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sĂnĂtAte

Fondat de Cornel POENAR

pAG. 2
Dr. Melinda Mitranovici 
are una dintre cele mai 
frumoase meserii din
lume: aduce viaţa, 
bucuria şi lumina 
în casele noastre!

AdministrAţiepAG. 3

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!

Guvernul a epuizat
resursele financiare 
din PNDL 2. Proiectele 
de investiţii ale
administraţiilor locale
riscă să se oprească din
lipsa fondurilor.

GRATUIT

primul caz de Covid-19
cu tulpina delta! 

primul caz de Covid-19
cu tulpina delta! 

Tânărul pilot de karting Patrick Săliștean, 
de la CS Autosally-Simeria, a devenit 
campion în Karting Masters./pag.6

eduCAţiepAG. 5
Copiii din comuna
Vălişoara participă la 
cursuri gratuite de iniţiere
în programare. Mentor 
le este profesorul din sat,
Cosmin Căluşer. 

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:
• DREGOESC IOAN din Bretea Română
• BOCAN IOAN  din Ormindea

/p.3

CApriCiile vremii – AntiCipAte 
de plAnte, inseCte sAu AnimAle
Atunci când intenționăm să ne petrecem
vacanța în mijlocul naturii, pentru ca timpul
nefavorabil să nu ne surprindă nepregătiți, în
lipsa unui barometru, ne putem orienta după
unele semne din natură. /pag.8-9

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

E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale
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C
u ce am putea în-
cepe? Cu reluarea
înceată a activității,

încercând să creăm o
nouă normalitate… S-a
acceptat să ne reluăm ac-
tivitatea, să ne ocupăm
din nou de cazuri non-
covid, respectând
distanțarea și regulile de
prevenire a infectării. 

Discret începe să crească
natalitatea: pornind de la un
timid scor de 33 nașteri pe
lună, tot creștem. Reluarea
activității a adus modificări și
în structura spitalului: neona-
tologii ne oferă un sprijin
crescut, asigurând prezența
lor prețioasă în orice moment
dificil pentru mame și pentru
obstetricieni. Acest aport
nesperat, cu efortul lor de-
osebit, crește încrederea vi-
itorilor părinți în aceste
timpuri în care ne-am obiș -
nuit să sperăm cât mai puțin
ca să nu fim dezamăgiți.

Și totuși… ca și o „lumi -
niță”: vine o nouă recoman-
dare din partea Ministerului
să permitem unui aparținător
să asiste, în limitele posi bi -
lităților medicale, la naștere!
Ca o noua provocare, ne
străduim să venim în spri-

jinul acestei inițiative care
aduce atâtea satisfacții viito-
rilor părinți!

Ne-am reluat activitatea și
cu celelalte cazuri, ginecolo -
gice. Aici lucrurile nu stau la
fel de bine. Întâlnim pacienți
care și-au neglijat pro blemele,
din motive personale sau
datorită pandemiei. Nu pu -
tem decât să ne străduim să-i
tratăm, să-i echilibrăm, să-i
programăm astfel încât să nu
depășim momentul oportun
pentru tratament. Le câști -
găm încrederea că vor fi în
siguranță în spital, că ne vom
asigura că vom face totul pen-
tru binele lor.

Limitările noastre? Res -
pectarea acelor condiții de
distanțare pentru siguranța
pacientului, care încă ne
obligă la amânarea cazurilor
cronice, chiar dacă perioada
de amânare s-a redus.
Prezentarea pacienților într-
o stare deplorabilă în unele
situații, ceea ce face dificilă
rezolvarea situației lor.
Amenințarea cu valul 4 al
pandemiei care aduce cu sine
semne de întrebare cu privire
la viitor…

Cum ne-a schimbat pan-
demia? E greu de stăpânit

frica… frica să nu te
îmbolnăvești la servici… frica
să nu fi purtător și să
îmbolnăvești pe cei dragi și
vulnerabili… frica să nu
îmbolnăvești pacienții… frica
să mai trăiești pur și simplu…
lupta cu lipsa de empatie a
celor din jur… lupta cu cei
care nu cred în virus… care de
fapt nu cred în nimic… lupta
cu lipsurile…. oboseala
cronică…

Cum suntem acum? E in-
teresant cât de plini de re -

surse suntem noi, oamenii!
Cu toate dificultățile prin care
am trecut, personal medical
și pacienți deopotrivă, avem o
poftă de viață de nestăpânit,
care ajută să ne reluăm
activitățile fix de unde le-am
lăsat, reușim să alinăm
suferința noi, cei din sistemul
sanitar, cu o abnegatie prea
puțin alterată de eveni-
mentele precedente. Iar pa-
cientul ni se adresează cu
speranță și încredere.

Nu pot privi decât cu în-
credere spre viitor, în ciuda
amenințărilor care planează
asupra noastră din punct de

vedere al deciziilor, mai  mult
sau mai puțin bune, care se
vor lua, în ce privește sectorul
public/privat din sănătate.
Cred că toate se vor rezolva în
favoarea pacientului, fără să
ne afecteze major pe noi, cei
care îi îngrijim, un rol major
avându-l dezbaterile publice.

Cu toții ne dorim în defini-
tiv un sistem de sănătate cât
mai bine pus la punct, centrat
pe pacient.

Dar înainte de toate,
doresc să ne reluam viața așa
cum o știam, dar cu mai mult
respect față de tot ce ne
înconjoară!

Privim cu încredere spre viitor 
în favoarea pacientului

Ne-a vorbit dr. Melinda-Ildiko MITRANOVICI (foto), medic primar, șef secție obstetrică-ginecologie, 
Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara

V
asile Daniel CHEBAC
(foto) este un nume
cunoscut și respec-

tat în comuna Teliucu In-
ferior, atât pentru
calitățile sale civico-etice,
cât și datorită profesio -
nalismului de care a dat
dovadă în cei peste 27 de
ani ca și polițist, în ma-
joritatea ca șef de post în
cadrul secției V Hune-
doara, Poliție rurală -
Teliucu Inferior.

Conform legislației pri -
vind pensionarea polițiștilor,
recent și-a închis „cartea” de
muncă, cu durere în suflet
pentru despărțirea de profe-
siunea aleasă. 

