă țări a căror populație se ridică la peste 750 de
milioane de locuitori, vorbim, așadar, de state mai
mult decât interesate de intensificarea relațiilor co -
merciale. Vizita Excelențelor Lor a avut ca scop pro-
movarea oportunităților de afaceri și a potențialului
județului nostru în domeniile agricultură și turism.

Rezultatele vizitei ambasadorilor - 
Interes pentru domeniul agricol, schimburile

comerciale și promovarea turistică a
României în Asia.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara,
Laurențiu Nistor, le-a prezentat ambasadorilor
potențialul județului nostru. Astfel, au fost discutate
oportunități de investiții în domeniul turismului, în
agricultură, parcuri industriale,  înalții demnitari
vizi tând și capacități de producție. Încheierea de
parteneriate la nivel administrativ și al mediului de
afaceri va fi un prim pas spre o colaborare îndelun-
gată și fructuoasă. 

Există un interes susținut pentru intensificarea re-
lațiilor comerciale cu România, pentru inițierea unor

colaborări cu oameni de afaceri din județul Hune-
doara, pentru importul de tehnologii din domeniul
agricol, bunuri și alimente, dar și pentru exportul de
bunuri către România de la produse industriale, ali-
mente, îmbrăcăminte, până la produse farmaceutice
și dulciuri. Diplomații au precizat că țările lor sunt
interesate să importe ulei de floarea soarelui, dar și
produse chimice, fertilizatori pentru agricultură. 

Întâlnire cu investitorii hunedoreni
În cadrul discuțiilor aplicate, desfășurate în cadrul

Consiliul Județean Hunedoara, oamenii de afaceri ai
județului au vorbit despre necesitatea suplimentării
forței de muncă specializate în domeniul agricol cu
lucrători din Asia, despre corectarea legislației in-
terne care să vină în sprijinul lor, dar și despre im-
portul de tehnologii pentru procesarea fructelor
proaspete. Totodată, producătorii de legume și-au
arătat dorința de a exporta pe piața asiatică fructe și
legume dezhidratate. 

Patru dintre ambasadori au vizitat și o fermă din
Țara Hațegului, unde au stat de vorbă cu investitorul
și au fost plăcut impresionați de cum este condusă
activitatea. Înalții oaspeți au reiterat dorința țărilor
pe care le reprezintă de intensificare a relațiilor co -
merciale cu țara noastră, în special în sectorul agricol,
precum și asigurarea forței de muncă specializată în
agricultură de care România începe să aibă tot mai
multă nevoie.

(Continuare în pag. 5)

Judeţul Hunedoara, pe harta 
celor mai importante ţări asiatice

Judeţul Hunedoara, pe harta 
celor mai importante ţări asiatice
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Excelențele Lor, invitați speciali 
de Ziua Universală a Iei - 

”În IE, cu mândrIE”
Vizita celor cinci ambasadori a fost dedicată Zilei

Universale a Iei, sărbătorită în 24 iunie, un reper
identitar pentru noi, românii. De secole, IA
românească este oglinda sufletului nostru. 

Ambasadorii Pakistanului, Turkmenistanului,
Bangladeshului, Indoneziei și Vietnamului au pur-
tat frumoasa noastră ie, în prima zi în care au ajuns
în județ, și au au vizitat cetatea Sarmizegetusa
Regia, precum și Giardina di Zoe, dar și Centrul
Olimpic de Gimnastică de la Deva. 

Vizită în Țara Zarandului
Punctul expozițional de la Vața de Jos, Muzeul

Aurului din Brad și Muzeul Textilelor de la Băița s-
au aflat și ele pe agenda diplomaților de rang înalt. 

Excelențele Lor ambasadorii statelor Indonezia,
Vietnam, Turkmenistan, Pakistan și Bangladesh au
fost întâmpinați de oficialitățile locale din cele trei

zone și au avut ocazia să vadă frumusețile și
potențialul turistic al Țării Zarandului. La Vața de
Jos l-au cunoscut și pe taragotistul Pera Bulz,

deținătorul titlului de ”Tezaur Uman Viu”. Oaspeții
au fost impresionați de frumusețile și bogățiile
județului nostru. 

De Ziua Drapelului, 
la Castelul Corvinilor

Excelențele Lor și-au în -
cheiat vizita oficială în
județul Hunedoara pe 26
iunie, de Ziua Drapelului. Un
eveniment special, pe care
au avut ocazia să îl trăiască
ro mânește la Castelul Corvi -
ni lor din municipiul Hu ne -
doara. Înalții oaspeți au
asistat la arborarea drapelu-
lui național deasupra in-
trării principale a Castelului
Corvinilor din Hunedoara și
au vizitat edificiul în cadrul
unui tur ghidat. 

În urma vizitei oficiale și a discuțiilor pur-
tate la întrunirea de la Consiliul Județean
Hunedoara, ambasadorul Republicii In-

donezia, E. S. Domnul Muhhamad Amhar
AZETH a demarat o serie de discuții aplicate
privitoare la o colaborare pe plan economic,
care vizează Termocentrala Mintia. 

În această dimineață, la inițiativa E.S. Domnul
Muhhamad Amhar AZETH, ambasadorul In-
doneziei, am avut o întâlnire online la care au luat
parte reprezentanți ai unor companii din Sumatra
de Sus, care au ca obiect de activitate exportul de
cărbune, și reprezentanți ai Termocentralei
Mintia. 

Discuțiile purtate au vizat găsirea de soluții de
funcționare a Termocentralei Mintia pentru urmă-
torii 10 ani. Excelența Sa s-a arătat dispus să ne
ajute în acest demers, iar companiile indoneziene
să asigure materie primă pentru continuarea ac-
tivității la Mintia. 

Pentru a putea demara această colaborare cu
companiile indoneziene exportatoare de cărbune
avem însă nevoie de acceptul Ministerului 
Energiei. Voi relua, pentru a șaptea oară, demer-
surile către minister pentru preluarea termocen-
tralei de către Consiliul Județean Hunedoara. 

E.S. Ambasadorul Indoneziei la București, dom-
nul Muhhamad Amhar AZETH, a reiterat sprijinul
său pentru țara noastră și pentru oferirea de

soluții imediate destinate funcționării pe mai de-
parte a Termocentralei de la Mintia. 

Discuții aplicate în urma vizitei de săptămâna trecută
a delegației de ambasadori din statele asiatice

Judeţul Hunedoara, pe harta 
celor mai importante ţări asiatice
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L
a Spitalul Municipal
din Brad lucrează
doi tineri medici -

soț și soție - implicați
prin profesionalism și
dăruire meseriei alese.

Aflați mereu de strajă
sănătății semenilor ei, zi de zi,
dovedesc calități profesionale
și dorința de o continuă afir-
mare în meseria aleasă.

• Dr. Ali Iacob Alin este
medic în cadrul Spitalului Mu-
nicipal Brad din 2015, special-
ist în Obstetrică-Ginecologie
cu competențe în ecografia
Obstetrical și Ginecologică,
Chirurgie Laparoscopică Gine-
cologică, Histe ro scopie și Col-
poscopie având experiență
adunată atât în țară, cât și în
străinătate.

