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sănătAte

Fondat de Cornel POENAR

pAg. 3-5
Spitalele din Hunedoara şi
Deva se dotează cu echipa-
mente medicale moderne. 
La Hunedoara valoarea
echipamentelor se ridică la 2
milioane de euro, fonduri UE. 

recordpAg. 16

2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Bibliotecarul Avram Iancu,
din Petroşani, pleacă
vineri în Ungaria, unde 
va încerca să stabiliească
un nou record mondial la
înotul de anduranţă.

GRATUIT

Festivalul opera nights
revine la castelul corvinilor 
Festivalul opera nights
revine la castelul corvinilor 

Biblioteca şcolii se schimbă o dată cu vre-
murile. Elevii caută literatura clasică, dar şi

elementele moderne, de multimedia. /pag.4

AniversArepAg. 5
Data de 13 iulie 2021, este
un moment istoric pentru
Filiala CECCAR  Hunedoara,
pentru că se împlinesc 
100 de ani de la înființarea
breslei  de contabil.

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:
• HOLDA GHERASIM din Crişcior
• CIBI DORIN din Deva

/p.16

Frigiderul – o componentă
esenŢiAlă A vieŢii moderne
Perceput astăzi ca un aparat electrocasnic
obișnuit, nelipsit din locuințele noastre,
frigiderul modern are o istorie îndelungată.
Pentru a ne putea bucura de aceste aparate,
trebuie să le folosim corect. /pag.8-9

Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale
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În calitate de dascăl cu
25 de ani vechime în
învățământ, din care

16 ani am ocupat funcții
de conducere, îndru-
mare și control, acum,
după mai bine de un
an de la revenirea la
catedră, mărturis-
esc, sincer, că mă
încearcă un amal-
gam de sentimente:
bucurie, admirație,
respect, dar și furie
și dezamăgire.

Indiferent de funcția
sau postul pe care l-am
ocupat, m-am străduit tot
timpul să îmi fac datoria și
am pus întotdeauna interesul
instituției și al elevilor mai
presus decât interesul per-
sonal. 

Îmi desfășor activitatea di-
dactică în calitate de profesor
de chimie, la Liceul Teoretic
„Aurel Vlaicu” din Orăștie. Am
avut oportunitatea să predau
și la Școala Gimnazială
„Hadrian Daicoviciu” Orăș-
tioara de Sus. Deși sunt cadru
didactic titular într-o unitate
de învățământ de prestigiu
din județ, din mediul urban,
am dorit să experimentez și
să lucrez cu elevi din mediul
rural. Nu regret acest lucru, ci
dimpotrivă, pentru mine a
fost o experiență deosebită,
deoarece elevii pe care i-am
avut m-au impresionat foarte
mult prin atitudinea, com-
portamentul și dorința lor de
a învăța. 

Le mulțumesc tuturor
elevilor mei și le transmit, și
pe această cale, faptul că îi
apreciez foarte mult pentru
efortul depus în anul școlar
încheiat, un an atipic, datorită
pandemiei. Învățământul on-
line ne-a forțat pe toți să ne
reinventăm, să regândim ac-
tivitățile didactice de predare
- învățare - evaluare, să
reașezăm realțiile cu cei din
jur. Este foarte greu, ca dascăl,
să nu îți vezi elevii și să nu in-
teracționezi direct cu ei.

Cea mai frumoasă zi din
acest an școlar, pentru mine,
a fost ziua de 5 mai 2021, ziua
în care s-au reluat cursurile
cu prezență fizică la școală în
Orăștie, ziua în care mi-am
revăzut toți elevii în clasă.

Totodată, având în vedere 

s p e c i f i c u l
disciplinei chimie, care este,
prin excelență, o disciplină
experimentală, ne-a lipsit
foarte mult laboratorul real
de chimie. Cu ajutorul
tehnologiei, am utilizat labo-
ratorul virtual de chimie, dar
nu este la fel de eficient.

Cu toate acestea, am reușit
să ne atingem obiectivele și
să încheiem cursurile din
acest an școlar, printr-un
efort comun al cadrelor di-
dactice, al elevilor și, cu sigu-
ranță, cu sprijinul și impli-
 carea părinților, care au avut
un rol important, mai ales în
învățământul online. 

Referitor la examenele
naționale susținute de absol-
venții clasei a VIII-a, dar și de
absovenții de studii liceale,
doresc să îi felicit pe toți cei
care au reușit să performeze
și să promoveze aceste exam-
ene, mai ales în acest context. 

Consultând site-ul Inspec-
toratului Școlar Județean
Hunedoara, putem observa
faptul că rezultatele obținute
de elevii hunedoreni sunt
comparabile cu cele înregis-
trate la nivel național și
anume: la evaluarea națion-
ală procentul mediilor peste
5 la nivelul județului este
75,41%, iar la nivel național
este 76,90% - rezultate finale,
iar la examenul de bacalau-
reat, promovabilitatea la
nivelul județului este 64,61%,
la nivel național rata de pro-
movare fiind de 67,80%
rezultatele inițiale, înainte de
contestații. 

Ce demonstrează aceste
rezultate?

Demonstrează faptul că
școala românească este va -
loroasă și are capacitatea de
a face față multor provocări, o
caracteristică importantă a
sistemului fiind adaptabili-
tatea. 

Sentimentele de bucurie,
admirație și respect adresez
elevilor, colegilor mei dascăli,
dar și părinților pentru efor-
tul depus în acest an școlar și
pentru responsabilitatea și
înțelegerea de care au dat
dovadă.

Simt furie și dezamăgire
când văd că dascălii sunt de-
sconsiderați și acuzați, mai
ales de conducerea Minis-
terului Educației, exact insti-
tuția care trebuie să susțină
sistemul de învățământ și,
implicit, corpul profesoral.
Sunt de acord cu faptul că 
există, din nefericire, în sis-
tem, cadre didactice care nu
fac cinste școlii și abuzează
de funcția pe care o dețin, dar
acestea sunt cazuri izolate și
nu trebuie să generalizăm. Cu
certitudine, majoritatea
cadrelor didactice sunt de
bună credință și se străduiesc
să își facă datoria indiferent
de context.

Sunt dezamăgită deoarece
am văzut că principala pre-
ocupare a conducerii Minis-
terului Educației, în acest an
școlar,  a fost, de a găsi noi
metode de evaluare a

cadrelor didactice de către
elevi și părinți, punând astfel
presiune pe întregul sistem.
Nu știu ce se dorește și care
vor fi rezultatele. 

Să nu se înțeleagă faptul că
sunt împotriva acordării unui
feedback din partea elevilor
și a părinților cu privire la ac-
tivitatea unui dascăl, ci, dim-
potrivă, consider că este
important să se realizeze
acest lucru, în vederea
reglării activității didactice și
a îmbunătățirii rezultatelor
învățării. Însă, acest lucru se
realiza și până acum la nivelul
multor unități de învățământ,
mai ales cu prilejul inspecți-
ilor școlare. Nu cred că acest
aspect este prioritar pentru
sistemul de învățământ din
România.

Cadrele didactice trebuie
susținute și încurajate să își
perfecționeze permanent
activita tea, trebuie recom-
pensate, atunci când este ca -
zul, și tra tate cu respect
pen tru mun ca lor și, cu sigu-
ranță, trebuie să aibă condiții
mai bune de mun că și sala ri -
zare. Oricărei persoane, în tâi
trebuie să îi oferi și apoi să îi
ceri rezultate. 

Tot în acest registru se în-
scriu și încercările domnului
ministru al educației, Sorin
Mihai Cîmpeanu, de a elabora
o metodologie și de a orga-
niza concursul de directori și
directori adjuncți, care, după
cum am văzut,  s-a amânat

pentru perioada de toamnă.  
Nu vreau să dezvolt acest

subiect, deoarece sunt atât de
multe de spus, încât ar nece-
sita o discuție specială dedi-
cată acestei teme. Sper doar
ca forma finală a metodolo-
giei să fie mult îmbunătățită
și să vizeze creșterea calității
managmentului unităților de
învățământ. 

Acum se lucrează la o nouă
Lege a Educației, care este
categoric necesară, însă, în
calitate de dascăl, mi-aș dori
să avem o lege clară și previ -
zibilă care să asigure pre -
misele pentru creșterea
cali tății actului educațional și
care să conducă la modern-
izarea și reformarea întregu-
lui sistem de învățământ și,
mai ales, să reașeze școala pe
făgașul firesc în societatea
româ nească, dar și euro-
peană.

De notat este faptul că
tinerele generații care au
primit o educație de calitate,
cărora li s-au transmis valo-
rile morale, culturale și is-
torice, pot duce mai departe
valorile națiunii. O societate
educată poate face diferența
între bine și rău, frumos și
urât, adevăr și minciună,
între influențele negative și
cele pozitive.

Aveți încredere în valorile
școlii românești!

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

DESTĂINUIRI LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR 

Bucurie, respect, furie şi dezamăgire
Ne-a vorbit prof. dr. Maria ȘTEFĂNIE - Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie
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Deva – Maternitatea Spi-
talului Județean de Urgență
(SJU) Deva, singura cu linie
de gardă și cu compartiment
de terapie intensivă neona-
tală din județul Hunedoara,
va fi dotată cu aparatură
medicală performantă, în
valoare totală de 40.800 de
euro, care să îi ajute pe
medici să intervină rapid în
cazurile cu patologii severe
și prematuritate. 

Astfel, medicii vor avea la

dispoziție un sistem de re-
suscitare, un incubator Hi -
brid, o lampă de fototerapie,
patru pulsoximetre și 100 de
senzori pentru acestea. 

„Echipamentele vor con-
tribui la îmbunătățirea ser-
viciilor medicale oferite de
personalul care își desfă -
șoară activitatea în cadrul
secției. Din păcate, rata mor-
talității infantile în județul
Hunedoara este mai mare
decât media națională, de

aceea și noi, administrația
județeană, vom depune toate
eforturile pentru a asigura
servicii medicale de calitate!
Spitalul din Deva va avea una
dintre cele mai moderne
secții de Pediatrie din țară și
o maternitate în care se va
putea interveni rapid în
cazurile cu patologii grave.
Le mulțumim reprezen-
tanților organizației Salvați
Copiii pentru sprijin”, a de-
clarat președintele Consiliu-
lui Județean Hunedoara,
Laurențiu Nistor.