A iubit munca de polițist și
i s-a dedicat în totalitate, fapt
pentru care a primit Diplomă

de onoare din partea or-
ganelor superioare.

Prin calm și răbdare, a po-
tolit „furtunile” unor discuții
aprinse între oameni „îm-
blânzind” pe cei furioși gata
să producă certuri sau du -
rere.

- A căutat - după cum
susținea Radu Cătălin BRU-
MAR, consilier local în cadrul
Primăriei - să „zidească” în
comunitate o viață bazată pe
respect, sub semnul unor
calități civice și morale.

Era mereu pentru iubire,
dragoste și respect între se-
meni, el fiind ca o „ploaie”
care înviorează și veselește
omul.

A știut să respecte oame -
nii comunei și a încercat să
împrăștie ura și dezbinările

sufletești între mulți dintre
aceștia.

...În discuțiile noastre și-a
amintit cu mândrie de so -
luționarea cu ani în urmă, cu
operativitate a unei crime,
stabilind autorul.

A punctat și repeziciunea
cu care a destructurat un
grup infracțional specializat
în furturi de cazane pentru
fabricat țuică, venit în zonă
tocmai din Târgu Mureș.

...Acum, s-a retras din po -
li ție, dar încrezător în viață,
rămânând ca și până aici,
liantul frumoasei sale familii
- cu o soție învățătoare și doi
copii - unul student la drept
și celălalt elev. 

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș  

A respectat oamenii, împrăștiind ura și dezbinările sufletești
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M
inisterul
Dezvoltării a
epuizat resursele

pe acest an pentru
finanţarea proiectelor din
PNDL2

Consiliul Judeţean Hune-
doara, dar şi Primăria Hune-
doara atrag atenţia asupra
pericolului de blocaj în care vor
intra proiectele de infra struc -
tură locală care se derulează cu
ajutorul finanţărilor oferite de
Programul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL)2. Se
întâmplă în condiţiile în care

Ministerul Dezvoltării a
anunţat că fondurile disponi-
bile pe acest an s-au epuizat la
jumătatea lunii iunie, ceea ce
înseamnă că nu se vor mai face
deconturi pe lucrări executate
după data de 15 iunie. 

În aceste condiţii, pro iectele
finanţate prin PNDL 2 se vor
opri, în detrimentul unor
lucrări de care puteau benefi-
cia şi comunităţile mai mici.

„Acest program a scos din
mocirlă satele şi comunele,
oraşele mai mici, iar acum se
opreşte la jumătatea anului. Nu

s-a întâmplat niciodată ca în
luna iunie să fie gata banii din
PNDL, un program care a per-
mis investiţii în toate
administraţiile locale, fără să
ţină cont de culoarea politică a
primarilor. Se spune că pri -
măriile pot continua lucrările
începute şi că acestea vor fi
plătite la rectificarea bugetară.
Primarii nu mai au încredere,
iar bugetele proprii ale pri mă -
riilor abia ajung până la
sfârşitul anului”, a declarat
preşedintele Consiliului Jude -
ţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu
Nistor. 

Acesta susţine că blocarea
fondurilor va duce, printr-o
consecinţă directă, la falimen -
tarea firmelor de construcţii
care au lucrat în avans, folosind
resurse proprii, în speranţa că
facturile vor fi decontate la
timp. „Primăriile nu au bani să-
şi continue activităţile pentru
că multe administraţii locale
nu şi-au planificat sume pentru
aşa ceva. Ajungem în situaţia în
care putem aduce în faliment
multe firme din judeţul Hune-
doara care lucrează cu primă -
riile”, a spus preşedintele CJ
Hunedoara.

El a menţionat că se va
adresa Guvernului în legătură
cu problemele apărute în deru-
larea PNDL2, atât prin Uniunea
Naţională a Consiliilor Jude -
ţene, cât şi prin asociaţiile de
comune, oraşe sau municipii. 

Blocaj în derularea
proiectelor finanţate 

prin PNDL2

PNDL 2 în judeţul Hunedoara
În judeţul Hunedoara au fost 221 de proiecte care au

câştigat finanţare prin PNDL 2, iar dintre acestea 116 au
fost finalizate. Pentru cele 65 de proiecte rămase mai este
nevoie de o finanţare de circa 150 de milioane de lei. 

Deva – Peste 770 de mi -
neri din Valea Jiului îşi încheie
vineri, 23 iulie, relaţiile de
muncă pe care le-au avut cu
Complexul Energetic Hune-
doara şi vor pleca în şomaj. La
fel se va întâmpla pe 26 iulie
cu 700 de energeticieni de la
Termocentrala Mintia, care au
optat pentru disponibilizările
colective de personal propuse
de administraţie.

Persoanele concediate co -
lectiv vor beneficia de plăţi
compensatorii în valoare de
10.000 de euro, impozitate cu
10%, pe care le vor primi într-
o singură tranşă pe data de 5
august, în acelaşi moment cu
plata salariilor, a anunţat ad-
ministratorul special al CEH,
Cristian Roşu. 

El a menţionat că după
data de 27 iulie la Ministerul
Energiei se vor purta noi
discuţii referitoare la progra-
mul de reorganizare al CEH şi
înfiinţarea noului complex
energetic din Valea Jiului. 

Ce se va întâmpla cu ter-

mocentrala de la Mintia,
rămâne de văzut. Consiliul
Judeţean Hunedoara şi-a
manifestat, de mai multe ori,
intenţia de a cumpăra termo-
centrala, în condiţiile Ordo -
nanţei 60 din 2019, apreciind
că producătorul de energie ar
putea deveni eficient dacă va
folosi cărbune din Indonezia,
sărac în sulf. Deocamdată,
autorităţile judeţene nu au
primit, potrivit acestora, nici
măcar un răspuns formal la
solicitările adresate Minis-
terului Energiei. 

Pe de altă parte, cum de s-
au găsit resurse financiare
pentru concedierile colective
de personal, adică aproxima-
tiv 14 milioane de euro (o
medie de 1400 angajaţi
disponibilizaţi x 10.000 euro),
şi nu au fost bani pentru
investiţii în echipamente pen-
tru respectarea normelor de
mediu la termocentrala Min -
tia? Azi am fi avut cu 1.400 de
şomeri mai puţin în judeţ!