De pe agenda sa de lucru în
anul 2020 am notat: nașteri
naturale/ cezariene - 188; in-
tervenții chirurgicale - 261;
intervenții laparoscopice - 24.

Este un tânăr care practică
o tehnică modernă și anume
Cezariana Misgav-ladach mo -
di ficată.

La clasica operație de
Cezariană Misgav ladach se
aduce o îmbunătățire a teh -
nicii și anume Misgav ladach
modificată care constă în
folosirea minimă a obiectelor
tăietoare (foarfece, bisturiu,
disecție prin lacerație (de re -
gulă efectuată digital) cu
avantajul că inciziile se petrec
pe linia forțelor de minimă
rezistență. Printre avantajele
majore se numără evitarea
secționării muș chilor și du-
rata extrem de mică până la
extragerea copilului (1-3

minute) și cantitatea minimă
de sânge pierdut. Pe lângă ra-
piditate și cheltuieli minime
de material, oferă o evoluție
post-operatorie mult accele -
rată, cu posibilitatea mobi-
lizării după 12 ore și cu
ne voie de terapie antialgică
mult redusă.

De notat este și o altă inter-
venție folosită, și anume Crisp
modificată (Cystocel repair
using interlocking suture of
prolen). Este vorba despre
tehnica de reparare a cysto-
celului fără meșă, dar cu rata
de recidivă foarte scăzută
comparabilă cu meșă și com-
plicații mult mai rare.

• Dr. Ali Ramona Elena
este medic specialist Medi-
cină de Familie și absolventă
a Școlii Naționale de Sănătate
Publică, Management și Per-
fecționare în Domeniul Sani-
tar.

Activează la Spitalul Mu-
nicipal Brad ca medic în ca -
drul Biroului de Management
al Calității Serviciilor de Sănă-
tate.

Vorbind de conceptul Man-
agementului Calității totale,
nu a fost încă pe deplin dez-
voltat în sfera serviciilor me -
dicale. Prin „calitate totală” se
înțelege astăzi atât calitatea
serviciilor, cât și calitatea sis-
temului.

Managementul calității to-
tale extinde conceptul man-
agementului calității înglo-
  bând atât participarea, cât și
motivarea tuturor membrilor
organizației. Este un model
organizațional care implică
participare generală în ve -
derea planificării și imple-
mentării unui proces de
îmbună- tățire continuă a ca -
li tății ce depășește așteptările
clienților.

La ambii medici le-am
adresat o întrebare firească: Ce
înseamnă pentru dvs. a fi un
medic profesionist, apreciat?

– Să fii un medic apreciat,
credem noi, înseamnă în
primul rând să fii om, cu tot ce
presupune: stări bune, stări
rele, emoții, frici, anxietăți,
ener gie, oboseală. Să ai com-
pasiune pentru cei pe care îi
salvezi. Apoi, înseamnă că
scopul tău sunt oamenii din
jur (pacienții) și faci tot ce știi
pentru ca ei să fie bine. Iar
asta e credința ta. Îți asculți
pacienții, le ești aproape, le
câștigi încrederea, le răspunzi
cu răbdare la întrebări, le alini
suferințele. (Dr. Ali Iacob Alin) 

– Să fii un medic apreciat
însemnă să fii om și să ai com-
pasiune față de cel pe care-l
tratezi, îl vindeci, îl faci să
rămână în viață. Credem că
medicina înseamnă știință și

conștiință, însemnă să ai abili-
tatea de a combina cele două
elemente pentru a învinge
moartea. Să depui toată pre -
gătirea ta, cu uneltele potri -
vite, pentru a trata și vindeca
suferința omului de lângă tine.

Ca un rezumat la tot ce
înseamnă să fii medic apreciat
este: omenie, curiozitate, res -
ponsabilitate, empatie, umili-
tate, conștiință și comunicare,
sunt primele calități de care ai
nevoie ca să fii un medic bun.
Orice medic știe că dincolo de
tratamente și aparaturi me -
dicale, există preocupare și in-
teres pentru ființa umană. Și
Hipocrate știa asta când a zis
că „acolo unde este iubită arta
medicinei, există și o dragoste
pentru umanitate”. (Dr. Ali Ra-
mona Elena)

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Medici - soţ şi soţie, de strajă 
la sănătatea semenilor

P
rimăria Municipiu-
lui Deva aduce la
cunoștința partici-

panților la traficul rutier
că circulația rutieră la
trecerea de nivel cu calea
ferată de pe strada Hărău-
lui, municipiul Deva – km
cf. 481+325 va fi închisă
din data de 2 iulie 2021,
ora 14:00, până în data de
5 iulie 2021, ora 6:00.

Măsura a fost luată la solic-
itarea constructorului Aso cie -
rea FCC Construction, Astaldi
S.P.A. și Contratas y Ventas
S.A., ca urmare a executării
unor lucrări de terasamente

și suprastructură feroviară
(buraj), în cadrul proiectului
,,Reabilitarea liniei de cale fer-
ată Frontieră-Curtici-Simeria,
parte componentă a Cori-
dorului IV Pan-European
pentru circulația trenurilor cu
viteza maximă de 160
km/oră, Tronsonul 3:
Gurasada-Simeria”.

În perioada 2-5 iulie 2021,
circulația rutieră se poate
desfășura pe la trecerea de
nivel cu calea ferată de pe
strada Balata sau Orizontului
– drum tehnologic din mu-
nicipiul Deva.

Trafic rutier închis temporar
pe strada Hărăului din Deva
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România a încheiat
ediția din acest an a
Campionatelor Bal-

canice de atletism de la
Smederevo (Serbia) cu un
total de 18 medalii, dintre
care şase de aur, patru de
argint şi opt de bronz.

Atleta Florentina Marincu
Iușco, legitimată la LPS Cetate
Deva, unde se pregătește ală-
turi de  prof. Nicolae Alexe, a
reușit o nouă performanță,
cucerind medalia de aur la
Campionatele Balcanice cu o
performanță care a măsurat
6.65 m.

O medalie de aur pentru
delegația României a cucerit
și Nicolae Soare la 3.000 m
(8:04,23) iar medaliile de
argint au fost obţinute de
Bianca Ghelber la aruncarea
ciocanului (70,00 m), Daniela
Stanciu la săritura în înălţime
(1,92 m), Alexandru Novac la
suliţă (77,80 m) şi de ştafeta

masculină de 4x400 m (David
Gudi, Vlad Dulcescu, Ionuţ Ol-
teanu, Mihai Pâslaru -
3:10,19).

La finalul acestei săp-

tămâni sunt programate la
Cluj Napoca, întrecerile Cam-
pionatelor Internaționale ale
României și în paralel Cupa
României pentru seniori.