La rândul său, Gabriela
Alexandrescu, președinte ex-
ecutiv Salvați Copiii Româ-
nia, a explicat necesitatea de
a continua dotarea mater-
nităților, precum și a secțiilor
de terapie neonatală și de
pediatrie, în contextul crizei. 

„Pandemia a vulnerabi-
lizat suplimentar un sistem
care avea deja probleme
cronice, printre care cele
legate de finanțarea defici-
tară și de dotarea precară cu
aparatură medicală perfor-
mantă. Componenta de in-
tervenție este vitală atât în
maternități, cât și în comu-
nități și ne bazăm în conti -
nuare pe sprijinul
dum  nea voastră”.

Rata mortalității infantile
în județul Hunedoara este
sensibil mai ridicată decât
media pe țară și anume 7,3 la
mia de copii născuți vii, față
de 5,8 la mie, la nivel
naţional. 

În cadrul programului
național de reducere a mor-
talității infantile, au fost in-
vestiți aproximativ 6
milioane de Euro în dotarea
a 100 de maternități, secții
de nou-născuți și secții de
pediatrie din toate județele
țării, cu peste 830 de echipa-
mente medicale, care au aju-
tat la supraviețuirea a peste
100.000 de copii.

Deva: “Salvaţi Copiii” donează

Maternităţii echipamente 

de 40.800 de euro

„Este bine cunoscut faptul că prematuritatea repre -
zintă principalul factor de mortalitate perinatală iar,
din păcate, numărul nașterilor premature este în con-
tinuă creștere. Fără aparatură performantă nu am
putea interveni prompt și pentru acest lucru vă mulțu-
mim”, a menţionat dr. Stoica-Mariș Emil, managerul SJU
Deva.

Luncoiu de Jos – Investiţi-
ile sunt prioritare în comuna
Luncoiu de Jos, motiv pentru
care administraţia locală a
decis ca în acest an să re-
nunţe la organizarea unor
manifestări gen „Zilele co-
munei”. Primarul Călin Dud a
explicat că autoritatea locală
se va axa pe promovarea
unor oportunităţi de accesare
a fondurilor europene, atât
de către persoanele fizice, cât
şi de cele juridice.

„Am apelat la reprezen-
tanţii Grupului de Acţiune Lo-
cală Ţara Zarandului, din care
facem parte, pentru a le
prezenta oamenilor modul în
care pot să lucreze pentru
accesarea unor proiecte cu fi-
nanţare nerambursabilă.
Cred că acţiunea a avut suc-
ces şi sper ca tot mai mulţi
locuitori să poată beneficia de

aceste finanţări”, a menţionat
edilul local.

Pe de altă parte, Călin Dud
a arătat că în acest an se va
renunţa la organizarea Zilelor
Comunei, din motive ce ţin de
prioritatea unor investiţii lo-
cale. Chiar dacă sumele nu
sunt mari, maxim 30.000 de
lei, banii îşi vor găsi acum o
altă utilitate. 

Luncoiu de Jos:
Investiţiile sunt prioritare

Veţel – Comuna Veţel este
recunoscută pentru faptul că a
derulat foarte multe proiecte
de interes local utilizând facili -
tăţile oferite de fondurile eu-
ropene nerambursabile.
Administraţia locală se în-
dreaptă, din nou, acum, spre
nevoile reale ale cetăţenilor şi
va organiza, pentru aceştia, o
binevenită acţiune de pro-
movare a proiectelor ce pot
beneficia de finanţări eu-
ropene în exerciţiul financiar
actual al UE.

Astfel, joi, 22 iulie, de la ora
10,00, la căminul cultural din
Veţel este programată o acți-
une de promovare a măsurilor
finanțate în anul 2021 prin
Programul Național de Dez-
voltare Rurală 2014 – 2020 și
prin Programul Național de
Redresare și Reziliență. 

„Reprezentanții Oficiului
Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale Hunedoara
vor prezenta oportunitățile de
finanțare viitoare pentru

domeniul agricol și non-agri-
col, a căror beneficiari pot fi
fermierii sau societățile din co-
muna Vețel”, a anunţat pri-
marul localităţii, Ioan Henţiu.

El a arătat că în domeniul
agricol vor fi lansate în cursul
acestui an, prin PNDR, mai
multe submasuri de finantare
cum sunt Submăsura 6.1
„Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri”, ce are ca
scop instalarea pentru prima
dată a tinerilor fermieri ca
şefi/manageri ai unei ex-
ploataţii agricole, creşterea
competitivităţii sectorului
agricol, bunăstarea animalelor
sau Submăsura 6.3 „Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor
mici” care are ca scop: îm-
bunătăţirea managementului,
creşterea orientării către piaţă
şi a veniturilor exploataţiilor
agricole de mici dimensiuni.

„Submăsura 6.2 - Sprijin
pentru înfiinţarea de activităţi
neagricole în zone rurale” este
una dintre liniile de bani eu-
ropeni cele mai așteptate de
către antreprenorii aflați la în-
ceput de drum, mai ales că nu
necesită cofinanțare proprie.
Ajutorul public nerambursabil
va fi de 50.000 de euro/
proiect, cu excepția activ-
ităţilor de producţie pentru
care valoarea sprijinului este
de 70.000 euro/ proiect. Spri-
jinul se acordă sub formă de
sumă forfetară în funcție de
tipul investiției, respectiv,
50.000 euro sau 70.000 euro”,
a informat administraţia lo-
cală. 

Veţel: Cetăţenii, invitaţi la o acţiune de

promovare a finanţărilor europene



Biblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”

Hunedoara-Deva își
adaptează activitățile în
funcție de necesitățile
unor categorii tot mai
largi de utilizatori. De
aceea, biblioteca noas-
tră organizează o serie
de evenimente și oferă
cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara
servicii într-o gamă di-
versificată, orientate în
principal către tinerii
noștri utilizatori, pe
care îi invităm să ia
parte la acestea.

Pe lângă serviciile cu care
ne-am obișnuit utilizatorii
(împrumut de cărți pentru
copii și adulți în limba
română și în limbi străine;
împrumut de CD-uri cu mu -
zică și DVD-uri cu desene an-
imate, filme artistice și
do cumentare; accesul la
presa locală și națională; con-
sultarea legislației la zi;
biblio grafii la cerere și acces
la internet), în perioada care
urmează vom organiza gra-
tuit următoarele cursuri des-
tinate utilizatorilor:

• Curs Formator – COR
242401, curs de specializare
pentru studii superioare (o
grupă de 14 locuri), care se
va desfășura începând cu
data de 23.08.2021, cu o
durată de 180 de ore (teorie
și practică), între orele 1400
și 2000, la Centrul de For-
mare Profesională al Biblio -
tecii Județene „Ovid Densu-
sianu” Hunedoara-Deva. În-
scrierile se fac la Secreta -
riatul instituției în perioada
19.07.2021 – 13.08.2021,
de luni până joi, între orele
8:30 și 16:00 și vineri între
orele 8:30 și 13:30. Actele
necesare pentru înscriere
sunt: permis de intrare la
bibliotecă, diplomă de li-
cență, carte de identitate, cer-
tificat de naștere, certificat de
căsătorie (cópii). 

Cursul este autorizat de
către Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Pro-
fesională, iar absolvenții vor
primi certificat de absolvire. 

Cursul este recomandat
celor care doresc să înceapă
o carieră în domeniul for-
mării profesionale a adulților,
a trainingurilor și workshop-
urilor de specialitate, precum

și celor care prestează deja
această ocupație și vor să
obțină certificare.

• Curs de pictură pentru
adulți – Cursul se va des-
fășura în cadrul Clubului de
arte plastice pentru adulți
„Curcubeu” și va fi orientat
spre însușirea unor tehnici
de pictură specifice artelor
decorative. Cursanții vor în-
văța să transforme obiectele
banale în veritabile lucrări de
artă, să dea viață nouă unor
lucruri vechi. 

Cursul va dura 20 de ore

repartizate pe durata a 5 zile,
astfel: 

1. Pictură pe materiale
textile (pânză, mătase, bum-
bac, blug etc.) prin realizarea
unor imagini figurative sau
abstracte, folosind combi-
nații de culori și linii; 

2. Pictură pe piele (genți,
haine, încălțăminte) cu aju-
torul culorilor, realizând deco -
rațiuni originale, personali-
zate; 

3. Pictură și realizarea de
imagini prin tehnica decupa-
jului pe diverse alte obiecte

din sticlă, lemn, piatră, metal
etc. 

Înscrierile se fac la Secre-
tariatul instituției, în pe-
rioada 19.07.2021 –
13.08.2021, pe baza cărții de
identitate și a permisului de
intrare la bibliotecă, de luni
până joi, între orele 830 și
1600, vineri între orele 830
și 1330.

Cursul începe în data de
02.09.2021.

Cu aleasă prețuire, 
Manager,

Ioan Sebastian Bara
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Cursuri gratuite la Biblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva

Clubul de lectură
“ÎNSEMNĂRI” din
cadrul Colegiului

Economic „Emanuil
Gojdu” Hunedoara coor-
donat de prof. Mariana
STOICA (foto) s-a consti-
tuit și în anul școlar re-
cent încheiat într-un
sprijin pentru valorifi-
carea creativității
elevilor din ciclul gim-
nazial, printr-o partici-
pare activă și
responsabilă a acestora
în dezvoltarea persona -
lității și creșterea gradu-
lui de implicare la viața
comunității, cu reușite
activități cultural-lite -
rare desfășurate online.

Dintre activitățile la care

elevii acestui colegiu au par-
ticipat, am notat: Concursul
„În miezul lucrurilor”, organi-
zat de bunătate.ro - (premiul
I - Larisa Gâdei, mențiune -
Sergiu Sfăt); Ziua Internațio -
nală a Cititului Împreună,
Poveștile lui Creangă, de ziua
lui -  în parteneriat cu Liceul
Teologic Ortodox „Antim
Ivireanul” Timișoara.