Ultimele zile pentru 
1.477 de angajaţi ai CEH

Ministerul Apărării Naționale organizează  o nouă campanie de recrutare și selecție
pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de
rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri
militari, subofițeri, gradați și soldați.

La prezentarea la centrul militar zonal, judeţean sau de sector pe a cărui rază de re-
sponsabilitate îşi au domiciliul, cetățenii interesați vor fi informaţi cu privire la avantajele
îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de re-
crutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară
unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul
de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care
fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi
consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pen-
tru care aceştia îndeplinesc criteriile specificereferitoare la nivelul studiilor și
corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile
militare. 

Detalii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului militar județean Hunedoara (
Deva str. Piața Unirii nr. 6, telefon  0254211304 sau 0787240054), programul de lucru
fiind luni, miercuri, joi şi vineri (8.30 - 16.30) şi marţi (10.30-18.30).

* * *
La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar

în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta
următoarele documente:

actul de identitate, în original şi în copie;
certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;

acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa
civilă, în original şi în copie;

permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în
copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea
atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin cali-
tatea de rezervist.

*  *  *
Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.

270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015
privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I,
din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivităţii
serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

- creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari
nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se
adăugă solda gradului deţinut;

- creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie,
a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

- eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația
nesemnării/ nefinalizării contractului; 

- eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;
- crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a

rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în
primul an de la trecerea în rezervă.

Primul caz de Covid-19 
cu tulpina Delta 

M.Ap.N. continuă procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor 
voluntari în anul 2021

Deva – În judeţul Hune-
doara a fost confirmat primul
caz de Covid-19 cu tulpina
Delta. Persoana, în vârstă de
36 de ani, nevaccinată, a sosit
din Marea Britanie și a fost
internată la Spitalul Munici-
pal Hunedoara. Evoluția bol-
navului a fost favorabilă,
urmând să fie externat în 
cursul acestei săptămâni. DSP

Hunedoara a întocmit an-
cheta epidemiologică, toți
contacții fiind carantinați și
monitorizați la domiciliu. 

DSP Hunedoara reco -
mandă tuturor cetățenilor
nevaccinați să se prezinte la
oricare centru de vaccinare în
vederea imunizării și evitării
expunerii riscului infectării.



A
drian Ovidiu
Bartha  este noul
primar al comunei

hunedorene Burjuc, o lo-
calitate binecuvântată,
aşezată pe cursul Râului
Mureş spre Arad. 

“Un tânăr gospodar, cu vi -
ziune şi putere de muncă,
pregătit să lucreze pentru
binele hunedorenilor”, sunt cu-
vintele simple, dar cu mare
încărcătură rostite de depu-
tatul hunedorean Natalia In-
totero, cu ocazia învestirii
acestuia la ceremonia oficială
prilejuită de rostirea jură -
mântului de primar, de vineri.

,,Fiu al fostului primar,
Adrian Ovidiu Bartha este cel
mai tânăr primar din judeţul
Hunedoara, o persoană
energică si motivată în care
am încredere și căruia îi
promit întreg sprijinul meu”,
avea să spună între altele
Laurenţiu Nistor, Preşedintele
Consiliului Județean Hune-
doara, cu ocazia  ceremoniei
de învestire a primarului

desfăşurată în prezența unei
asistențe de ţinută, repre -
zentată de către  prefectul
judeţului, primari în funcţie  ai
PSD  Hunedoara, consilieri lo-
cali şi judeţeni, oameni ai sat-
ului şi reprezentanţi ai mediei
hunedorene. Ca invitat special
a fost prezent şi Eugen Or-
lando Teodorovici , membru
marcant al PSD şi fost min-
istru de finanţe. ,,A fost o
promisiune pe care am ono-
rat-o întrucât am promis în
campanie că dacă Adrian va
câștiga Primăria  Burjuc voi
veni cu mare drag la ceremo-

nialul de învestire în funcţie.
Dincolo de emoțiile momen-
tului festiv am fost deosebit de
bucuros să văd multă
speranță în ochii si sufletul oa-
menilor de aici prin alegerea
în functia de primar a unui
tânăr motivat să aducă în viața
localității multe lucruri noi,
care vor schimba în bine în-
treaga comună”, a spus  cu bu-
curie  Eugen Teodorovici.

Momentul de vineri  a fost,
dincolo de un succes deosebit
al unui tânăr într-o competiție
electorală şi un frumos prilej
de dialog pentru viitorul co-
munei Burjuc.

De remarcat că, Adrian este
fiul fostului primar al co-
munei, care a decedat în urmă
cu câteva luni bune. Astfel,
noul edil ales este continua-
torul  proiectelor locale ale
tatălui său, spre cinstirea
memoriei acestuia.

Felicitări şi mult succes!
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Adrian Ovidiu Bartha este
noul Primar al Comunei Burjuc

A
m sărbătorit  pe
20 iulie ziua
Aviației Române

și a Forțelor Aeriene. Cu
această ocazie am dorit
să aflăm câteva
informații actualizate
despre capacitatea
României de a fi, în
acest moment, un
partener viabil în con-
trolul aerian al regiunii
în care ne aflăm.  
Pentru această, ne-am
adrestat  lui Viorel
Salan, deputat PSD de
Hunedoara, membru al
Comisiei pentru
apărare, ordine 
publică şi siguranţă
naţională.

- După părerea dumnea -
voastră, cât de puternică
este România azi în spațiul
aerian din Balcani și zona
Mării Negre?

România dispune de o

Armată puternică, bine
echipată, tehnologic cu
tehnică militară modernă
occidentală.  Acest proces de
transformare este în plină
desfășurare și se pot vedea
primele rezultate ale politicii
de a alocă pentru al cincilea
an consecutiv a 2% din PIB
pentru Apărare. Nu am nicio
îndoială că în prezent Româ-
nia domină în mod clar
regiunea în ceea ce privește
Forțele Aeriene, care acum
dispun de un număr de 17

aeronave americane F-16
Fighting Falcon. Ultimul avion
militar de acest tip a fost
recepționat la sfârșitul lunii
martie, la sediul Bazei 86
Aeriană de la Borcea. În
această etapă, mai sunt de
venit încă patru aeronave de
acet tip.