Atletism 

Florentina Marincu Iuşco este 
şi campioană balcanică

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 46322 din 16.06.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal 2127028, cu sediul
în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel: 0254712877;
fax: 0254716087, e-mail: info@primariahunedoara.ro anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 20.07.2021, ora 12:00,
în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă, cu plic închis a terenu-
lui în suprafaţă de 3.837 mp, situat în municipiul Hunedoara, Bd. Traian nr. 5,
judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 67146 Hunedoara, nr. cad. 67146
aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, în vederea constru-
irii unui complex comercial. Concesionarea prin licitaţie publică a terenului
menţionat este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 115/29.04.2021 şi se
realizează cu respectarea prevederilor  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administra-
tiv, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei de atribuire şi
a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, în baza cererii depuse în acest sens şi numai după
achitarea taxei de multiplicare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni, Închirieri, Pri-
vatizare, Parcări din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17,
municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.0254712877; fax.025471608, e-mail:

concesiuni@primariahunedoara.ro.
Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi se achită la casieria

Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul Municipiului
Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Munici -
piului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele interesate pot
solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesie a docu-
mentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este de 12.07.2021,
ora 12:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile docu-
mentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată pe-
rioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii
contractului de concesiune.

Ofertele se depun până la data de 19.07.2021 ora 12:00 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Hunedoara- din B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hune-
doara, într-un singur exemplar, care trebuie să conţină două plicuri sigilate, unul
interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 20.07.2021
ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara din B-dul Libertăţii nr.17, mu-
nicipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tribunalul
Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Str.
1 Decembrie 1918 nr. 35, CP 330005, jud. Hunedoara, tel. 0254211574, fax. 0254 262
251, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro, în termenele prevăzute de Legea con-
tenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al
României, în data de 24.06.2021.

Primar,
Dan Bobouţanu

Recent, s-a desfășu-
rat o nouă ediție a
festivalului de dans

“Bucharest Dance Festi-
val”, la care au participat
și  componenții trupei
MISTIK  de la Clubul
elevilor din Deva.

Pregătiți de doamna pro-
fesor Sorina Cobori, tinerii
deveni au reușit să urce pe
podiumul de premiere la
sectiunea dans contemporan
“flash modern”- grup ama-
tori, unde au cucerit un meri -
tat loc doi, deși părerea
spe cialiștilor  este că trupa

din Deva merita  primul loc la
această secțiune care le-ar fi
asigurat și o participare la un
festival internațional organi-
zat în străinătate.

Au  alcătuit Trupa Mistik
Deva următorii elevi: Alexia
Chifor, Daria Ciobanu, Carina
Cosma, Adriana Culcer,Karla
Dimofte, Vanessa Kasler,
Leeloo Mita, Danusia Mun -
tean, Andreea Olteanu, Va len -
tina Tremtici și Cosmin Vesa.

Pentru această perfor-
manță tinerii dansatori de-
veni merită aprecierile
noastre! Felicitări!

Nou promovata în
prima ligă de hand-
bal feminin, for-

mația CSM Deva și-a aflat
adversara din optimile de
finală ale Cupei României.

Programul partidelor din
optimile şi sferturile de finală

ale Cupei României la hand-
bal feminin a fost stabilit, luni,
prin tragere la sorţi, la sediul
FR Handbal.

În primul tur (optimi) nou-
promovatele CSM Deva și Şti-
inţa Bucureşti se vor întâlni
într-un meci direct, celelalte

partide stabilite  fiind: CSM
Bucureşti – Gloria Bistriţa,
Măgura Cisnădie – Dunărea
Brăila, SCM Râmnicu Vâlcea –
SCM Craiova, Dacia Mioveni –
Gloria Buzău, HC Zalău – Uni-
versitatea Cluj, Minaur Baia
Mare – CSM Slatina.

Dans contemporan 

Trupa MISTIK Deva, 
pe podium la  București

Handbal feminin

CSM Deva, în optimile de finală
ale Cupei României



Chiar dacă sunt in-
secte mici și aparent
neînsemnate,

căpușele pot provoca
probleme mari, spun spe-
cialiștii. De aceea, trebuie
să fim foarte atenți atunci
când ne aflăm în zonele
cu multă vegetație și, mai
ales, e bine să știm ce este
de făcut atunci când ob-
servăm o căpușă prinsă
pe corp.

În primul rând 
Nu trebuie să intrăm în

panică. Asta pentru că, nu
toate căpușele sunt pericu-
loase, ci doar anumite specii,
susțin experții. Iar o căpușă
infectată poate transmite in-
fecția doar dacă rămâne în-
fiptă în piele mai mult de 24
de ore.  Dar cum noi nu avem
de unde ști ce fel de specii ”ne-
au atacat”, vom observa cu
atenție locul mușcăturii. Iar
dacă pielea afectată pre zin tă
o roșeață sau o inflamție, con-
sultarea unui medic specialist
este absolut necesară. Astfel
de simptome apar după câ -
teva zile sau chiar săptămâni,

tot medical specialist de boli
infecțioase va stabili trata-
mentul adecvat. 

Ce ne sfătuiesc specialiștii
și care sunt metodele corecte
de îndepărtare a căpușelor
instalate pe corpul nostru,
vom vedea în continuarede.

Untura de porc, o
cremă de față sau de

mâini
Poate fi de un  real folos în

situațiile nedorite. Și, atunci
când observăm căpușa pe
corp, nu trebuie să o atingem
cu mâna goală. Specialiaștii
de boli infecțioase ne sfătu -
iesc să acoperim corpul
căpușei cu un strat gros de
untură sau o cremă pe care o
avem în casă, apoi așteptăm
5-10 minute. În acest timp,
parazitul prins pe corp se va
sufoca și va scoate capul din
piele. Dacă este nevoie, pro-
cedura se repetă.

Penseta – o ustensilă
eficientă

Dacă alegem această
metodă de îndepărtare a

parazitului, brațele pensetei
se vor fixa de capul căpușei,
cât mai aproape de piele, și
apoi se va trage încet și ferm.
Nu vom răsuci și nu vom rupe
căpușa întrucât, în acest fel,
capul și cleștii parazitului
rămân fixați pe piele, scrie
click.ro. De asemenea, căpușa
smulsă nu trebuie strivită,
pentru a se evita împroșcarea
conținutului acesteia în ochi
sau pe alte mucoase de pe
piele, care ar crește riscul de
infecție.

După ce căpușa a fost înde-
părtată, locul afectat se va
spăla intens cu apă și săpun,
apoi se va aplica o soluție
dezinfectantă, alcool medici-
nal sau betadină. Se poate
folosi și un unguent cu antibi-
otic. În niciun caz nu se va re-
curge la metodele vechi, de a
se folosi benzina sau arderea
căpușei cu bricheta.

Bățul de chibrit
Este și el foarte eficient în

astfel de situații. Capul bățu-
lui se va umezi, apoi cu el se
trasează câteva cercuri în
jurul locului în care este în-

fiptă căpușa. Fiind atrasă de
mirosul de fosfor, în foarte
scurt timp căpușa va  scoate
singură capul din piele,
potrivit haihuin.com. Și în
acest caz se va dezinfecta
locul.

Tinctura de iod
O bucată de vată îmbibată

în tinctură de iod se va aplica
pe locul unde este prinsă
căpușa, ținându-se 4-5 mi -
nute. Căpușa se va desprinde
singură, iar dacă acest lucru
nu se întâmplă, procedura se
repetă.

Acetona
Dacă o avem la îndemână,

îmbibăm o bucată de vată cu
acest produs, apoi vata se
aplică pe căpușă, iar aceasta
va cădea singură, în câteva
minute. Locul afectat se va
dezinfecta cu iod și se va
aplica o cremă de gălbenele și
propolis, potrivit cancan.ro.