Nu a lipsit participarea la
Concursul Regional de Lite -
ratură „Olimpiada poveștilor”,
Săptămâna poeziei - contând
pentru  Concursul Național
Lecturiada, Ziua Internațion-
ală a cărții și a drepturilor de
autor.

Reușită a fost imple-
mentarea proiectului „Cara-
vana lecturii” -  în parteneriat

cu Școala Gimnazială Nr. 7
Botoșani.

De reținut este și faptul că
lucrările câștigătorilor con-
cursului „Povești de cartier”,
organizat de Editura Arthur,
printre care se numără Larisa
Gîdei și Mircea Purcar au fost
publicate în revista „Arthur”.

În desfășurare se află „Lec-
turiada 2021” (Istoria unui
posibil viitor. Al treilea pas.
Școală și școli. Călătoriile de
studiu ale ucenicilor solo -
monari în căutarea celor mai
bune școli) - concurs național
organizat de Asociația Profe-
sorilor de Limba și Literatura
Română „Ioana Em Petrescu”
ANPRO.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

La Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara - 
bogată activitate literară



D
ata de 13 iulie 2021,
este un moment is-
toric pentru Filiala

CECCAR  Hunedoara.
Astăzi se împlinesc 100 de
ani de la înființarea
breslei  de contabil, o pro-
fesie de tradiţie a cărei
reprezentare nu mai nece-
sită nicio prezentare.

Aici în ve cinătatea Castelu-
lui lui Iancu de Hunedoara, ca
fondator al Companiei de
Presă “Accent Media” şi
Președinte al acesteia, sunt
deosebit de onorat de a vă
adresa tuturor celor care
practicaţi această profesie sin-

cere felicitări, multă sănătate
şi succes în nobila misiune pe
care o aveţi de îndeplinit.

Astăzi, profesia Dumnea -
voastră din cadrul Filialei
CECCAR Hunedoara este mai
importantă ca oricând, având
în vedere noile valori şi trans-
formări ale societății umane,
informatizarea şi complexi-
tatea actului profesional care
trebuie să asigure siguranţa
antreprenorilor, întreprinder-
ilor mici şi mijlocii, marilor
companii,  contribuind astfel
la dezvoltarea şi stabilitatea
acestora.

Aşadar, momentul Cente-

narului de astăzi reprezintă
pentru noi toți un prilej de bu-
curie, un moment de mândrie

a tuturor celor care practică
această profesie, deopotrivă
cu a noastră, a celor care sun-
tem beneficiarii rezultatelor
muncii Dumneavoastră!

Acum, la ceas aniversar,
primiti întreaga noastră grati-
tudine şi prețuire, alături de
un sincer şi din suflet “La
Mulți Ani, CECCAR Hune-
doara”, “La Mulţi Ani, CECCAR
România!”.

Centenarul CECCAR a avut
loc marţi după masă, într-un
cadru festiv, la Restaurantul
Werk din Hunedoara. La fes-
tivitate au participat autorităţi
județene de la institutiile
deconcentrate, membrii CEC-
CAR Hunedoara.  Întreg eveni-
mentul s-a desfășurat într-o

atmosferă de mare sărbătoare
și elogiere a celor  100 de ani
de existenţă a prestigioasei
bresle profesionale a con-
tabilului român!

Să mai notăm organizarea
de excepție a evenimentului
de la Hunedoara, cu impli-
carea directă a actualui
preşedinte CECCAR Hune-
doara, Carmen Hărău! 

Cu aleasă preţuire,
Cornel POENAR
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CECCAR Hunedoara, 
la ceas aniversar

Hunedoara - Acolo unde
există interes se poate, iar Spi-
talul Municipal „Dr. Alexandru
Simionescu” din Hunedoara a
dovedit, din plin, acest lucru.
Implicată în diverse proiecte
cu finanţare nerambursabilă,
instituţia a reuşit acum să
atragă fonduri de 2 milioane
de euro pentru achiziţia de
aparatură medicală modernă.
Mai precis, spitalul a reuşit să
obţină o finanţare în valoare
de 10.037.298 lei ca ajutor fi-
nanciar nerambursabil din
Fondul European de Dez-
voltare Regională (FEDR). 

Prin intermediul proiectu-
lui, spitalul din Hunedoara îşi
doreşte creşterea capacităţii
sale de a gestiona criza sani-
tară COVID – 19. Un alt obiec-
tiv al proiectului îl reprezintă
limitarea răspândirii virusului
şi a efectelor acestuia prin
asigurarea unor servicii med-
icale la standarde ridicate.

„Limitarea răspândirii
virusului poate fi realizată
doar prin asigurarea unor

zone medicale de tratament şi
diagnosticare special desti-
nate, dotate cu aparatură med-
icală complexă, astfel încât să
poată fi diagnosticaţi şi trataţi
toţi pacienţii, indiferent de pa-
tologie şi de complexitatea pa-
tologiilor aso ciate. Prin consti-
tuirea acestor zone complet
separate s-a creat, efectiv, un
spital în spital: unul pentru
tratarea pacienţilor infectaţi cu
virusul SARS-CoV-2 şi unul
pentru ceilalţi pacienți nein-
fectaţi. De la izbucnirea pan-
demiei şi până acum, difi-
 cultatea cea mai mare
în tâmpinată a fost împărţirea

aparaturii medicale de care
dispuneam, ambele categorii
de pacienţi având nevoie de
aceasta pentru a beneficia de
un act medical de calitate.
Sigur, am încercat şi anul tre-
cut să achiziţionăm aparatură
şi am şi reuşit, cu sprijinul
Primăriei Hunedoara, dar, prin
acest proiect, vom reuşi să de-
contăm din bani europeni, în
condiţii perfect legale, apa -
ratură deja cumpărată în va -
loare de aproximativ 600.000
de euro şi să cumpărăm alte

dispozitive, aparate şi sisteme
tehnice medicale nou-nouţe, în
valoare de 1,4 milioane de
euro”, a explicat managerul
Spitalului Municipal Hune-
doara, Radu Budae (foto
sânga).

Prin intermediul proiectu-
lui amintit, se vor suporta cos-
turile pentru o parte dintre
dotările achiziţionate de la în-
ceputul pandemiei şi până
acum, dar se vor achiziţiona şi
alte aparate sau sisteme med-
icale moderne de care spitalul

din Hunedoara are mare ne -
voie (un computer tomograf
nou cu 128 de slice-uri, uni-
tate de resuscitare neonatală,
sisteme de monitorizare a pa-
cienţilor neonatali etc).

„Achiziţionarea echipamen -
telor cuprinse în proiect va
creşte capacitatea de diagnos-
ticare, îngrijire şi tratament, iar
timpii de aşteptare se vor re-
duce considerabil în cadrul spi-
talului din Hunedoara. Felicit
conducerea unităţii pentru
această reuşită şi doresc să re-
confirm sprijinul total al Pri -
măriei pentru Spitalul Muni-
 cipal Hunedoara”, a declarat
primarul oraşului, Dan Bo -
bouţanu. De la izbucnirea pan-
demiei COVID – 19, spitalul din
Hunedoara a fost cel mai im-
portant „pilon” al sistemului
sanitar din judeţ, reuşind să
trateze atât cazuri COVID, cât şi
non-COVID. O vreme, spitalul a
fost destinat exclusiv pa-
cienţilor infectaţi cu noul coro-
navirus, ca urmare a unei
decizii a Mi nisterului Sănătăţii.

Spitalul Municipal Hunedoara: Aparatură medicală în valoare de 2 milioane de euro 



L
a finalul acestei săp-
tămâni se vor des-
fășura la Pitești

întrecerile etapei finale
din cadrul campionatului
național de atletism pen-
tru juniori U 18 la care vor
participa sportivi legiti-
mați la toate secțiile din
țară.

De la CSS Hunedoara vor
participa următorii sportivi:
Petrina Pivniceru, Eduard
Emanuel Agrigoroaie ,Ioana
Toma, David Gabriel An-
dresescu, Rebeca Ana Maria

Rus ( vor participa la probele
de 100 m și 200 m), Adelin
Daniel Pop, Ionut Dorin
Hutanu și  Razvan Marius
Lupu (înscriși la  800 m și
1500 m), Mihai Ovidiu Ne-
chita (100 m și la săritura în
lungime), Eduard Cătălin
Stupinean  va participa la
aruncarea greutății iar Carla
Georgiana Vede  la probele de
100 m și săritura în lungime.

LPS Cetate Deva va fi
reprezentată la această com-
petiție de: Florin Emanuel
Andras (va alerga la  100 m),

Delia Anamaria Burileanu,
Maria Sinzieanu, Dalia Telean,
Gratiela Maria Pantea , Marta
Florina Mariș  și Catalina
Georgiana Barta (vor parti -
cipa la probele de săritura în
lungime și triplusalt), Elisa
Xandra Marisia Enache (la
săritura în lungime și la cea în
înălțime), Amalia Maria Lu -
chian (săritura în lungime),
Bogdan Denis Rostas (la
400m și 800 m ), Eric Daniel
Rus  ( va alerga în probele de
3000 m și la 2000 m obsta-
cole). Succes!

C
ampionatele Euro-
ropene de box pen-
tru juniori care s-au

desfășurat la Tbilisi-
Georgia, i-au adus hune-
doreanului Daniel
Gîrleanu o medalie  de
bronz, deși nu e cea pe
care sportivul și-a dorit-o
foarte mult, cea de aur.

Gîrleanu a cedat în penul-
timul act contra azerului Ma-
hamadali Gasimzada (1-4),

dar cucerește medalia de
bronz la categoria 54 kg
după ce i-a întrecut la puncte
(5-0) pe belarusul Serghei
Pavlovici  și pe polonezul
Dominik Jedrej(3-2). După
pugilişti români, Angelo Teo-
dosescu (cat. 80 kg), Andra
Sebe (cat. 60 kg) şi Amalia
Niţă (cat. 63 kg), vor lupta
pentru aur la Campionatele
Europene de box pentru ju-
niori.