Achiziția noului lot de cinci
avioane F-16 Fighting Falcon
și a pachetului de bunuri și
servicii aferent va asigura fără
discuție creșterea securității
Româ niei prin executarea

permanentă a apărării spa -
țiului aerian național respec-
tiv NATO, atât pe timp de
pace, cât și în situații de criză.

- Vi se pare suficientă doar
achiziționarea avioa nelor
F16 ?

Desig ur, că nu. Este nevoie
și de o infrastructură la fel de
modernă.  În  2021, bugetul
Apărării prevede o investiţie
în infrastructură de peste 815
milioane lei, anume investiţii
de la bugetul de stat de aprox-
imativ 750 milioane lei şi
cofinanţarea unor proiecte din
Programul NATO de Investiţii
în Securitate – NSIP de 15,5
milioane lei, precum şi
proiecte realizate prin fonduri
europene nerambursabile de
50 milioane lei. De aceste fon-
duri vor beneficia și bazele
aeriene Borcea, Mihail Kogăl -
niceanu, Câmpia Turzii, Oto -

peni. Este avută în vedere in-
frastructura necesară pentru
creşterea calităţii vieţii per-
sonalului prin dezvoltarea
facilităţilor de cazare, trata-
ment, odihnă, refacere-recu-
perare a capacităţii de luptă a
militarilor. Trebuie de aseme-
nea făcută precizarea că dez-
voltarea de infrastructură în
locaţiile comune - Cincu, Mi-
hail Kogălniceanu, Deveselu,
Câmpia Turzii - se va face
împreună cu partenerul stra -
tegic.

România a demonstrat
mereu că este un partener
strategic serios, pe care aliații
ei se pot baza.Tot acest efort
financiar și logistic va duce în
final la consolidarea poziției
geostrategice a României ca
furnizor de securitate și sta-
bilitate regional, în zona Marii
Negre și în Balcani.

-  Vă mulțumesc.

Viorel Salan: “România domină în mod clar regiunea 
în ceea ce privește Forțele Aeriene”

C
e să vezi? Comisia
Europeană mi-a dat
dreptate  și a decis

scoaterea din PNRR a
proiectului în valoare de
600 milioane de Euro
servit de ministrul En-
ergiei companiei GSP
Power. 

Pentru încercarea de a-i ex-
clude pe investitorii din 
energie onești dintr-o competiție
pentru fonduri europene, care ar
trebui să fie deschisă și corectă,
Virgil Popescu ar trebui să își dea
demisia.

În acest context, procesul
de vânzare a activelor Ter-
mocentralei Mintia către GSP
Power trebuie să fie stopat,
urmând ca termocentrala să
revină Primăriei Deva și să
fie retehnologizată pe fon-
duri europene. Nu poți să
închizi Mintia pentru a trans-

fera activele termocentralei,
pe sub masă, într-un proces
lipsit de transparență,
aceleiași GSP Power. Cer ac-
tualei Puteri să nu facă
aceleași greșeli ca la Brux-
elles! Termocentrala care
asigura termia în Deva tre-
buie să revină administrației
publice locale. Cu 600 de mil-
ioane de Euro, banii europeni
pe care Virgil Popescu ar fi
vrut să îi verse direct în
buzunarele GSP Power, am
putea avea la Deva cea mai
performantă și mai ecologică
termocentrală din Ardeal.
Sigur ne-ar rămâne bani să
schimbăm și rețeaua de ter-
moficare din oraș.

19.07.2021

Deputat AUR 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția 
electorală 22 HUNEDOARA

Termocentrala Mintia trebuie

să revină Primăriei Deva, 

nu GSP Power. Cer actualei 

Puteri să nu facă aceleași

greșeli ca la Bruxelles



Vălişoara – V-aţi gândit
că în vacanţa mare se poate
face şi altceva în afară de
joacă, mers la ştrand sau lec-
tura unei cărţi potrivite
vârstei? În rândurile de mai
jos vă aducem în atenţie o
situaţie excepţională pe care
am întâlnit-o în comuna
Vălişoara. Aici, un grup de
copii cu vârste între 4 şi 12
ani se întâlnesc o dată pe
săptămână şi învaţă cum se
poate face programarea unui
calculator. 

Profesor le este Cosmin
Căluşer, mai noul lor con -
sătean, un om care a înţeles
că toţi copii, indiferent că
trăiesc la sat sau la oraş, tre-
buie să aibă aceleaşi şanse.
Iar industria IT poate fi acea
şansă pe care şi-o doresc
părinţii pentru reuşita în
viaţă a copiilor lor. 

„Copiii sunt foarte încân -

taţi, le place ceea ce fac la
cursurile de programare.
Este un curs interactiv, în
care cei mici sunt introduşi
în tainele informaticii. Vreau
să-i mulţumesc domnului
Cosmin Căluşer pentru im-
plicare şi pentru faptul că a
reuşit să-i facă pe copii să so-
cializeze şi în alt fel”, a spus
primarul comunei Vălişoara,
Camelia Bedea (medalion).

Cele şase module de in-
troducere în programare,
adresate copiilor, au început
pe 12 iulie şi-i ajută pe cei
mici să cunoască limbajul in-
troductiv în acest domeniu
de mare viitor. Cu ajutorul
cunoştinţelor acumulate,
cursanţii vor putea crea ulte-
rior propriile poveşti şi
jocuri interactive. 

„Cursul de introducere în
programare îi ajută pe copii
d-voastră să gândească cre-

ativ, sistematic și să cola-
boreze. Odată ce învață să
programeze cu Scratch, co -
piii învață strategii pentru
rezolvarea problemelor, co-
ordonarea proiectelor si co-
municare eficientă. O parte
importantă a cursului o re -
prezintă dezvoltarea per so -
nală”, arată profesorul
Cosmin Căluşer.

Participarea la cursuri
este gratuită şi se desfăşoară
la sala căminului cultural din
Vălişoara, în fiecare zi de
luni, de la ora 10,00, pentru
o perioadă de şase
săptămâni, ca rezultat al
unui parteneriat cu Școala
Gimnazială Vălișoara. 