Cum putem evita
căpușele

• Atunci când ne hotărâm

să ieșim la iarbă verde, va tre-
bui să avem o ținută adecvată.
Adică, pantaloni, bluze cu
mâneci lungi, pentru ca in-
sectele să nu ajungă la piele.
De asemenea, este bine să
folosim creme sau spray-uri
împotriva căpușelor, care se
găsesc în comerț. 

• Se va evita mersul prin
iarbă și locurile special ame-
najate pentru animale.

• Hainele purtate să fie de
culoare deschisă, ca să se
poată observa mai bine
aceste insecte nedorite.

• La întoarcerea acasă
dușul e foarte indicat, timp în
care se vor inspecta zonele
din corp expuse. De regulă,
astfel de paraziți se fixează în
spatele genunchilor, sub braț,
între degetele mâinilor și pi-
cioarelor, după urechi, pe
ceafă, pe gât și în părul de pe
cap.

• Vor fi verificate bagajele,
animalele de companie și
chiar jantele autovehiculului,
unde se pot instala capușe.

Cornelia Holinschi

2 - 8 IULIE 20218 - MAGAZIN

Cum evităm înțepăturile
de căpușe?
Cum evităm înțepăturile
de căpușe?



Evenimentul astro-
nomic care
marchează începutul

verii, supranumit și Ziua
Soarelui, aduce o serie de
modificări și în comporta-
mentul zodiilor, spun spe-
cialiștii. Care sunt acestea
și cum se manifestă fiecare
zodie în parte pe toată pe-
rioada verii, vom vedea în
continuare.

BERBEC
Energia puternică pe care

solstițiul de vară o exercită
asupra nativilor acestei zodii,
va fi binefăcătoare. Oportu-
nitățile financiare se pot ivi la
tot pasul. Dar atenție, nu
lăsați instinctele să vă ghideze
acțiunile. Ocupați-vă doar de
lucrurile pe care le puteți re-
zolva, fără ajutorul nimănui,
spun astrologii.

TAUR
Dacă sunteți îngrijorați în

privința banilor, s-ar putea să
primiți foarte curând bo -
nusurile pe care le așteptați.
De asemenea, este posibil să
faceți mai multe lucruri decât
erați obișnuiți, iar cei din jur
vor aprecia asta. Indiferent de
situațiile ivite, nu grăbiți lu-
crurile, acordați mai multă
atenție nevoilor voastre, dar
nu vă neglijați, în nici un caz,
familia.

GEMENI
În această perioadă, mai

agitată și plină de surprize,
chiar plăcute, aveți nevoie de
echilibru și luciditate în tot ce
faceți.  Dacă au fost eveni-
mente care v-au derutat, ana -
lizați-le cu obiectivitate și
mergeți cu încredere mai de-
parte. Iar dacă vă faceți o listă
de priorități, aveți șanse să bi-
fați mai mult decât v-ați pro-
pus.

RAC
Odată cu vara fierbinte de

la început de solstițiu, sfatul
astrologilor este să vă gândiți
la imaginea voastră și să re-
nunțați la tot ce este artificial
în viața voastră. Clarificați-vă
situația actuală, fie că este
vorba despre planurile de vi-
itor sau de o relație pasageră.
Indiferent de situație, ur-
măriți-vă interesele și profi-
tați de orice conjunctură
favorabilă.

LEU
Nativii acestei zodii vor fi

protejați de energia soarelui
aflat în solstițiu, spun as-
trologii. De aceea, ei trebuie
să realizeze ceva pentru suflet
și nu pentru imagine. Indifer-
ent de provocările apărute, nu
trebuie să-și piardă simțul re-
alității și încrederea de sine.
Iar dacă toate vor fi gestionate
cu atenție, s-ar putea trans-
forma în adevărate oportu-
nități.

FECIOARA
Se pare că, în această pe-

rioadă, Fecioarele au tendința
să-și asume prea multe res -
ponsabilități și proiecte noi. 
S-ar putea ca lucrurile să de -
vină stresante din anumite
puncte de vedere, de aceea,
astrele îndeamnă la liniște și
prudență. Ca să reușiți perfor-
manțele profesionale pe care
vi le propuneți, trebuie să vă
mai și odihniți. 

BALANȚA
Ideile voastre sunt de bun

augur și veți avea tăria sau in-
geniozitatea de a le pune în
practică, foarte curând. Con-
junctura astrală vă este favo -
rabilă, mai ales în ceea ce
privește cariera. Dacă primiți

o provocare sau vreo ofertă,
nu refuzați nimic. Puneți-vă în
ordine sentimentele, fără să
lăsați pe cineva să vă influ-
ențeze viața.

SCORPION
Emoțiile negative pe care

le-ați acumulat de-a lungul
timpului trebuie eliminate,
odată cu venirea verii. Vi se
deschid noi posibilități în plan
profesional, aducătoare de
venituri nesperate. Primiți
ajutor și susținere de unde
nici nu vă așteptați. Pentru a
nu tensiona relația de cuplu,
petreceți mai mult timp la
soare, alături de partener. 

SĂGETĂTOR
Chiar dacă soarele verii vă

influențează într-un anumit
fel, sfatul astrologilor este să
manifestați mai multă pru-
dență în tot ce faceți. Iar dacă

vă plac distracțiile, nu trebuie
să uitați că toate au un  preț.
Analizați mai bine lucrurile,
treceți peste limitele trecutu-
lui și priviți cu atenție la tot
ceea ce credeți că vă aduce
fericire și stabilitate în plan
profesional. 

CAPRICORN
Energia soarelui de vară vă

poate  aduce schimbări și noi
perspective, atât în plan so-
cial, cât și profesional. Asta
pentru că schimbarea este
uneori, cheia succesului în
orice domeniu. De asemenea,
este momentul să refaceți
legăturile sentimentale pen-
tru că, iubirea nu așteaptă
prea mult.

VĂRSĂTOR
Pentru că este vremea va-

canțelor și timpul trece foarte
repede, n-ar strica să vă plani -

ficați mai bine timpul și să fi-
nalizați toate proiectele înce-
pute. Asta ca să puteți profita
de liniște și armonie în con-
cediu, sub soarele binefăcător
al verii. Lăsați în urmă toate
nemulțumirile și încercați să
trăiți mai mult prezentul,
aducător de bucurii și îm-
pliniri.

PEȘTI
Strălucirea soarelui de vară

vă pune în evidență pe voi și
acțiunile voastre. Vă regăsiți
energia binefăcătoare de care
aveți nevoie ca să puteți
merge mai departe. Concen-
trați-vă mai mult pe ceea ce
simțiți și nu obligați pe ni-
meni să vă urmeze planurile.
Este momentul să aveți o dis-
cuție serioasă cu persoana iu-
bită și să clarificați toate
neînțelegerile.
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Sunteți avantajați de astre pe
toată perioada intervalului. Situ-
ația voastră financiară se va îm-
bunătăți, iar acest lucru vă dă
încredere în viitor. Profitați de
aceste momente și lăsați grijile în
seama altora. La serviciu selectați-
vă prioritățile și căutați să vă în-
cadrați în timp cu toate lucrările.