6 - SPORT 16 - 22 iuLie 2021

Atletism

Campionatele

naționale de atletism

U18 - Etapa finală

BOX

Daniel Gîrleanu-medalie 
de bronz la Campionatul 

European

F
ederaţia Inter-
naţională de Tenis
(ITF) a anunţat,

miercuri, că jucătoarea
română Mihaela Buzăr-
nescu a fost acceptată pe
lista calificaţilor la
Jocurile Olimpice de la
Tokyo, potrivit paginii de
Facebook a Clubului

Sportiv Dinamo, la care
este legitimat Buzăr-
nescu.

Dinamo va avea astfel
două jucătoare de tenis la JO:
Raluca Olaru (dublu) şi Mi-
haela Buzărnescu (simplu).

Buzărnescu a beneficiat
de clasamentul protejat, în
care ocupă locul 104, pre-

cum şi de faptul că nu-
meroase jucătoare clasate în
prima parte a ierarhiei au
declinat participarea.

Astfel, echipa României
pentru Jocurile Olimpice de
la Tokyo (23 iulie-8 august)
ajunge la 101 sportivi, 46 la
feminin, 55 la masculin, la 17
discipline sportive.

Tenis de câmp

Mihaela Buzărnescu merge la Tokyo
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Preşedintele Comitetu-
lui Internaţional
Olimpic (CIO), Thomas

Bach, şi-a exprimat regretul
că spectatorii nu vor putea fi
prezenţi la întrecerile din
cadrul Jocurilor Olimpice de
la Tokyo, din cauza pan-
demiei de Covid-19, dar le-a
promis sportivilor că vor
avea o audienţă de peste
cinci miliarde de persoane
la nivel global pe parcursul
competiţiei.

Joi, organizatorii JO 2020
(23 iulie - 8 august) au decis să
interzică accesul spectatorilor
în tribune, ca urmare a creşterii
numărului de infectări cu coro-
navirus, care a impus de-
clararea unei noi stări de
urgenţă la Tokyo şi în departa-
mentele învecinate.

"A fost foarte dificil şi re-
gretăm cu toţii consecinţele
pentru voi, sportivii, dar şi pen-
tru spectatori", a spus Bach de
la Tokyo, într-un mesaj video
adresat sportivilor. "Dar a fost o

decizie necesară pentru a
asigura siguranţa Jocurilor
Olimpice. Sper că suntem cu
toţii de acord că cel mai impor-
tant lucru este că Jocurile
Olimpice au loc", a adăugat
preşedintele CIO.

Fără spectatori, Japonia este
acum lipsită de ceea ce dorea să
fie Jocuri cu fast şi spectacol
public. Guvernul şi organiza-
torii vedeau acest eveniment
drept o ocazie de a arăta modul
în care ţara a reuşit să se refacă
după dezastrul din martie
2011, când un cutremur a lovit
arhipelagul nipon, urmat de un
tsunami devastator şi un acci-
dent nuclear.

Interzicerea spectatorilor le
va provoca, totodată, organiza-
torilor o scădere de sute de
mili oane de dolari a veniturilor
preconizate.Comitetul Inter-
naţional Olimpic speră însă ca
producţia vizuală să crească, în
special în Japonia şi în cea mai
mare piaţă a sa, Statele Unite,

pentru a limita pagubele provo-
cate de decizia de joi.

"Va fi în circumstanţe foarte
diferite, dar trebuie să nu vă
simţiţi singuri pe aceste arene.
Miliarde de oameni din lumea
întreagă vor sta lipiţi de
ecranele lor şi sper că veţi putea
simţi această susţinere", a mai
spus Bach.

CIO a precizat că se aşteaptă
la o audienţă potenţială de
peste cinci miliarde de per-
soane la nivel global, graţie
transmisiilor TV, cu o acoperire
mai mare de către partenerii de
difuzare în comparaţie cu
olimpiada precedentă.

"Putem aştepta cu nerăb-
dare aceste mari Jocuri
Olimpice, în circumstanţe spe-
ciale. Tokyo este pregătit, si-
turile sunt minunate. Sportivii
pot, în sfârşit, să se concentreze
asupra a ceea ce înseamnă
Jocurile şi acestea sunt com-
petiţiile olimpice", a conchis
conducătorul mişcării olim pice.

S-a decis: Jocuri Olimpice
fără spectatori

Jucătoarea canadiană
de origine română
Bianca Andreescu nu

va participa la turneul de
tenis al Jocurilor
Olimpice de vară de la
Tokyo "din cauza tuturor
provocărilor generate de
pandemie", după cum a
anunţat pe contul său de
Instagram.

"În adâncul inimii mele
ştiu că este cea mai bună de-
cizie", a adăugat Andreescu,
21 de ani, care a produs sur-
priza la US Open 2019, unde
a reuşit să câştige trofeul.

Bianca Andreescu şi-a

adăugat astfel numele pe
lista jucătoarelor şi jucăto-
rilor de top care nu vor fi
prezenţi la JO 2020, pe care
figurează, între alţii, Simona
Halep, Serena Williams, Ra -
fael Nadal şi Dominic Thiem.

Sârbul Novak Djokovic,
liderul clasamentului ATP, a
declarat la rândul său, după
victoria obţinută duminică la
Wimbledon, că şansele de a
participa la Jocurile de la
Tokyo "sunt de 50%", din
cauza restricţiilor impuse de
organizatori pentru comba -
terea Covid-19.

Tenis

Bianca Andreescu nu
merge la Jocurile Olimpice

La  Campionatul
Național de aero-
modele-zbor liber ,

organizat la - Salonta
aeromodeliștii din mu-
nicipiul Brad, au obținut
medalia de aur și titlul de
campion național la se-
niori prin Aurelian Brân-
zoi (campion mondial
en-titre) și la juniori prin
Daniel Făcăleț  (care este
triplu campion național).
În întrecerea pe echipe,
formația  clubului  Aurul
Brad a obținut titlul de
vicecampioană națio -
nală,fiind devansată cu
câteva secunde de către
formația FC Arges Piteşti.

World Cup Simeria s-a
derulat săptămâna trecută
la care au participat sportivi

din 9 tari:Austria, Slovacia,
Polonia, Bulgaria, Ungaria,
Ucraina, Slovenia, Serbia si
Romania,  la 4 clase de zbor.
Clasa F1A seniori a fost câşti-
gată de  Vlad Cistea (CSU
Ploiesti) urmat de Miroslav
Mandichev (Bulgaria) și Szsi-
lard Szijjarto (Metalul Sa-
lonta). La clasa F1A juniori
podiu mul de premiere a fost
ocupat în întregime de
sportivii de la Aurul Brad,
clasați în ordinea: Daniel
Făcăleț, Larisa Pui și Răzvan
Ocheanu.

Clasa F1H (Euro Chal-
lenge Cup) seniori+juniori a
fost dominată de Peter  Mo-
rocz (Ungaria), urmat în
clasament de Tudor  Bră -
deanu (junior Aurul Brad) și

seniorul  Ioan Mascovszky
Ioan(Aurul Brad) iar la clasa
F1B locul 1 a fost câștigat de

Adam  Krawiecz Adam(Polo-
nia) urmat în clasament de
Bella Suranyi (FC Arges

Pitesti) și Marian  Popescu
(CSU Piteşti).

Aeromodelism 

Sportivii de la Aurul Brad, medaliați la Cupa Mondială



Perceput astăzi ca un
aparat electrocasnic
obișnuit, nelipsit din

locuințele noastre,
frigiderul modern are o is-
torie îndelungată, fiind
produsul muncii mai mul-
tor generații de inventa-
tori. Dar pentru a ne putea
bucura o perioadă în-
delungată de aceste
aparate impresionante,
care ne-au schimbat viața,
trebuie să le prețuim și să
le folosim corect, așa cum
ne sfătuiesc specialiștii. 

Înainte de apariția
frigiderului

Produsele alimentare erau
pastrate mai mult timp în
pivnițe sau camere răcoroase,
deseori plasate lângă izvoare
sau lacuri cu apă rece. Cu sec-
ole în urmă, chinezii  scoteau
gheața din lacuri, pe care o
foloseau pentru răcirea ali-
mentelor și băuturilor. Grecii
și romanii foloseau cantități
mari de gheață și zăpadă, pe
care le așezau în gropi adânci
sau peșteri, izolându-le cu
iarbă și crengi.

Egiptenii și indienii din
anatichitate udau exteriorul
recipientelor, iar prin evapo-
rare, răceau ceea ce era în in-
terior.

Dar, se pare, primii care au
folosit depozitarea la rece
pentru conservare au fost
perșii, care au inventat un fel
de groapă cu gheață, folosită
de-a lungul istoriei. 

Primul frigider 
modern

A apărut în anul 1913,
atunci când doi americani au
creat o cutie învelită într-un

cub de gheață, conectată la
curent, care avea capacitatea
de a răci aerul. Mai târziu, doi
suedezi au perfecționat in-
venția, refolosind apa care se
scurgea, scrie ideideviitor.ro.

În țara noastră
Primele frigidere s-au con-

struit în anul 1956, la Uzina
de Mașini Electrice București,
fiind denumite ”Pinguin”. Mai
târziu, începând din anii 70,
au început să fie produse
frigiderele cu compresor, care
se numeau ”Arctic”, fiind fa -
bricate la Găești. În prezent,
frigiderele existente pe piață
sunt dotate cu o mulțime de
facilități. Pentru ca aceste
aparate să funcționeze bine,
trebuie să știm cum să le în-
treținem și să le exploatăm
corect. Iată ce ne sfătuiesc
specialiștii:

Curățarea 
frigiderelor

Se face prin scoaterea tu-
turor alimentelor din frigider
și depozitarea lor într-un
spațiu răcoros, departe de lu-
mina solară sau alte surse de
căldură. Apoi, pe rând, se vor
scoate toate tăvile și ser ta -
rele, care se vor curăța man-
ual, cu un burete moale,
înmuiat într-un amestec de
apă și săpun.