Pentru curs este nevoie ca
fiecare copil să dețină tele-
fon mobil de tip android,
iPhone sau tablete. Co nec -
tarea la internet este gra -
tuită. 
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Vălişoara: Copiii învaţă
tainele informaticii,

în vacanţa mare

Vaţa de Jos – Confruntată
cu problemele generate de
inundaţiile din ultimii doi ani,
administraţia locală din co-
muna Vaţa de Jos rămâne cu
garda sus şi încearcă tot ceea
ce se poate pentru prevenirea
unor evenimente similare.
Cifrele justifică aceste efor-
turi: în anul 2020 pagubele
au fost de circa 6,4 milioane
de lei, iar urmă cu două luni
inundaţiile au produs dis-
trugeri estimate la 1,4 mil-
ioane de lei. 

„Inundaţiile au afectat di-
verse culturi, au fost erodate
malurile cursurilor de apă, au
fost probleme la casele oame-
nilor. De aceea, acum
încercăm toate soluţiile posi-
bile şi insistăm pentru ca
asemenea necazuri să nu se
mai întâmple. La Prăvăleni,
de exemplu, s-a făcut un mal
din cele patru necesare şi ar
mai trebui decolmatat Crişul
Alb pentru că mai sunt arbori
căzuţi. Este vorba de vreo 9
kilometri care necesită
atenţie sporită”, spune pri-
marul comunei Vaţa de Jos,
Liviu Linţă.

Potrivit acestuia, pe Valea

Ciunganilor a fost efectuată
operaţiunea de decolmatare
până la confluenţa cu Crişul
Alb, însă acum este nevoie de
îndiguire pentru a ţine malul. 

În ceea ce priveşte infra-
structura rutieră, primarul
comunei vine cu câteva veşti
bune: drumurile din Căză -
neşti, Ocişor şi Ciungani au
fost reabilitate în baza unor
finanţări obţinute prin PNDL.
Drumurile sunt finalizate în
proporţie de 99%, mai tre-
buie făcută recepţia finală.

În schimb, o mare pro -
blemă este la Drumul Regelui,
adică drumul judeţean care
face legătura cu comuna
Petriş, din judeţul Arad. „Este
într-o stare precară şi ar mai
trebui asfaltat pe o porţiune
de 14 kilometri. Acum se
poate circula cu maşinile cu
tracţiune integrală. Drumul
este important pentru dez-
voltarea turismului în zona
noastră, mai ales că are o va -
loare de simbol. Sperăm că
vom găsi acele soluţii prin
care această problemă va fi
rezolvată”, a menţionat pri-
marul comunei Vaţa de Jos.

Deva - Polisportivul
Avram Iancu a fost nevoit să
se oprească din încercarea sa
de a stabili un nou record la
înotul de anduranţă pe Lacul
Balaton, din Ungaria. După
câteva ore de la startul în
cursa spre o nouă per -
formanţă, o furtună cu valuri
mari l-au oprit, duminică
după-amiază, pe Iancu. 

„După cum ați văzut, îno-
tul de duminică s-a întrerupt
brusc, trist, după doar 8 ore,
în mijlocul unei furtuni și a
unor circumstanțe care nu
au depins de mine. Eu mă

simțeam excelent, abia ce
îmi făcusem încălzirea, iar în
acele valuri am fost mai re-
laxat ca niciodată, setat fiind
pe un înot de foarte lungă
durată. Puteam rezista la
dublul intensității acelei
situații. Ambarcațiunile, nu!
Caiacistul era în derivă lup-
tând pentru propria lui viață,
la mare distanță de mine.
Iahtul principal era lovit din
lateral de acele valuri, iar
balansul lui era de neimagi-
nat. Cei din șalupa înso -
țitoare erau cu un ochi pe
mine și cu unul pe caiacist. În

această conjunctură alar -
man tă, căpitanul vasului
principal a decis: încetarea
misiunii. Când căpitanul de-
cide asta înotătorul trebuie
să se supună chiar dacă el nu
are nicio problemă. Am
făcut-o imediat, în mod dis-
ciplinat», a menţionat Avram
Iancu. 

Ambiţios cum îl ştim,
Avram Iancu a anunţat deja
că nu renunţă la stabilirea
unui nou record şi că va
reveni la sfârşitul lunii au-
gust pe Lacul Balaton. 

Avram Iancu – oprit de furtună pe Lacul Balaton

Vaţa de Jos: Prevenirea unor
noi inundaţii, pe agenda

administraţiei locale



Într-o conferință de
presă susținătă de
Toshiro Muto, direc-

torul general al Tokyo-
2020, aceasta nu a exclus,
anularea în ultimul mo-
ment a Jocurilor Olimpice
în condiţiile creşterii
numărului de cazuri de
coronavirus în Japonia,
informează Reuters.

Toshiro Muto a fost între-
bat dacă Jocurile Olimpice
care vor debuta în aceste

zile, mai pot fi anulate, iar el
a declarat că va urmări
numărul de infectări şi că va
discuta cu toate părţile im-
plicate dacă va fi necesar.

"Nu putem prezice ce se
va întâmpla cu numărul de
cazuri de coronavirus", a ex-
plicat Toshiro Muto . 

"Vom continua deci dis -
cuţiile, dacă există un vârf de
cazuri. Am convenit că în
funcţie de situaţia corona -

virusului, vom convoca
astăzi din nou discuţii cu
participarea celor cinci părţi
(pe lângă Tokyo-2020, este
vorba de Comitetul Inter -
naţional Olimpic, Comitetul
Internaţional Paralimpic, gu-
vernul japonez şi guvernul
metropolei Tokyo - n. r.). În
acest moment, cazurile de
coronavirus pot creşte sau
scădea. Ne vom gândi deci la
ce va trebui să facem atunci
când se va ivi situaţia", a afir-
mat Muto.

Preşedintele CIO, Thomas
Bach, afirmase anterior că
anularea Jocurilor Olimpice
de la Tokyo "nu a fost
niciodată o opţiune" iar
competiția olimpică JO,
amânată cu un an, dacă va
începe , se va disputa fără
public pentru a reduce cât
mai mult riscul unor noi
infectări.