Reușiți să puneți la punct relațiile
parteneriale, să vă stabiliți prio -
ritățile și chiar să începeți proiecte
noi. Dar ca să reușiți în tot ce vă
propuneți, trebuie să finalizați lu-
crările începute. Este posibil să
faceți unele călătorii scurte, legate
de activitatea voastră profesion-
ală.

Dispuneți de foarte multă energie
și vă propuneți să realizați lucruri
importante pentru voi. Dar, s-ar
putea ca unii din membrii familiei
să nu fie de acord cu deciziile voas-
tre și ar trebui să le oferiți expli-
cațiile necesare. Căutați să vă
încadrați în timp cu proiectele în-
cepute.

Vă propuneți o schimbare în ac-
tivitatea voastră profesională iar
acest gând nu vă mai dă pace. Stu-
diați cu atenție fiecare situație în
parte, iar dacă este cazul, cereți
părerea unor prieteni avizați. Nu
de altceva, dar lucrul făcut în
grabă, nu dă întotdeauna rezul-
tatele scontate.

Pe tot parcursul intervalului, pre-
domină aspectele legate de o
moștenire. Veți avea discuții inter-
minabile cu membrii familiei și
rudele apropiate. La serviciu aveți
un program foarte încărcat, mai
ales că trebuie să vă ocupați de
pregătirea unui proiect de anver-
gură. 

Încă din primele zile ale săp-
tămânii veți participa la o serie de
activități legate de munca voas-
tră. Și acasă reușiți să realizați o
parte din schimbările pe care vi le-
ați propus. Este momentul să re-
nunțați la relațiile toxice și să vă
puneți în valoare capacitatea cre-
atoare.

Capitolul financiar vă preocupă în
mod deosebit, mai ales că se
apropie concediul. Nu vă faceți
probleme, pentru că lucrurile se
pot schimba de la o zi la alta. Și,
foarte curând, veți găsi cele mai
bune soluții și veți trece cu bine
peste toate obstacolele ivite.

Vă străduiți să rezolvați treburile
de rutină. Ca să reușiți, este cazul
să vă  selectați prioritățile și să nu
vă pierdeți în amănunte. Este mo-
mentul să manifestați mai multă
discreție atunci când vă propuneți
ceva. O persoană din anturajul
vostru încearcă să vă denigreze.

Problemele financiare predomină
și în perioada actuală, dar pe par-
curs, se vor rezolva. Și în familie
sunt anumite tensiuni, dar cu răb-
dare și discernământ, le depășiți
pe toate. Proiectul la care lucrați
se apropie de final, iar beneficiile
vor fi pe măsură.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru, dar avantajele materiale
vor veni și ele foarte curând. Este
foarte important să vă  achitați
toate taxele și  să evitați luarea
unor decizii majore. La finalul săp-
tămânii veți avea surprize plăcute
din partea celor dragi.

Vă preocupă în mod deosebit cari-
era și imaginea voastră în soci-
etate. De aceea, priviți cu mai
multă atenție în jur și căutați să
eliminați toate obstacolele. Este
posibil să preluați o parte din ac-
tivitățile unui coleg de serviciu, iar
veniturile voastre vor spori simți-
tor.

Încă de la începutul intervalului vă
face planuri de viitor. Aveți o per-
sonalitate puternică și încercați să
vă impuneți ideile la locul de
muncă. Chiar dacă nu întotdeauna
reușiți, pe parcurs, lucrurile se pot
schimba. Orice decizie luați acum,
vă aduce beneficii în timp.

• O discuție telefonică
- Bună ziua, sunt Maria de la Orange, v-ar

plăcea să vă schimbați compania?
- Sigur!!!
- Cu cine sunteți acum?  
- Cu nevastă-mea și cu soacră-mea!

• Întâmplare...
Am fost la farmacie unde lucrează fost mea

iubită. I-am cerut ceva pentru gât, iar ea mi-
a dat o funie...

• Discuție între colegi
- I-am zis lu șefu` că nu putem trăi două

persoane cu salariul ăsta!
- Și ce ți-a zis?
- Să divorțez!

• Într-un cabinet medical
- Doctore, la greutatea mea care ar fi

înălțimea ideală?!
- Patru metri!

• Într-un atelier auto
- Îmi puteți pune aiberguri la Trabant?
- Sigur că da.
- Dar aer condiționat?
- Desigur!
- Dar ABS?
- Se poate.
- Atunci să-mi spuneți prețul și cât

durează!
- Vă costă 5 dolari și durează 10 minute.
- Vă bateți joc de mine?
- Cine a început?!

HAPPY CHANEL, 7 iulie, ora 18,00

MOȘTENIREA 
Filmul spune povestea a două surori frumoase

și cuminți, Kevser și Seher, care trăiau alături de
tatăl lor într-un cartier sărac. Kevser este pețită de
o familie bogată, dar tată ei refuză oferta. Cu toate
acestea, Kevser se căsătorește și întrerupe orice
legătură cu familia. Dar soțul ei moare și ea rămâne
în casa bogată, alături de fiul ei,Yusuf, un băiețel de
cinci ani. În urma unui accident Kevser moare,
băiețelul rămânând orfan. După moartea surorii
sale, la vilă sosește  Seher, pentru a avea grijă de
copil. Dar acolo intră în conflict cu unchiul băiatu-
lui, un om de afaceri chipeș și influent. Chiar dacă
fac parte din lumi diferite, între cei doi se naște o
poveste de dragoste, care cere multe sacrificii.

Vineri, 2 iulie, ora 21,10

ALATRISTE 
Acțiunea filmului are loc în Spania și spune

povestea unui fost ostaș, Diego Alatriste, devenit
spadasin plătit, în Madridul secolului XVII. Căpi-
tanul Alatriste, cinstit și viteaz, este unul dintre acei
soldati pe spinarea caruia s-a cladit unul dintre cele
mai vaste imperii ale timpului, dupa care, la fel ca
mulți altii, este abandonat și dat uitarii. Atunci când
camaradul său Balboa cade într-o capcană, îl roadă
pe Diego să aibă grija de fiul sau Inigo și să-l crească
ca pe un soldat. Întors la Madrid, Alatriste găsește
un imperiu muribund, la curtea regelui Filip al IV-
lea domnind intriga și corupția. În această conjunc-
tură, Alatriste nu se lasă pradă deznădejdii și luptă
pentru crezul său. 
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A
linuța a fost o deza-

măgire ca și ,,câr-

maci‘ al Partidului.

Au rămas pentru posteri-

tate acele cutremurătoare

imagini cu ea agățată de

gâtul medicului Dănăilă, ca

o nepoată de la țară și cu

acel apartament în care

repeta unui copil că este 

Alinuța. Anii au trecut și,

trebuie s-o spun, am avut

impresia că Alinuța s-a

ținut mereu într-o 

anumită decență.

Doamna e mutată cu cățel și
purcel pe Facebook, acolo
unde spune toate enormitățile,
fiind foarte pofticioasă de po-
litica lui Vasilica de la Vale.
”Mandolină”nu înțelege că ,,su-
flul nou” în Partid adus de el a
trecut de la Șisca la Vasilica, Al-
inuța și Ralu fiind în tabăra
,,ciolanului” de ros.