Rafturile foarte reci sau
cele din sticlă, nu se vor  spăla
cu apă fierbinte, întrucât,
diferența mare de tempe -
ratură ar putea face să crape
sticla.

Important!
• Pentru curățare, nu se va

folosi oțetul, nici măcar
diluat, întrucât acesta ar
putea coroda plasticul.

• Nu se vor folosi aspira-
toarele cu aburi pentru
curățarea interiorului

• Nu se vor folosi nici de-
tergenții concentrați sau alte
substanțe de curățat care
conțin nisip, cloruri sau acid.

• Se vor evita bureții
abrazivi din sârmă sau lână
artificială.

• Curățarea se face cu
atenție, în așa fel încât apa să
nu se scurgă în canalul de
ventilație sau să ajungă la
componentele electrice ale
aparatului.

Pereții interiori
Se pot curăța cu ajutorul

unei lavete, folosindu-se un
spray  multifuncțional de
curățat. Se începe cu partea
de sus și se merge treptat
spre partea de jos a frigideru-
lui. Se curăță cu atenție și gar-
nitura care închide etanș ușa
frigiderului, cu ajutorul unei
periuțe.

Canalul de scurgere
Care este situat, de regulă,

în partea de jos a frigiderului,
pe peretele din spate, trebuie
și el curățat cu atenție. După
îndepărtarea impurităților,
specialiștii ne sfătuiesc să
turnăm în canalul de scurgere
o linguriță de bicarbonat de
sodiu, apoi, cu ajutorul unei
seringi de 200 ml adăugăm
apă călduță pentru clătire.

Această operațiune este indi-
cat să se facă la fiecare 2-3
luni.

Curățarea 
congelatorului

Se face mai ușor, întrucât
aici nu se varsă sucuri sau
supe, ca să apară pete mai di-
ficile, iar alimentele congelate
chiar dacă expiră, nu muce -
găiesc. Cu toate acestea tre-
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• Frigiderul consumă aproximativ 10% din totalul 
energiei electrice dintr-o casa;

• Primul frigider comercial produs vreodată a fost co -
mercializat de General Motors în 1911. Modelul Kelvinator
a ajuns în 1923 și reprezintă 80% din întreaga piață de
frigidere;

• Cel mai lung frigider din lume este o construcție des-
tinată distribuției criogenice și are 27 de kilometri.
Aceasta se află de-a lungul graniței dintre Franța și Elveția;

• La începutul anilor’50, majoritatea frigiderelor de pe
piață erau albe. În timp, producatorii au încercat să-și
atragă clienții prin culoare, ceea ce a dus la apariţia
frigiderelor colorate;

• Frigiderele casnice au o capacitate care poate varia
între 4 și 600 de litri.

Frigiderul – o componentă 
esențială a vieții moderne



buie să-i acordăm atenție și,
după ce s-a topit gheața,
acesta se spală cu o cârpă
moale, care nu lasă scame, în-
muiată într-un detergent
adecvat sau într-o soluție de
apă și bicarbonat de sodiu.

Uscarea și aerisirea
frigiderului

Se face cu ajutorul unui
prosop, ștergându-se totul cu
grijă, până ce plasticul s-a
uscat. Rafturile vor fi montate
după ce sunt șterse bine.
Înainte ca frigiderul să fie
repus în funcțiune, se va
ștergte, cu ajuutorul unei loți-
uni de corp, garnitura care
asigură închiderea etanșă a
ușii.

Igienizarea 
frigiderului

Este absolute necesară,
chiar și atunci când frigiderul
arată curat, potrivit beko.ro.
Asta ca să se evite pericolul
toxiinfecțiilor alimentare. Și,
foarte important, fiecare ali-
ment poate fi ținut la frigider
pentru o perioadă limitată,
înainte să se altereze. 

Carnea proaspătă rezistă
3-5 zile, tocănița cel mult 4
zile, iar ouăle crude până la 5
săptămâni.

În cazul în care un aliment
se mucegăiește, nu este sufi-
cientă igienizarea. În astfel de
situație, mâncarea dinăuntru
trebuie aruncată, iar frigi de -
rul spălat din nou.

Îndepărtarea 
mirosurilor neplăcute

Se poate face folosindu-se
câteva metode simple:

• În interiorul frigiderului,
se pune o bucată de hârtie, pe
care s-a presărat bicarbonat
de sodiu;

• În unul din comparti-
mentele detașabile de pe ușa
frigiderului, se vor pune
câteva boabe de cafea.

• De asemenea, pe raftul de
sus se poate pune o un flacon
de cărbune medicinal.

Folosindu-ne de aceste tru-
curi simple, vom observa că
mirosurile dispar în 48 de
ore.

Temperatura 
din frigider

Este cuprinsă între trei și
șase grade, dar aceasta vari-
ază în funcție de anotimp și de
tipul aparatului. Vara, temper-
atura trebuie să fie cu un grad
mai scăzută decât în ano -
timpul rece. Cu cât este mai
cald în camera cu frigiderul, cu
atât temperatura trebuie să fie
setată la trepte minime, ne
sfătuiesc specialiștii.

Atunci când se întrerupe
curentul, ușa se deschide mai
rar, ca să se păstreze tempe -
ratura din interior.

Congelatorul trebuie setat
între -18 și -25 de grade, dar
pe timpul verii este bine să fie
setat între -18 și 20 de grade
C, potrivit libertatea.ro.

Depozitarea ali-
mentelor în frigider
Specialiștii ne sfătuiesc să

nu spălăm alimentele pe care
le punem în frigider întrucât
acestea vor mucegăi mai re-
pede.

Carnea crudă – se păs -
trează în ambalajul în care a
fost cumpărată. Dacă nu este
ambalată, atunci se poate păs-
tra într-un castron acoperit cu
folie alimentară, asigurându-
ne că lichidul pe care-l lasă să
nu se scurgă în frigider.

Lactatele – trebuie păs-
trate și ele în ambalajele orig-
inale. Și cum cele mai scăzute
temperaturi se înregistrează
pe rafturile de jos, ideal ar fi
ca colo să se păstreze atât
carnea, cât și lactatele. 

Fructele și legumele -  se
vor ține în spații separate în-
trucât, unele dintre ele, pot
grăbi deteriorarea verdețu -
rilor aflate în preajma lor.
Fructele și legumele mai vechi
se vor ambala în pungi perfo-
rate din plastic, pentru a se
împiedica deshidratarea.

Rafturile de sus sunt po tri -
vite pentru păstrarea mân că rii
gătite sau a semipre paratelor.

Spațiile de pe ușa frigi -
derului sunt cele mai expuse

variațiilor de temperatură,
așa că, acolo e bine să se
păstreze condimentele, bău-
turile care nu se alterează la
căldură.

Modul de întreținere 
a frigiderelor

Pentru ca frigiderul nostru
să funcționeze bine și să aibă
o viață lungă, trebuie să ținem
seama de câteva reguli:

• Acesta trebuie amplasat
într-un spațiu aerisit, cât mai
departe de sursa de căldură
din bucătărie.

• Nu se va lipi de perete
nici cu partea din spate, nici
cu părțile laterale. Căldura de-
gajată de sistemul de răcire
trebuie să se poată dispersa.

• Garniturile de la ușă tre-
buie verificate cu atenție, să
se lipească bine în așa fel încât
să nu permită aerului recesă
iasă.

• În frigiderele clasice,
stratul de zăpadă din interior
nu trebuie să depășească 3
mm, iar în congelator să nu fie
mai gros de 5-6 mm.

• Frigiderele moderne, cu
dezghețare automată, trebuie

și ele igienizate o dată sau de
două ori pe an.

• La dezghețare, nu trebuie
grăbit procesul cu apă caldă și
nici nu se vor folosi obiecte
metalice pentru a se des -
prinde gheața de pe pereți.

Atunci când ceva 
nu merge bine

Înainte de a ne adresa per-
soanelor autorizate, trebuie
să verificăm:

• Sursa de alimentare, în
cazul în care nu funcționează
nici frigiderul și nici lumina
din interior.

• Dacă în compartimentul
cu dezghețare automată se
acumulează apă, se va verifica
dacă nu cumva este înfundată
scurgerea condensatorului
din autodezghețare.

• Atunci când se observă că
frigiderul funcționează tot
timpul, el trebuie dat la tem-
peratura minimă și depărtat
de peretele din spate sau
pereții laterali.
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Încă de la începutul intervalului
veți realiza multe din planurile
voastre legate de familie sau de
carieră. Este posibil chiar să
avansați sau să găsiți un loc de
muncă mai bun. Cei singuri, ar tre-
bui să se gândească la o meserie
mai bănoasă, ca pe viitor, să poată
face față tuturor cheltuielilor.

Urmează o perioadă mai aglo -
merată, cu multe întâlniri sau mici
schimbări în activitatea voastră.
Axați-vă mai mult pe carieră și
treceți peste impedimentele ivite.
Relațiile care vi se par la început
superficiale, s-ar putea să se trans-
forme în prietenii veritabile.
Atenție la regimul alimentar!

Vor fi unele schimbări în viața
voastră, mai ales în ceea ce pri -
vește cariera. În acest sens, va tre-
bui să depuneți efort, dacă doriți
să câștigați bani în plus. De aceea,
vă veți implica mai mult, dincolo
de atribuțiile postului vostru. Asta
pentru ca să câștigați încrederea
șefilor și a colegilor.

Obligațiile de serviciu începeți să
le puneți pe planul doi, în condițiile
în care se apropie concediul. Acest
lucru nu vă avantajează nici
acum, nici în viitor. Chiar dacă
aveți nevoie de odihnă, e bine să
lucrați cu mai multă atenție, pen-
tru că o mică greșală vă poate
costa. Încercați să vă adunați!