În altă ordine de idei,
Muto a precizat că sportivii
care prezintă un test negativ
cu şase ore înainte de startul
competiţiei lor vor putea
participa la probe.

Recent echipa de ju-
niori  de la Viitorul
Hunedoara a parti -

cipat la un puternic tur -
neu de fotbal desfășurat
la Florești, lângă Cluj
Napoca. Jucătorii din
echipa hunedoreană,
pregătiți de Dănuț Tomșa,
au făcut furori la acest
turneu  și au reușit câteva
rezultate  deosebite.

Calificați în semifinala
turneului de la Florești,
tinerii jucătorii de la Viitorul
Hunedoara  au prins o zi
bună și după ce au învins
formația Sporting Cluj
Napoca cu  5-4 după prelun-
giri şi executarea loviturilor
de departajare, s-au calificat
în finala turneului.   

În ultimul act al turneului
hunedorenii au întâlnit
echipa  de juniori Luceafărul
Cluj Napoca (pepiniera  de
tineri jucători de la U Cluj
Napoca), iar rezultatul final
2-1 a fost de partea echipei
clujene.

Ca urmare a rezultatelor
deosebite, mai mulţi jucători
de la Viitorul Hunedoara au
fost remarcați de organiza-
tori: Rareș Tomșa-declarat
ju că torul turneului, Marco
Lingurar, Alexandru Stupu.

Întrega echipă a fost re -
compensată cu premii din
partea organizatorilor, fie -
care jucător primind câte o
cupă și o diplomă de partici-
pare. Felicitări!
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Olimpice

Organizatorii nu 
exclud anularea

Olimpiadei de la Tokyo

Fotbal juniori

ANUNŢ LICITAŢIE
Invitatie de participare, SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei ,

nr.10D, jud. Hunedoara, in calitate de lichidator judiciar al debitorului Minarom Prest SRL,
organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea mobilului Marca Volkswagen
varianta TIGUAN an fabricatie 2012, preţ de pornire 12302 EURO + TVA.

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva, str.Cernei, nr.10D,
jud. HD. Licitatie se organizeaza pentru data de 27.07.2021 orele 12,00.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini,
achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire si depunerea docu-
mentelor de participare la licitatie cu o zi inainte de inceperea licitatiei .

Toti cei care pretind vreun drept asupra activelor supuse vanzarii au obligatia sa
anunte lichidatorul inainte cu 2 (două) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub
sanctiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare.Telefon 0744-814145.

Miruna Mălăuță,
legitimată la
secția de karate

WUKF de la CSM Jiul
Petroșani, componentă a
lotului national de karate,
se află în aceste zile în
Elveția, unde participă la
un cantonament de
pregătire la invitația mul-
tiplei campioane mondi-
aleElena  Qurici
(calificată la Jocurile

Olimpice din Tokyo).
Cantonamentul de pregă -

tire se desfasoara în Gran Ca-
naria pe perioada a 10 zile iar
printre cei prezenți la această
acțiune se numără câțiva
sportivi cu rezultate deo se -
bite la nivel mondial și Euro-
pean.

Miruna Mălăuță a fost
invitată de către organizatori
și datorită unei relații perso -

nale de prietenie cu gazda
acestui cantonament interna -
ţio nal, Elena Qurici.

Pentru sportiva din Pe -
troșani este un bun prelej de
antrenament în condiții spe-
ciale și de ai întâlni pe câțiva
dintre sportivii alături de care
va participa la viitoarele com -
petiții interna ționale, de califi-
care pentru Jocurile Olimpice
de la Paris, din 2024.

Tânărul pilot de 
karting Patrick
Săliștean, legitimat

la Club Sportiv Autosally
din Simeria a devenit la
sfârsit de sezon campion
in Karting Masters, cel mai
puternic campionat de
karting din România. 

S-a impus la clasa Micro
Rok (unde au fost înscriși 18
piloți, pînă vârsta de 10 ani)
după ce a câștigat toate cele
cinci etape situându-se de
fiecare dată pe primul loc, cu
13 manșe pe care le-a câștigat
fără probleme și alte două
manșe, de concurs în care a
obținut locul II

Un rezultat pe măsura
efortului depus de catre
Patrick Săliștean şi a celor din
jurul lui.

De altfel, la etapa a cincea
care s-a desfășurat la Prejmer

(județul Brașov) din campi-
onat tinerii  piloți de la Club
Autosally din Simeria  au fost
printre vedete ei având mai
multe rezultate remarcabile.

Au urcat pe podiumul de
premiere la această etapă:
Patrick Săliștean locul I ( la
categoria Micro Rok) iar
Alexandru Buturean (născut
la Deva) (la categoria Micro
Rok)   și Ivan Indrieș (Oradea)
au ocupat ambii locul III (la
Mini Rok cu vârsta de la 10-
13 ani).

În clasamentul general al
campionatului, Patrick Să -
liștean s-a situat pe primul loc
iar Alexandru Buturean ambii
la categoria Micro Rok și
David Ciureanu toți legitimați
la clubul din Simeria, s-au
clasat pe locul III la Mini Rok.
Felicitări !

Karate: Miruna Mălăuță este în Elveția

Karting

Patrick Sălișteanu, 
campion național la karting

Fotbal juniori
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D
upă desfășurarea
Campionatelor
naționale de

atletism pentru juniori U
18 de la Pitești, unde au
fost prezenți 474 de
sportivi,230 feminin si 244
la masculin, județul Hune-
doara are doi noi campioni
naționali de juniori.

Adelin Daniel Pop, legitimat
la CSS Hunedoara, a revenit
acasă de la concursul național
cu două medalii. El este noul
campion național în proba de
800 m pe care a câștigat-o într-
o manieră deosebită. Având
dublă legitimare lCSS Hune-
doara și CSM Vatra Dornei-,
Adelin se pregătește cu an tre -
norul emerit Ştefan Beregsza-
szy și alături multipla

cam pioană de seniori Maria
Claudia Florea, lucru care s-a
văzut în ultimele performanțe
înre gis trate de Adelin.

Cea de-a două medalie
cucerită de Adelin Pop (foto
stânga) este una de argint, pe
care tânărul atlet din Hune-
doara a câștigat-o în proba de
1500 m, iar în aceeași probă
Dorin Ionuț Huțanu, legitimat
și el la CSS Hunedoara, a
încheiat competiția pe locul
IV.