Oricum, râsul cel mare va fi
pe la sfârșit de august, când,
probabil, toți cei din Partid vor
fi parte a „suflului nou“ și doar
nea Șisca o să facă parte din
tabăra odiosului trecut. Așa a
stabilit Palatul. Dar cred că va
sosi timpul când, Aed, Nelu,
Vasilica, Șisca, Dănuț vor cir-
cula cu aceeași ,,dubă” prin Bu-
curești. Scaunele din față sunt
ocupate de Mucușor, Clotil și
altii. Unde merg? Tot Palatul
dictează. Unii pentru schim-
bare de sex, iar bărbații la MA-
TERNITATE. Așa a votat Juli și
,,gașca”Juli, mergi la Materni-
tate la Zam. Cineva vorbea de-
spre ,,sindromul Hybris” la unii
politicieni, dar eu nu credeam.

Sindromul Hybris sau 

Sindromul Hubris

Se referă la persoanele care
manifestă o schimbare semni-
ficativă de personalitate, în
sens negativ, odată cu do -
bândirea unei funcţii de con-
ducere sau când acced la o
poziţie în societate care le con-
feră putere. Se poate întâmpla
în politica sau afaceri. 

De la Pittacos din Mytilene,
un remarcabil om politic grec,
a rămas o celebră zicere: “Vrei
să cunoşti un om? Învesteşte-l

cu o mare putere”.
Acelaşi lucru îl sublinia şi

Abraham Lincoln, preşedintele
american, cel care a abolit
sclavia şi care a condus Statele
Unite în timpul Războiului
Civil, care spunea: “Aproape
toţi oamenii rezistă nenorocir-
ilor. Dacă vrei să testezi cu ade-
vărat caracterul unui om, dă-i
putere”.

Realitatea în care trăim 

Ne oferă nenumărate exem-
ple despre ce se întâmplă cu
mulţi dintre cei care dobân-
desc funcţii şi putere, în ge -
neral nu pe baza unor merite
excepţionale, ci ca urmare a
unor împrejurări de care pro -
fită din plin.

Persoane care, brusc, par a
pierde contactul cu lumea în
care trăiesc, îşi supraes-
timează competenţele şi ca-
pacităţile, devin intoleranţi şi
dispreţuitori faţă de ceilalţi, nu
ezită să facă abuz de putere, ig-
norând, cu bună ştiinţă, regu -
lile, legile, bunul simţ, fără a fi
interesaţi de “costuri” şi con-
secinţe.

Sindromul Hybris este o re-
alitate veche de când lumea,
dar a fost teoretizat în epoca
modernă de către David Owen,
medic şi ministru al muncii în
Guvernul britanic condus de
James Callaghan, în anii 1970.
În cartea ”Bolnavi la putere”,
medicul Owen examinează
felul în care mulţi dintre cei
care deţin, fie şi temporar put-
erea, manifestă Sindromul Hy-
bris.

Acest sindrom nu este o
boală în sensul clasic al cuvân-
tului, ci o alterare a comporta-
mentului, a funcţiilor mentale,
o tulburare de personalitate
dobândită, care poate să
schimbe persoane considerate
a fi, înainte “normale”, şi care
are grave consecinţe la nivel
decizional şi pentru societatea
care are astfel de lideri.

Mulţi dintre cei care ajung
în funcţii importante, spune
David Owen, par a fi intoxicaţi
de un straniu “agent patogen”
– puterea, paradoxal duce la

un narcisism patologic.
Se pare că, remarca autorul

studiului, succesul îl face pe cel
ales “să-şi piardă uzul raţiunii”,
să se considere invincibil, in-
failibil, invulnerabil, iar situaţia
se deteriorează atunci când re-
spectivul lider începe să sub-
mineze autoritatea instituţiilor
autonome, pentru a exercita
un control mai direct şi mai ex-
tins. 

O astfel de atitudine distor-
sionată, arogantă conduce la
demoralizarea celor din jur,
adesea generând şi stări con-
flictuale între cei apropiaţi. Se
pare că la noi,  plecând chiar de
la ,,Palatul Cucuveaua”, în 80%
din cei angajați la stat suferă
de acest  sindrom.

În limba greacă, “hybris”-ul
denumeşte “lipsa de măsură”,
un comportament sau un sen-
timent exacerbat, alimentat de
excesul de putere şi de aparen-
tul succes, căruia i se opun
echilibrul, moderaţia, cu -
noaşterea de sine şi a limitelor.

“Hybris”- ul este “vina”
unora de a-şi dori mai mult
decât ceea ce justa măsură a
destinului i-a atribuit.

“Priviţi, spunea Socrate, an-
imalele care au dimensiuni ex-
cepţionale, pe care Cerul nu le
lasă să le decimeze pe cele mai
mici; priviţi casele şi copacii cei
mai înalţi, pe acestea coboară
fulgerul, fiindcă Cerul pe dep -
seşte întotdeauna lipsa de mă-
sură”.

Medicul David Owen a pre-
luat acest concept, al hybris-
ului, cu o istorie îndelungată, şi
l-a asociat unui sindrom – Sin-
dromul Hybris/Hubris – atât
de actual şi evident în cazul
celor care caută şi obţin put-
erea, dar nu ştiu să o ges-
tioneze în mod corect, cu
decenţă, inteligenţă şi onesti-
tate, considerând-o, cu cinism,
privilegiul lor.

- folosirea puterii pentru
autoglorificare; lumea e un fel
de “arenă” în care lui, celui
privilegiat, i se cuvin puterea şi
slava; megalomania, pierderea
contactului cu realitatea, ner-
vozitate, decizii negândite, ig-
norarea criticilor, discurs

mesianic, incompetența, deții,
adevărul absolut, excesul de
putere etc.

Președintele american
Dwight Eisenhower, atrăgea
atenţia asupra faptului că: “O
naţiune trebuie să aibă dreptul
de a cunoaşte cu exactitate şi
în orice moment starea de
sănătate a conducătorilor săi”,
pentru că orice boală, mai mult
sau mai puţin evidentă, influ-
ențează major deciziile.

Desigur, Sindromul Hybris
nu este o boală în sensul con-
venţional al cuvântului, nu
presupune tratamente medi -
cale, dar simptomele celui/
celor care corespund unui ast-
fel de profil ar trebui să fie un
semnal de alarmă în orice so-
cietate căreia îi pasă de binele
oamenilor, de un fel de a fi în
istorie, de viitor. Ei revin la
normal când pierd privilegiile.
Sindromul Hybris demon-
strează că atunci când deții
puterea se reduce capacitatea
de empatie.

Mai exact, persoanele aflate
sub influenţa puterii acţio -
nează ca şi cum ar fi suferit o
leziune cerebrală, devenind
mai impulsivi, mai puţin conş-
tienţi de riscuri, mai puţin lu-
cizi când este vorba de a vedea
lucrurile din perspectiva celor-
lalţi. Tulburarea este produsă
de neuronii-oglindă, care, au
un rol fundamental în privinţa
a cel puţin trei aspecte: conşti-
inţa de sine, empatia şi
proiecţia asupra viitorului.

Ian Robertson, cercetător
irlandez, susţine şi el că “exce-
sul de putere inundă creierul
cu dopamină”, devii dependent
de putere.