Ar trebui să fiți mai fermi pe po -
ziția obținută la locul de muncă și
să nu lăsați pe nimeni să profite de
pe urma voastră. Chiar dacă vor fi
momente de cumpănă, în care
sunteți nevoiți să faceți unele
schimbări, bazați-vă doar pe intu-
iție. Partea sentimentală vă pre-
ocupă în mod deosebit.

Încă de la începutul intervalului,
vă detașați de toate problemele și
încercați să vă limpeziți gândurile.
V-ar prinde bine chiar un mic con-
cediu, în care să vă relaxați alături
de partenerul de cuplu. Situația fi-
nanciară este stabilă şi s-ar putea
să recuperați o sumă importantă
de bani.

Problemele pe care le aveți la ser-
viciu pleacă de la un coleg, care fie
dorește să vă ia locul, fie nu este de
acord cu unele decizii pe care le
luați. Indiferent de situație, mani-
festați prudență în tot ce faceți,
mai ales atunci când semnați do -
cumente importante. Veți pune
familie pe primul plan.

Faceți investiții importante, care
aduc și venituri apreciabile. Cu
toate acestea, este nevoie de pru-
dență atunci când vine vorba de
bani. Intenționați să faceți și unele
schimbări în căminul vostru, care
să vă aducă mai mult confort și to-
todată, bucurie în familie. Veți
reuși tot ce vă propuneți.

Este o perioadă excelentă și aveți
energia necesară pentru a realiza
proiecte noi. Aveți mult de lucru la
serviciu și sunteți nevoiți să faceți
unele călătorii scurte. În familie
suneți puși în fața unor decizii
mari, dar partenerul de cuplu vă
împărtășește ideile și vă ajută să
reușiți în ceea ce vă propuneți.

Începutul săptămânii vă aduce
mai multă stabilitate și chiar
noroc. La locul de muncă reușiți
să faceți față unui proiect dificil și
chiar să-l îmbunătățiți. Acest
lucru vă aduce satisfacție și chiar
niște bani în plus. Este posibilă și
o schimbare în stilul vostru de
viață.

Programul vostru de lucru este
foarte încărcat și doar cu sprijinul
colegilor veți reuși să finalizați
totul la timp. Este posibil să vă
schimbați locul de muncă sau să
colaborați cu o instituție impor-
tantă, într-un proiect de anver-
gură. Indiferent de situație,
relațiile publice vă vor avantaja.

Începeți să vă relaxați și să vă
schimbați programul, întrucât
concediul este aproape. Veți re-
nunța la proiectele dificile, pentru
că trebuie să le finalizați pe cele în-
cepute, iar timpul vă presează.
Banii pe care-i așteptați vor veni,
doar că îi veți cheltui foarte repede.
Nu vă neglijați sănătatea!

• Ion, în vacanță la munte
Când ce a ajuns acolo, a început să plouă în fiecare zi.

Văzând asta,  Ion îl întreabă pe recepționer:
- Ce naiba se întâmplă, aici toarnă cu găleata mereu?! 
- Nu, desigur că nu! Iarna ninge… 

• Ion şi Vasile stau de vorbă
– Vasile, am fost în Turcia la all inclusive, excepţional:

mănânci cat vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, lux mare.
Dar într-o dimineață, după micul dejun, Maria mea rămâne
în cameră. Când mă întorc, ia-o pe Maria de unde nu-i. O
caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepţie şi aflu că e
în cameră la Antonio Banderas. Mer acolo, bat la ușă, de-
schide Antonio, un bărbat bine, fără pic de burtă, plin de
mușchi, ochi albaștri... Dar, când iese din baie, Maria mea
arăta groaznic: ciufulită, zăpăcită, cu cearcăne…

- Și?! 
- Bă, mi-a fost o rușine de omul ăla!

Patru prieteni în vacanţă
Neavând prea mulți bani, se cazează la hotel și hotărăsc

să doarmă câte doi în cameră. Dar cum unul dintre ei se știa
că sforăie, au hotărât să doarmă în camera cu el, pe rând,
fiecare câte o noapte. Primii doi care au dormit cu el, dar
n-au putut dormi, dimineața fiind foarte obosiți. Al treile
însă, era odihnit, iar cei doi l-au întrebat cum a procedat.

- Simplu, răspunde acesta. Când am intrat în cameră l-
am îmbrățișat și l-am sărutat dulce…

- N-a închis un  ochi, toată noaptea!

• Întâlnire între prieteni
– Ce mai faci? 
– De
– De ce?
– Nu cădem de acord asupra concediului, eu vreau în

Thailanda iar ea vrea să vină cu mine. 

Joi, 22 iulie, PRO 2, ora 21,00

”Rămâi lângă 
mine”

Serialul vorbește despre doi tineri
încăpățânați și ambițioși, Selin și Demir.
Întors din străinătate, afaceristul Demir
descoperă că deține împreună cu Selin,
fiecare câte o jumătate dintr-o casă. Mai
mult decât atât, printr-o împrejurare
neașteptată, cei doi sunt nevoiți, să lu-
creze împreună. Pe parcurs, în ciuda
diferenţelor de caracter dintre ei, De -
mir și Selin se îndrăgostesc iremediabil
unul de celălalt.

Sâmbătă, 17 iulie, ora 20:10

Ursul 
Filmul spune povestea tul-

burătoare a puiului de urs
Douce. Într-o pădure din
Canada, acesta rămâne orfan,
după ce stâncile desprinse de o
alunecare de teren îi ucide
mama. Nevoit să supravie -
țuiască singur, acesta este salvat
de un grizzly uriaș, care-l ia sub
aripa ocrotitoare. Dar, pe
urmele lor se află doi vânători
și doar spiritul de sacrificiu îi
mai poate salva.
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A
m rezolvat! Suntem
pe avarie! Imbecili-
tatea, Incultura, In-

adecvarea, împrumuturi
de sume imense, fără ex-
plicații, nu te duce cu gân-
dul decât la rea credință
și, implicit, la subminarea
economiei naționale. Cu
ultima ispravă a Guvernu-
lui Câțu, am depășit cota
de avarie. 

Împrumutul de acum câ -
teva zile, de 3,5 miliarde de
euro, ne-a pus capacul. În
total, datoriile României trec
binișor de 100 de miliarde de
euro, un munte de bani, pe
care nu l-am mai datorat
niciodată în istorie și care de-
pășește 50% din Produsul In-
tern Brut. Automat, intrăm în
austeritate. Apoi într-o criză
din care nu ne mai pot scoate
decât asasinii economici.
Care vor proceda ca la carte.

O misiune deloc 
imposibilă

Mă întreb dacă nu care
cumva aceasta le-a fost misiu -
nea, deloc imposibilă, dim-
potrivă, îndeplinită cu mult
succes de către Guvernul Lu-
dovic Orban și Guvernul
Florin Vasilică Câțu. Înda-
torarea României până la un
punct de la care să fim la dis-
creția băncilor și fondurilor
de investiții. La peste 50%
datorie publică din Produsul
Intern Brut, totul se va
scumpi, rând pe rând. De fapt,
viața se va scumpi și, putem
spune adio, pentru mult timp
de aici înainte, oricăror creș-
teri de venituri. Intrăm în
mod obligatoriu în austeri-
tate. Mai trebuie doar un sin-
gur pas, încă câteva miliarde,
și România va depăși linia
roșie. Începând din acel mo-
ment, care este foarte
aproape, austeritatea va de-
genera în curbă de sacrificiu.
În esență, curba de sacrificiu
mută responsabilitatea resti-
tuirii uriașelor datorii con-
tractate la bănci și fonduri de
investiții exclusiv pe umerii
cetățenilor. 

Să fiu mai explicit 

Băncile și fondurile de in-
vestiții nu vor sta cu mâinile
în sân, așteptând ca noi să

binevoim să ne plătim datori-
ile cu dobânzile aferente, în
condițiile în care nu vom mai
avea de unde să facem aceste
plăți. Într-un scurt interval de
timp, guvernele, oricare vor fi
acelea, vor fi obligate să
încerce pe toate căile rosto-
golirea datoriilor. Cu alte cu-
vinte, vor contracta noi
împrumuturi pe termen scurt
și la dobânzi din ce în ce mai
mari, împrumuturi de ur-
gență, pentru a încerca să
plătească datoriile scadente.
Rostogolirea într-un aseme-
nea ritm a unor împrumuturi
disproporționat de mari față
de Produsul Intern Brut al
unui stat, conduce la colaps.
Vine momentul când pur și
simplu nimeni nu ne mai îm-
prumută, indiferent de
dobândă. Vine momentul
când bancherii, fondurile de
investiții și instituțiile finan-
ciare internaționale vor pune
condiții draconice. Când ai
datorii pe care nu poți să le
plătești și ți-e foame, ce faci
pentru a supraviețui? Vinzi
din casă. Urgent. Vinzi orice.
Și la orice preț. Numai să-ți
umpli burta încă o zi. Acest
sistem financiar bancar nu
este cu nimic mai sofisticat
decât în exemplul de mai sus.
Sistemul va impune vânzarea
masivă, la prețuri de nimic, a
activelor statului,a infrastruc-
turii esențiale. Și, aici intervin
așa-numiții asasini eco-
nomici. 

Un stat care nu se mai
poate ridica de la pământ este
ștrangulat și forțat să-și
cedeze toate resursele. Pe ter-
men lung sau chiar definitiv.
Statutul de colonie al Româ -
niei va fi astfel consacrat.
Pentru a înțelege mai bine
cum funcționează asasinatul
economic, voi recurge la un
exemplu la îndemână. În
scurt timp, România va fi con-
damnată de Curtea de Justiție
de la Washington la plata
unei penalizări în cuantum de
între 4 și 5 miliarde de euro
către așa-zișii investitori
canadieni. Aceștia au avut o
licență de exploatare dată în
condiții ilegale, dar nu au
avut niciodată o licență de
mediu. 