Un titlu național și-a ad-
judecat și atleta Elisa Marusia
Enache  (foto  dreapta),
legitimată la LPS Cetate Deva,
unde se pregătește cu prof.
Nicolae Alexe, care și-a trecut
în palmaresul personal un
nou titlu de campioana națio -

nală, cucerind medalia de aur
în proba de săritura în înăl -
țime. Atleta de la centrul de-
vean a încheiat competiția cu
o săritură care a măsurat 1,67
m, aproape de obiectivul pro-
pus pentru acest an.

Două medalii de argint a
adus la palmaresul CSS
Hunedoara, atleta junioară
Petrina Pivniceru, clasată pe
locul secund în probele de
100 m și la 200 m iar Daniel
Eric Rus (legitimat la LPS
Cetate Deva) și-a trecut în
palmares o medalie de argint,
finalizând proba de 5000 m
și a urcat pe podiumul de
premiere pe locul secund,
cucerind titlul de vice  cam -
pion național al Româ niei la
această probă.

Atletism

Noi campioni naţionali de 
juniori în judeţul Hunedoara

Program amicale Jiul Petroșani
24 iulie: Jiul – Retezatul Hațeg
28 iulie: Jiul – ? (Cupa României)
31 iulie: Retezatul Hațeg – Jiul
7 august: Gilortul Tg.Cărbunești – Jiul

S
ub comanda
antrenorului Ștefan
Nanu au fost 24 de

jucători, printre care și
nouă nume noi, care sunt
aproape de a parafa
înțelegeri cu gruparea
hunedoreană.

Sâmbătă devenii au jucat
un prim meci amical în com-
pania formației Aurul Brad,
nou promovată în liga a treia.
Scorul final a fost egal 4-4,la
pauză devenii conducând cu
3-2. Au marcat: A. Pașca (21),
Roncea (31), Kayondo (36,
90), respectiv Danciu (28), D.
Pașca (39), Filipaș (81, 88).

CSM Jiul Petroșani se
pregătește la baza proprie de
la stadionul „Petre Libardi”,
cu un program de 5-6 antre-
namente săptămânal.

Avram Moldovan a fost
numit antrenor principal și
va fi sprijinit de Damian Mil-
itaru, Cosmin Kanduth și
Sorin Ghițan.  CSM Jiul are
acum în teste jucători, ex-

terni și din pepiniera pro-
prie. S-a reîntors jucătorul
Simoneac care a evoluat  la
CSM Vulcan.

„Suntem în continuare în
faza de a consolida un lot de
20-22 jucători, absolut nece-
sar pentru a face față rigo-
rilor Ligii a III-a. Pentru mine
este o nouă provocare
venirea la Jiul (n.n. Avram
Moldovan a mai fost la ju-
niorii Jiului în anii 2000),
unde îmi doresc să facem o
treabă bună. Am încredere
că până la startul campionat-
ului vom fi la un nivel de
pregătire care să ne dea
speranță că vom aborda noul
sezon cu aplomb și vigoare.
Eu cred că cei care vor
îmbrăca tricoul Jiului vor ști
că au o misiune, aceea de a
respecta un brand care
dăinuie de mai bine de un
secol”, a declarat noul
antrenor principal al Jiului,
Avram Moldovan.

CSM Deva și-a reluat

pregătirile, pe terenul sintetic

din complexul „Cetate”

A
ctivitatea profe -
sională, și respec -
tarea unui proces de

pregătire metodic, unitar și
eficient, au fost concretizate
prin obținerea la sfârșitul
sezonului 2020-2021, în
premieră pentru clubul 
devean, a titlurilor de 
Campioni Județeni la 
U15 și U19.

Mai mult decât atât, calitatea
superioară a activității fotba -
liștilor și antrenorilor de la cen-
trul de copii și juniori al CSM
Deva, este reflectată și de con-
vocarea a doi sportivi deveni la
o acțiune de selecție finală, pen-
tru formarea echipei naționale

a României la nivelul juniorilor
născuți în anul 2007.

Această acțiune, se va des -
fășura la Centrul de Pre gătire al
echipelor naționale a României,
la Buftea, în perioada 16-18
iulie. Cei doi sportivi ai CSM
Deva, Andrei Gîrjob (mijlocaș

central) și Dragoș Robert
(fundaș stânga), proaspeți
campioni județeni U15, (an tre -
nați de Călugărița Florin, Vișan
Constantin și Leucean Flaviu),
au fost evidențiați în urma eta -
pelor de selecție desfășurate la
Deva, Arad sau Timișoara.

Juniorii  de la CSM Deva, la lotul

național de juniori a României

ANUNŢ LICITAŢIE

Lichidatorul judiciar al VISUL IMAGINAȚIEI SRL anunţă vânzarea
următoarelor active (nefuncționale, avariate) prin licitație publică
competitivă cu strigare, cu preț în urcare: 

1. autobuz Setra, albastru, HD-80-VIS,1.252 euro.
2. autoutilitara Man, alb, HD-41-VIS,476 euro;
3. autoutilitara Kia, alb+argintiu, HD-12- VIS,162 euro;
4. autobuz Setra alb, HD-81-VIS,1.242 euro;
5. cap tractor Scania alb, (lângă autobuzul alb),HD-43-VIS, 760 euro;
6. autoturism Chevrolet Kalos, negru, HD-73-VIS,117 euro.
7. autoutilitara Mercedes Benz, HD-14- VIS; semiremorca Koegel, HD-

45- VIS;  semiremorca Koegel, HD-42- VIS; cap tractor Iveco Stralis roșu,
HD-58-VIS; cap tractor Iveco Stralis, rosu, HD-64-VIS ; cap tractor Scania,
alb, HD-46-VIS; platforma cântărire 18*3:  se vor valorifica la cel mai
apropiat centru de colectare prin cântarire, 0,6 lei/kg;

La prețurile susmenționate se adaugă TVA conform dispozițiilor
legale.

Licitațiava avea loc în data de 29 iulie 2021, ora 13,00, la sediul
QUANTUM I.P.U.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap. 44, jud.Hunedoara.