Politica românească 

şi Sindromul Hubris

/ Hybris

În contextul lumii actuale,
este evident că şi democraţiile
consolidate, nu numai cele re-
cente, se confruntă cu o serie
de probleme care derivă din
Sindromul Hybris sau din in-
diferenţa sau neconștienti-
zarea unor astfel de
“simp tome” nu numai de către

cei vizați, dar și de către cei
mulţi – corupţia, inegalitatea
socială, incompetenţa, medi-
ocritatea, educaţia precară,
jocurile de interese etc.

Titu Maiorescu spunea…Să
învăţăm marele adevăr că
mediocrităţile trebuiesc des-
curajate de la viaţa publică a
unui popor (…) 

Astăzi, în 2021, după o
jumătate de secol de comu-
nism şi după alţi 31 de ani de
tranziţie ezitantă, dacă suntem
atenţi, probabil că am identi-
fica Sindromul Hybris la toate
nivelurile societăţii.

Am putea face un exerciţiu,
ghidându-ne după simp-
tomele Sindromului Hybris, şi
să încercăm să realizăm un
portret-robot al liderilor noştri
(din politică, din viaţa profe-
sională etc.) şi să înţelegem în
ce măsură lucrurile clamate în
discursuri sau pe care ni le-am
dori, cu adevărat, spre binele
tuturor, sunt şi posibile în real-
itatea de astăzi. Şi dacă nu
sunt, care să fie explicaţia? 

Timpul nu îmi permite să
merg cu Juli să naștem la clin-
ica celor care au votat. Suntem
,,tari”, acum ne ocupăm și de
Ungaria, că ei nu ,,nasc”. De
grija altora, frecam bastoanele
tuturor. Scapă de ,,nebuni”cine
mai poate,  dar mama lor naște
,,tripleți”. 

De la ,,Maternitate” 
(articolul fiind o parodie), 
al dumneavoastră același 

Prof .Ioan Romeo Mânzală
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De la nebunie, la sindromul 
Hybris, doar pas cu pas
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Mod de preparare:
Pieptul de pui se taie

bucățele și se călește în ulei
încins, până își schimbă cu-
loarea. Dovleceii se spală, se
taie la capete și se scobesc în
interior. Miezul dovleceilor
se mărunțește, se călește în
ulei, apoi  la compoziție se
adaugă pieptul de pui, care
se mai lasă pe 1-2 minute,
împreună cu miezul. Com-

poziția se condimentează cu
sare și piper, apoi se stinge
focul. Separat, se bat ouăle
cu un praf de sare, pătrunjel
tocat, după care, se încor-
porează în compoziția de pui
cu dovlecel. Se pregătește o
tavă termorezistentă, unsă
cu ulei, în care se așază
dovleceii cu fața în sus, care
se umplu apoi cu amestecul
pregătit. Deasupra se rade

cașcaval, iar tava cu dovlecei
se dă la cuptor timp de 30 de
minute, până ce compoziția
se rumenește. 
https://clickpoftabuna.ro

INgredIeNTe

1 piept de pui de -
z osat, 2-3 dovlecei,150 g
cașcaval sau brânză, 3
ouă, 3-4 linguri ulei,
pătrunjel, sare, piper.

dovleceI cu PIePT de PuI șI cAșcAvAl

Mod de preparare:
Într-un vas, la foc mic, se

pune laptele, untul, zahărul
și cacao. Ingredientele se
fierb până când se topește
zahărul și untul, apoi se
stinge focul. După ce se ră-
coresc ușor, se adaugă gălbe-
nușurile, făina  în ploaie,
împreună cu praful de copt,
amestecându-se ușor până la
omogenizare. Albușurile, bă-
tute spumă, se încorporează
în aluat, amestecându-se
ușor cu o spatulă, iar com-

poziția se toarnă într-o tavă
tapetată cu hârtie de copt.

Brânza se amestecă bine
cu zahărul pudră, se adaugă
vanilia și ouăle, ameste -
cându-se până la omoge-
nizare. Se ia apoi cu o lingură
din crema de brânză și se
pune, din loc în loc, peste alu-

atul de negresă. Cu ajutorul
unei furculițe îi dăm apoi
prăjiturii un aspect mar-
morat. Pe toată suprafața se
pune zmeura, iar tava se dă
la cuptor pentru 30-35 de
minute.

www.caietulcuretete.com

INgredIeNTe

Pentru aluat: 250 ml lapte, 200 gr unt, 300 gr zahar,
3 linguri cacao, 300 gr făină, o linguriță praf de copt,
3 ouă, 250 gr zmeură.

Pentru crema de brânză: 400 gr cremă de brânză,
100 gr zahăr pudră, 2 ouă, vanilie.

NegresA cu creMă de brâNză șI zMeură 

Este cunoscut pentru rolul cheie pe care-l joacă în
menținerea tinereții pielii și a părului. Are un conținut scăzut
de calorii, în schimb, este bogat în vitamina A și C. Are pro-
prietăți antioxidante, iar studiile arată că reduce colesterolul
rău, ține sub control diabetul, ușurează durerea și reduce in-
flamațiile. Sulful din compoziția ardeiului are un rol protector
în fața anumitor tipuri de cancer, susțin cercetătorii. De
asemenea, anumite enzime din conținutul său protejează
ochiul împotriva cataractei și a degenerării ce poate apare
odată cu înaintarea în vârstă. Gătit la temperatură scăzută,
ardeiul gras își păstrează o mare parte din aromă și nutrienți.

Pastă de ardei copți cu nucă
Ingrediente: 500 g ardei copți curățați de sâmburi și

coajă, 100 g miez de nucă, un cățel de usturoi, zeamă de
lămâie, un sfert de ceapă mică, coriandru măcinat, chi-
men măcinat o linguriță de miere, ulei de măsline, sare,
piper, chili, după gust, o felie de pâine sau pesmet.

Mod de preparare:
Ardeiul copt, tăiat bucăți, ceapa, usturoiul și pâinea se mix-

ează până se obține un amestec omogen. La compoziție se
adaugă , pe rând, uleiul, sucul de lămâie, coriandrul, mierea,
nuca, chimenul sare, piper și chili după gust. Ingrediente se
amestecă ușor, până la omogenizare, apoi compoziția se dă
la rece pentru o oră, ca să se întrepătrundă aromele. Pasta se
poate servi ca aperitiv sau ca sos, alături de friptură.

Ardeiul
gras
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

J - O - N - SANCHO - BRAIE - C - K - B - A - TAMAIA - ALO - LUNAR - EM - AV - ERA - M - HEI - D - AXE - EB - POPE - BAIETAN - CRA - URNI - GENUNI - TR - AN

- DOGARE - DT - ALB - TREN - CEA - EA - A - ORA - HAR - AW - TRIST - RAR - ITA - J - ATOASA - STRA - INCASARI - NN - RW - INC - TVA - OMAT - OO - CERT

- CHILWELL - REA - E - IK - UDA - M - IL - ARS - EON - T - TICNI - BT - CARMUI - NEON - ADAM - ICAR - AG - TGV - RASHFORD - PA - STA - CARIA - ARPACAS



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă, în roșu, grădină

mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

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 în Orăștie, 200 mp., 
5 camere, baie, bucătărie, hol și că-
mară, 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 garson-
ieră, Deva, piață, CT, termopan, mobi-
lată și utilată. Preț: 500 lei/lună plus
2 garanții, la persoană cu serviciu.
Telefon: 0254.215.212.