Atâta vreme cât, în ciuda

insistențelor opoziției și soci-
etății civile, cele două Gu-
verne, Orban și Câțu au
refuzat cu obstinație să ex-
plice de ce s-au împrumutat
cu sume colosale de bani și ce
au făcut cu acești bani, sun-
tem îndreptățiți să-i acuzăm
de complicitate la submi -
narea economiei naționale.
Au acționat, practic, ca unelte
ale prădătorilor de țară. Iar
misiunea lor, iată, a fost în-
deplinită. Finalul e doar la un
click distanță. Iar clickul va fi
dat pe bursele externe.
”România ca o pradă." Scria
Sorin Roșca Stănescu. 

De ce am ajuns aici? 

În România de azi instituți-
ile publice și private sunt lam-
entabile. Pretutindeni vedem
surogate de profesioniști pub-
lici, profesori contrafăcuți,
medici incom petenți, politi-
cieni-marionete unii servili și
alții infatuați. 

Unde sunt intelectualii,
profesioniștii? Oamenii de
calitate, bărbați curajoși și
femei inteligente, cetățeni
bine educați și formați de-a
lungul câtorva generații, au
fugit din țară sau au fost uciși.
A fost distrusă o întreagă pă-
tură media, inteligentă şi
valo roasă: săteni bogaţi,
preo ţimea educată, precum şi
o mare parte a intelectual-
ităţii urbane (medici, avocaţi,
jurnalişti). 

Au plecat 4-5 milioane de
oameni. Şi nu au plecat in-
fractorii, leneşii sau igno-
ranții. Au plecat tinerii de
până în 35 de ani, oameni 
educaţi şi bine pregătiţi pro-
fesional, bărbaţi şi femei, cu-
rajoşi şi cu iniţiativă, cu profil
psihologic de învingători,
gata să muncească, dispuşi să
facă eforturi remarcabile de
adaptare la o nouă societate.
Din păcate, în locul unor oa-
meni cinstiţi şi educaţi, insti-
tuţiile româneşti au fost
populate cu hoţi şi şarlatani.
În locul unor intelectuali de
calitate, am fost obligaţi să
punem analfabeţi și şnapani.
În locul unor oameni capabili
să dialogheze civilizat, am
adus făpturi care urlă şi crea-
turi care înjură şi scuipă,  ghi-
olbanii şi primitivii i-au

înlocuit pe oamenii in-
teligenţi şi serioşi.  Farsorii
dansează goi pe scena pu -
blică, mimând societatea
civilă. Dacă astăzi suntem o
națiune distrusă, nu e numai
din cauza dispariției fabri-
cilor și uzinelor, aceasta fiind
doar o consecință, ci din
cauza  factorului uman. 

Am înlocuit neamul bun, 
cu neamul prost!

Iar neamul prost continuă
să se perpetueze. Demo crația
are multe plusuri, dar și un
uriaș minus, lipsa oricărui
criteriu de selecție a liderilor.
Așa că astăzi, România este o
colonie vasală multora, dar
mai ales, neamului prost.
Cine răspunde că suntem
aici? Sau cine răspunde
politic? Au furat 10 ani și
răspund politic la Monaco,
Elveția, Costa Rica etc. Și eu
vreau să fur și să răspund
politic. Până unde duce nes-
imțirea acestor oameni?!

Exemplu de ,,prosteală” pe
față, dictată de niște incom-
petenți ajunși în vârf, care
are au promovat minciuna,
îndobitocirea mulțimii și for-
marea unei judecăți de turmă
folosind manipularea, la
Primăria-Șobolan. Nici în
ghetourile africane nu am
văzut așa ceva. 

Ce face Iohannis? A ales
,,crema politicului”!? Lași-
tatea, indolența, îndobitoci -
rea, elemente care se hrănesc
zi ce zi. 

Un alt element de incul-
tură politică am văzut la min-
istrul justiției, un necopt, un
,,avocățel”de mâna a doua,
care striga ca din gură de
șarpe, DESFINTAREA SIIJ și
punea vina pe UDMR.
Doamne, unde am ajuns!
Maghiarii să salveze justiția
din România! Rușine celor
care l-au ales!

Secția specială din justiție
este singura formă legal con-
stituită și nepolitizată. De ce
trebuie distrusă?

După cele urmărite la
nivel planetar, azi putem
spune că libertatea, demo -
crația, dreptul de exprimare,
nu mai reprezintă nimic. Put-
erea banului, hoțului, crimi-
nalului, mincinosului

aca pa rează totul: justiție,
procuratură, servicii secrete,
armata, președinție etc. Chiar
și medicina este militarizată. 

ROMÂNI, vina a tot ce este
rău în ROMÂNIA aparține
poporului, care a votat și
susținut oameni incompe-
tenți. Ne merităm SOARTA!
Câțule, trezește-te! Și un stu-
dent slab de anul doi la ASE
gândește economia mai bine
decât tine. Fără ECONOMIA
făcută de români nu salvezi
corabia dusă de domnia ta la
naufragiu. Lasă șmecheriile,
fotografiile, infatuările, nasul
pe sus! Pentru că va veni o
vreme când vei plăti tot răul
acestor oameni mințiți și
naivi. Lasă păcălelile cu banii,
ai deficit peste 15 miliarde lei.
Ești în cap deja! Lasă jocurile
altora! Fii român, alții nu
sunt. Fii OM!

În concluzie: totul este
câștigat de politicienii hoți,
iar noi cei de jos ne-am pier-
dut țara, vânzând-o unor cer-
curi de interese, care au școlit
așa- zișii politicieni de astăzi,
cel puțin cu 15-20 ani în
urmă, dându-le diplome la
kilogram și titluri pompoase,
de nici ei nu știu ce sunt. Este
diferența mare de la ,, econo-
mist la hoț incult”. Câțu Vasi -
lică ai dus țara în cap, ai
rezolvat totul! O țară fără
economie proprie este ca un
om fără inima lui. Mai scapă
cine mai poate?! Cu aseme-
nea oameni, NU! Biserica nu
are niciun cuvânt de spus?
Până și unii preoți au devenit
”oameni de bine’’. Efectul de
turmă se vede și se  simte.

Al dumneavoastră același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1116 - 22 iuLie 2021

Trecerea Țării de la Democrație
la Colonie!
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Mod de preparare:
Ţelina şi ceapa se curăţă,

se spală şi se pun la fiert în
supa de pui. Se lasă sa fiarbă
30-40 min, după care se
adaugă cartofii. Când
legumele au fiert, acestea se
strecoară în alt vas. Se trec
apoi prin sită şi se pasează
bine, se subţiază cu lapte şi

cu zeama în care au fiert, se
sărează și se adaugă untul.
Se mai lasă puţin la fiert,
până ce supa capătă consis-

tenţă. Când e gata,  supa de
ţelină se serveşte cu smân-
tână, pătrunjel verde şi,
opţional, caşcaval ras.

INGREDIENTE

o ţelină mare, o ceapă, trei cartofi, 150 ml lapte,
smântână, 50 g unt, pătrunjel, doi litri supă de pui sau
orice supă de carne, sare, condimente.

SuPă CREMă DE ţELINă 

Mod de preparare:
Pieptul de curcan se spală,

se scurge şi se taie cubuleţe.
Bucăţile de carne sărate şi
condimentate, se călesc în
ulei, până ce se rumenesc.

Între timp, se curăţă şi se
spală legumele. Cartofii se
taie cubuleţe, morcovii ron-
dele, ceapa solzişori, varza şi
ardeii în fâşii, iar mazărea se
fierbe în prealabil. 

După ce bucăţile de 
curcan s-au rumenit, se
adaugă legumele, peste care
se toarnă puţină apă călduţă
şi se lasă la fiert, sub capac,
câteva minute, după care,
cratiţa se pune la cuptor.
Când a scăzut apa, se adaugă
mărarul şi condimentele,
apoi, cratiţa se mai lasă
câteva minute la cuptor, până
se formează o crustă dea-
supra.

GhIvECI Cu PIEPT DE CuRCAN 

Zemoase și parfumatele, caisele sunt fructele verii cu un
conținut bogat în vitamine, nutrienți și minerale. Potrivit
unor studii științifice efectuate, atât caisele, cât și uleiul ex-
tras din sâmburii acestor fructe protejează inima și alte or-
gane vitale de numeroase afecțiuni. De asemenea, caisele
sunt o sursă excelentă de antioxidanți, inclusiv betacaroten,
care-i conferă și culoarea galben-portocalie. La fel ca și alte
fructe, caisele sunt bogate în apă, ceea ce poate ajuta la
reglarea tensiunii arteriale, a temperaturii corpului, a
sănătății articulațiilor și a ritmului cardiac, spun specialiștii.
Bogate în fibre, caisele stimulează în mod natural și echili-
brează funcționarea intestinală. Nutriționiștii recomandă ca
fructul să fie consumat când este copt, întrucât este mai dulce
și ușor digerabil. Caisele pot fi consumate crude, sub formă
de gem sau compot, sau în diferite preparate culinare.

Prăjitură cu bezea și caise
Ingrediente pentru blat: 5 gălbenușuri,150 gr  zahar,

50 ml ulei, 100 ml  lapte, 150 gr de făină, un plic praf de
copt.

Pentru umplutura de caise: 400 gr caise proaspete
Pentru bezea:5 albușuri, 5 linguri de zahăr
Mod de preparare:
Pentru început, albușurile se separă de gălbenușuri. Găl-

benușurile se vor mixa împreună cu zahărul, la viteză mică,
adăugându-se treptat uleiul, la fel ca la maioneză. Se încor-
porează apoi făina amestecată cu praful de copt și cu laptele.
Compoziția obținută se toarnă într-o tavă (35x25 cm),
acoperită cu hârtie de copt. Tava se dă apoi la cuptorul încins,
iar după 10 minute se scoate din cuptor, iar peste compoziție
se așază jumătățile de caise. Tava se dă din nou la cuptor pen-
tru 15 minute. Între timp, se bat albușurile cu zahărul până
se obține o bezea consistentă, care se toarnă peste caisele din
tavă, nivelându-se uniform cu o spatulă. Tava se mai lasă zece
minute la cuptor, până ce bezeaua se rumenește frumos dea-
supra. 