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.

14 - MICA PUBLICITATE 2 - 8 IULIE 2021



l Vând teren în Deva, 500 mp, FS
17 m, utilități aproape, zona Zăvoi,
lângă bloc ANL. Preț: 8500 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

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

l Vând 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 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 tacâmuri de masă și acce-
sorii de bucătărie. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.
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16 - ACTUALITATE

L
uni, în cadrul
Comisiei pentru în-
vățământ din Cam-

era Deputaților s-a votat
Ordonanța Guvernului
nr.50/2021. Votul parla-
mentarilor PNL-USRPLUS-
UDMR a fost unul în
unanimitate pentru
amânarea ordonanței,
adică împotriva elevilor
care, începând cu noul an
școlar, riscă să-și
plătească singuri 
transportul.

Reforma marca Guvernul
României trebuia din start
respinsă și nu amânată. Este
dorința principalilor benefi-
ciari: elevi și părinți care au
spus NU acestei ordonanțe.
NU, au mai spus o dată la în-
ceputul acestui an când
Minis terul Educației a venit
cu propuneri similare.
Protestele din țară ale asoci-
ațiilor de elevi, solicitările fă-
cute de aceștia pentru dialog
cu primul-ministru Cîțu, cu
ministrul educației au fost
pur și simplu ignorate.  

Coaliția de guvernare nu
lucrează pentru „România
educată”, ci pentru o țară în
care abandonul școlar și
frustrarea elevilor stau la loc
de cinste. Ordonanța pro-
pusă de Executiv înlocuiește
gratuitatea cu decontul! Să

ne așteptăm ca din luna sep-
tembrie să vedem elevi pre-
ocupați nu de lecții, ci de
banii pe care trebuie să îi re-
cupereze de la școală. Asta în
cel mai bun caz, pentru că nu
toți părinții își permit 200 de
lei în fiecare lună să îi chel-
tuie doar pe transportul
copilului. Alocațiile au stag-
nat, salariile sunt așa cum
sunt, în ciuda creșterii eco-
nomice anunțate de premier.
Încotro mergem? 

Asigurarea transportului
intrajudețean pentru elevi

nu este un moft, ci o necesi-
tate! Dacă la nivel declarativ,
guvernanților le pasă de vi-
itorul copiilor din mediul
rural, de perfomanța în edu-
cație a copiilor din România,
atunci să renunțe să îi trateze
pe elevi ca pe niște dușmani.
Pentru ei muncesc. 

Sfatul meu este ca Execu-
tivul să iasă de urgență din
bula politică și să asigure
transportul elevilor, viitorul
lor și dreptul la educație!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Parlamentarii coaliţiei, un nou vot 
împotriva elevilor. Gratuitatea 

transportului şcolar înlocuită cu decontul!

Proiectul de lege al elevilor – vouchere
culturale, a fost depus în Parlament!

L
a începutul lunii
iunie 2021, zeci de
asociații de elevi, 

oameni de cultură, jur-
naliști cereau expres
reprezentanților Guver-
nului introducerea
voucherelor culturale 
pentru elevi. 

Motivul este cât se poate
de simplu: sprijinirea cul-
turii și a educației de calitate
în rândul tinerilor din Ro -
mânia. 

În acest sens, Comisia
pentru învățământ din Ca -
me ra Deputaților i-a încu-
rajat pe elevi să vină în

Parlament și să prezinte
această inițiativă tuturor
deputaților și senatorilor. 

La dezbaterea organizată
în data de 16 Iunie a.c., cu
tema „Vouchere cultural pen-
tru elevii din învățământul
preuniversitar”, principalii
inițiatori: Petre STELIAN –
scriitor, Liviu MIHAIU - jur-
nalist, Mircea DUMITRU –
membru cores pondent al
Academiei Române și fost-
ministru al educației, Mircea
MICLEA – fost ministru al
edu cației, Florin IARU – scri-
itor, respectiv elevi, membri
ai asociațiilor de elevi din

România și parlamentari, au
decis în unanimitate trans -
punerea ideilor într-un pro -
iect de lege. Zis și făcut! 

Proiectul de lege –
vouchere culturale, în forma
susținută de elevi și de soci-
etatea civilă a fost depus în
Parlament. Sper ca această
inițiativă legislativă să fie
printre primele proiecte
care vor ajunge legi aplica-
bile începând cu sesiunea
următoare. 

Doamne ajută!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Petroșani – Cunoscutul
înotător hunedorean Avram
Iancu a reușit să bifeze un
nou record de anduranță, de
data aceasta pe râul Dâm-
bovița, în București. El a îno-
tat timp de 24 de ore
încontinuu, în cadrul antre-
namentelor pe care le face în
perspectiva stabilirii unui
nou record mondial la înot
pe Lacul Balaton, din Un-
garia.

”Printre alge și alte obsta-
cole acvatice, printre rațe
sălbatice și bacterii, prin
arșița soarelui și ploi
torențiale, dar și prin ră-
coarea nopții, am reușit, la
capătul unui efort continuu
de 24 de ore.

Nimic din toate acestea și
nici un risc nu a fost prea
mare pentru a înota pentru
copiii cu autism de la Asoci-

ația Conil”, a declarat Iancu. 
El a ținut să mulțumească

pentru sprijinul pe care l-a
primit din partea Apelor
Române, Primăriei și Poliției
Locale din Sectorul 3, Biblio -
tecii Naționale a României și
tuturor celor care l-au sus -
ținut de pe mal. 

Acțiunea lui Avram Iancu
a coincis și cu o strângere de
fonduri pentru copiii sufe -
rinzi de autism și care, cu
ajutorul donațiilor vor ajuta
la terapia a 100 de pacienți.
”S-au strâns 4.015 lei, adică
40% din suma necesară.
Link-ul donațiilor este încă
activ pentru o lună de zile și
vă rog să încercați să ajutați
în continuare acești copii să
ajungă în bazinele de înot.
Link-ul donațiilor este:
h t t p s : / / s w i m a t h o n b u -
curesti.ro/avram-iancu/.

Hunedoara - Un pui de
căprioară, de câteva săp-
tămâni, a fost salvat de la înec
de către pompierii militari
hunedoreni, după ce căzuse
într-un bazin plin cu ulei sit-
uat în fosta zonă industrială
din localitatea Hăşdat.
Prezenţa puiului de căprioară
în bazinul cu ulei a fost sem-
nalată de un localnic care l-a
auzit şi a sunat la numărul de
urgenţă 112. 

”Pompierii Detaşamentu-
lui Hunedoara au intrat în
baia de ulei industrial şi au
recuperat puiul de căprioară
ce abia îşi mai ţinea capul la
suprafaţă. Pompierii s-au
asigurat că puiul nu este rănit
şi i-au curăţat blăniţa cu apă”,
a precizat ISU Hunedoara.

Apoi a fost anunţată Poliţia
Animalelor pentru a se de-
cide ce se va întâmpla cu
puiul de căprioară mai târziu. 

Avram Iancu
– un record

de înot în 
București

Avram Iancu
– un record

de înot în 
București

Curajul pompierilor a salvat
un pui de căprioară