CAISELE

INGREDIENTE

400 g piept de curcan, o varză mică, 4 cartofi, două
cepe, 3 ardei, 2-3 morcovi, 300 g mazăre proaspătă, 50
ml ulei, o legătură de mărar, sare, condimente.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

F - A - U - U - TIELEMANS - RS - RIMAT - A - WITSEL - H - ALA - O - UA - I - DAC - DI - NEA - SN - ZA - BEC - PRAET - D - IAR - RI - AU - CLEVETIRI - AW - RULA -

ABA - DA - EA - HAZARD - RR - TIV - RAM - PIUA - RA - VITAL - AY - ZER - NI - L - LI - RECRUT - MDA - E - SAKE - B - GEM - C - AA - IAC - DOKU - ETAN - IR - KI

- YA - ARARAT - ATU - U - BA - RETUR - ACRA - G - ARBITRARE - ARCA - MOR - MOZAIC - NISE - TOACA - BATA - GANSAC - RADIOS - SIROAIE - DOGOREALA



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 garsonieră, zona piață,

Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje, de-
pendințe și grădină 1000 mp, în Criș-
cior, pe DN 74, Brad-Abrud. Telefon:
0741.110.550.

l Vând casă, grădină cu anexe în
centrul comunei Toplița, la capătul
barajului Cinciș. Telefon:
0733.386.206, 0740.028.206.

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 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 Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere și garaj în Timișoara,
zona zero, mobilat și utilat, totul
nou. Preț: 375 euro, plus garanție.
Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și
utilat complet. Preț: 150 euro/lună,
plus garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT,
teren, mobilată modern. Chirie 300
euro/lună plus garanție, pentru 
familie, fără animale de companie. 
Tel. 0725.452.888.

l 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
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

l Vând teren intravilan Deva,
1000 mp, FS 100, cu utilități trase pe
teren, apă, canal, curent. Preț: 49.000
euro, telefon: 0725.452.888.

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

l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă nein-
undabilă. Terenul se va trece în in-
travilan. 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.

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 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 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 remorcă auto Padiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi, puțin
folosită. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând motor Ford Tranzit 2496
cmc, complet, radiator, tobă eșapa-
ment, spoiler față, electromotor, alter-
nator. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru jenți de aluminiu,
stare foarte bună, diferite obiecte
vechi și tablouri pictate pe până și sti-
clă. Prețuri negociabile, telefon:
0732.052.844.

l Vând Ford Focus, AF 2004,
motor 1,7 TDI, unic proprietar, taxele
la zi, mașină de garaj. Preț 1300 euro,
telefon: 0768.022.361.

l Vând parbriz pentru Dacia, gar-
nitură și alte piese. Telefon:
0769.473.088.

l Vând Dacia Logan roșu, 2009,
c.c 1,4 – 74.000 km, ITP 2021, cauciu-
curi pe jantă, unic proprietar. Preț:
2100 euro, negociabil, telefon:
0744.353.345.

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 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 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 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 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

Văduv, pensionar, din Deva,  în
vârstă de 74 de ani, cu ușoare afecți-
uni medicale, caut o doamnă pentru
menaj și curățenie. Poate locui cu
mine, iarna la bloc și vara la țară, la
12 km de Deva. Telefon: 0720.042.768.

l Meseriaș autorizat execut lu-
crări de reparații interioare, exte-
rioare, tencuieli, montaje uși, rigips,
gresie, faianță, parchet, instalații elec-
trice, în Hunedoara și împrejurimi.
Preț negociabil, telefon: 0724.302.866,
0254.719.709.

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. Tel. 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 singur, pensionar, cu
gospodărie la casă în localitatea Hăl-
magiu (jud. Arad) doresc să cunosc o
doamnă serioasă, pentru căsătorie.
Tel. 0745.973.801.

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 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 serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

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, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând țuică de mere, 55 grade,
vechime 3 ani, 30 lei/litru, la cantități
mari. Telefon: 0786.526.250.

l Vând tacâmuri de inox și de
argint, samovar rusesc și multe arti-
cole de bucătărie. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269

l Vând trotinetă Oxelo, duce până
la 75 kg. Preț: 100 lei, tel. 0743.137.888.

l Vând două saltele pentru pat,
fețe duble, noi, Germania, 1,40x2 m și
1x2 m, grosime 20 cm. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.

l Vând bicicletă Schimano, sem-
nalizare spate, comandă Wirless,
schimbătoare noi, geantă scule, ghi-
don înalt. Preț: 1300 lei, telefon:
0741.087.825

l Vând banc de lucru metalic pen-
tru lăcătușărie, cu două uși și mengh-
ină fixă, cu deschidere 100 mm, preț
500 lei, zdrobitor de struguri, 350 lei,
dulap metalic cu șase uși, 350 lei. Tele-
fon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând mașină electrică de cusut,
adusă din Germania, grapă după plug,
cu colți, semănătoare de grâu după
tractor. Telefon: 0254.776.082 

l Vând felurite obiecte din cristal,
goblenuri înrămate și colecție de flori
de mină. Prețuri convenabile, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând polizor profesional 380 V-
2,2 kW, pompe de grădină, mașină de
spălat flex 840 W.  Telefon:
0765.268.107.

l Cumpăr centură port-hernie, pe
stânga, cu bandă de metal. Telefon:
0254.776.082.

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

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

Deva - O campanie de
cercetări arheologice se des-
făşoară, în aceste zile, în
cetatea dacică Sarmizegetusa
Regia, din Munţii Orăştiei. Ac-
tivităţile se derulează în
cadrul proiectului de restau-
rare denumit „Capitala Daciei-
Muzeu viu al pa tri moniului
cultural european”. 

Consiliul Judeţean a infor-
mat că săpăturile se efec -
tuează în mai multe puncte
ale fortificației cu scopul de a
oferi informații și clarificări cu
privire la elementele con-
structive antice și la starea de
conservare a monumentului
istoric. 

În prima etapă a fost
trasată o suprafață la Poarta

de est, unde lucrările din anul
1980 au modificat substanțial
aspectul monumentului. 

„O serie de argumente des -
prinse din săpăturile din
seco lele XIX și XX indică o
configurație diferită a porții
față de cea materializată în
prezent în teren, astfel că se
impune o (re)cercetare a
zonei, pentru a obține date
suplimentare în vederea
propunerii unor soluții op-
time de restaurare”, a infor-
mat CJ Hunedoara.

Urmează a fi deschise o
serie de secțiuni și de
suprafețe pe mai multe seg-
mente ale zidului, precum și
în zona porților de vest și de
sud.

Săpături arheologice la
Sarmizegetusa Regia

Săpături arheologice la
Sarmizegetusa Regia

Hunedoara – Festivalul
„Opera Nights” revine la
Castelul Corvinilor din Hune-
doara, manifestarea culturală
fiind programată să aibă loc în
zilele de 17 şi 18 iulie, în aer
liber. 

Evenimentul este organizat
de Consiliul Judeţean Hune-
doara şi Primăria municipiului
Hunedoara, care şi-au propus
să ofere publicului meloman
din judeţ şi din ţară spectacole
de înaltă ţinută artistică. La
ediţia din acest an vor fi
prezentate spectacolele „Tru -
badurul”, de Verdi, şi „Turan-
dot”, de Puccini.  

„Trubadurul” este una din-
tre cele mai intense opere ale
lui Verdi, mai dramatice şi
paradoxal, accesibile publicu-
lui, titlul fiind încă de la pre-
mieră (Roma, 1853) un succes
de proporţii şi păstrându-se
de atunci în stagiunile 
operelor cu consecvenţă.

„Turandot” este o operă în
trei acte care a avut premiera
mondială la 25 aprilie 1926, la
Teatro alla Scala din Milano.
Ultimele zece minute ale ope -
rei au fost compuse de Franco
Alfano, Puccini decedând
înainte de terminarea lucrării.

Acţiunea este plasată în
China şi începe cu un man-
darin care citeşte decizia
prinţesei Turandot care
hotărăşte ca pretendenţii ei
trebuie să îndeplinească două

condiţii pentru a le fi acceptate
propunerile: să aibă sânge
regal şi să poată dezlega trei
ghicitori.

Accesul la spectacole va fi
liber, în limita locurilor dis -
ponibile, şi cu respectarea

unor măsuri de siguranţă san-
itară ce vor fi anunţate, în
curând, de organizatori. Spec-
tacolele din cadrul festivalului
de operă vor începe la ora
21,00.

Petroşani - Cunoscutul
înotător hunedorean Avram
Iancu va pleca vineri, 16 iulie,
în Ungaria, unde va încerca
să doboare un nou record
mondial. El și-a propus să
traverseze de două ori lacul
Balaton, într-o cursă con-
tinuă de trei zile şi trei nopţi.
Pentru a atinge această per-
formanță, polisportivul din
Petroșani s-a antrenat intens,
în ultima perioadă, în apele
mai multor lacuri și râuri din
țara noastră. Între acestea se
numără şi lacul Bicaz.

„Așadar, vineri, 16 iulie, la
ora 10:30, din fața Primăriei
Petroșani, voi pleca spre
Lacul Balaton din Ungaria, în
prezența admiratorilor, fa -
miliei, prietenilor, susținăto-
rilor. Oricine dorește să
participe la plecarea spre cea
mai grea cursă din viața mea
este binevenit! Alături de
mine va fi primarul Petroșa-
niului, domnul Tiberiu Iacob
Ridzi, căruia îi mulțumesc
pentru susținere.

De asemenea, va fi prezent
și Mihai Leu, primul român

care a devenit campion mon-
dial la box profesionist. Îi
mulțumesc și lui pentru
apreciere și pentru faptul că
este lângă mine, încărcându-
mă cu energie”, a declarat
bibliotecarul din Petroşani.

Avram Iancu a anunţat că
va dedica acest record cam-
pioanei Nadia Comăneci,
pentru a marca astfel îm-
plinirea a 45 de ani de la mo-
mentul în care sportiva a
obţinut prima notă de 10 din
istoria gimnasticii mondiale.

Avram Iancu – în faţa unui nou record mondial

Festivalul "Opera
Nights" revine la
Castelul Corvinilor