În cazul nevalorificarii activelor, licitaţia se va repeta în data de 5 au-
gust 2021,în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Garanţia de participare la licitatie este de 10% din preturile de mai
sus, iar pentru cele care urmează a fi cântărite, 50 euro/buc., si se va
achita până în preziualicitației. Caietele de sarcini se pot achiziționa la
prețul de 100 lei+TVA. 

Informaţii: 0730101783, de luni până vineri intre orele 9 - 14. 



Imprevizibilă și chiar
capricioasă uneori, vre-
mea ne poate pune

probleme serioase, mai
ales atunci când
intenționăm să ne petre-
cem vacanța în mijlocul
naturii. Iar pentru ca tim-
pul nefavorabil să nu ne
surprindă nepregătiți, în
lipsa unui barometru, ne
putem orienta după unele
semne din natură, așa cum
au făcut, în trecut,  și
strămoșii noștri. 

Înțelepciunea 
populară

Este de neegalat, atunci
când vine vorba de natură, în
toată complexitatea ei. Ca să-
și poată duce traiul de zi cu zi,
strămoșii noștri încercau să
pătrundă misterele naturii
orientându-se după anumite
semne care, de cele mai
multe, ori se adevereau. Cre -
dințele, obiceiurile și
superstițiile lor au fost trans-
mise din generație în
generație, fiind studiate și
astăzi de către cercetători. Și,
obser vându-se îndeaproape
comportamentul plantelor,
animalelor sau insectelor, s-a
demonstrate că acestea sunt
mai sensibile la schimbările
de mediu decât oamenii,
reacția lor putând anticipa
anumite fenomene meteoro-
logice importante. 

Înaintea ploii
Aromele și parfumurile

unor plante sunt cu mult mai
intense deoarece uleiurile
eterice se evaporă mai intens
din cauza căldurii puternice.
Și cum aerul încărcat cu va-
pori, din preajma ploii îm -

piedică miresmele să se
împrăştie, acestea se menţin
într-o concentraţie puternică
la suprafaţa pământului.

În preajma unei 
furtuni

Tufele și plantele se ofilesc,
crengile atârnă fără vlagă, iar
frunzele se chircesc. Asta
pentru că, în mod normal
planta transpiră, eliminând
surplusul de apă, potrivit
epedia.ro. Dar, în preajma fur-
tunii, când atmosferă este
supraîncărcată de vapori,
planta nu mai transpiră nor-
mal, o parte din apă
rămânând în corpul ei, spun
cercetătorii. Astfel că, frun-
zele și mlădițele sunt îngre-
unate de lichidul din interior,
dând impresia că sunt ofilite.

În țara noastră
Există în pădurile de fag

unele specii de ferigi, care pot

preveni cu precizie schim-
barea vremii. S-a observant
că, atunci când se anunță o
vreme călduroasă,  frunzele
ferigilor sunt răsucite în jos,
iar înainte de ploaie, acestea
se desfac.

Luceafărul 
Este numele unei plante

care se găsește în pajiștile
zonelor alpine sau subalpine.
Înainte de ploaie, acesta se
închide, iar după după ploaie,
își reia înfățișarea.

Macrișul
În preajma ploii, acesta își

închide corola și își strâge
frunzele, fiind un barometru
desăvârșit. Este ușor de re-
cunoscut după florile albe și
frunzele asemănătoare tri-
foiului. 

Sângele voinicului
Plantă declarată monu-

ment al naturii, ”Sângele
voinicului” se găsește în
pășunile alpine.  Este ușor de
recunoscut după
inflorescența plantei, ca un
cheag de sânge. Când vremea
este frumoasă pentru mai
mult timp, planta împrăștie,
pe o distanță de zeci și chiar
sute de metri, un parfum
pătrunzător de vanilie. 

Înaintea unei ploi sau fur-
tuni, își pierde parfumul.

Salata verde – înaintea
ploii, aceasta își deschide
frunzele

Calele - adună picături
mici de apă la extremitățile
frunzelor, înaintea ploii.

Ciulinii – își lasă deschise
florile pe timpul nopții, dacă
a doua zi va ploua.

Caprifoiul – începe să
miroase mai intens, cu o
jumătate de oră înaintea ploii.

Copacii care înfloresc,
coniferele și plantele meli -

fere emană o aromă
puternică și ”plâng cu
lacrimi” cu câteva ore înain-
tea ploii, eliminând rășină,
nectar sau suc, potrivit
noi.md/md/stiinta-si-it.

Insectele și animale
Posedă și ele anumite ca -

lități, spun cercetătorii,
înrăutățirea vremii fiind an -
ticipată de anumite schimbări
în comportamentul lor.

Albinele și fluturii
Atunci când se apropie

ploaia, s-a observant că al-
binele încep să roiască dea-
supra stupului, iar cele care
caută polen, se adună în
grupuri mici. Fluturii dispar
din preajma florilor înainte
de a se schimba vremea.

Furnicile
Atunci când se apropie

vremea rea, caută să se prote-

23 - 29 IULIE 20218 - MAGAZIN

Capriciile vremii – anticipate 
de plante, insecte sau animale 



jeze construindu-și mușuroa -
ie noi și sigilând imediat
intrările, potrivit libertatea.ro.

Insectele dăunătoare -
țânțarii, muștele

Devin extrem de agresive
înaintea ploii, întrucât nu pot
zbura, ceea ce înseamnă că nu
au ce să mânânce. De aceea,
acestea își caută hrana înainte
de ploaie.

Păsările
Vor zbura la joasă altitu-

dine dacă se apropie ploaia
sau furtuna, din cauza presiu-
nii aerului. Dacă zboară în
înaltul cerului, este semn că
vremea va fi frumoasă. Se
pare că urmează furtună,
atunci când rândunele se as-
cund sub streșini, potrivit
noi.md/md/stiinta-si-it. Iar
dacă privighetorile au cântat
toată noaptea, în zilele
următoare va fi vânt. 

Păsările domestice

înainte de ploaie
Cocoșul se tăvălește prin

curte, ciufulindu-și penele.
Rațele se urcă în locuri

înalte, gâștele își curăță pe -
nele și bat din aripi, iar găinile
încep să cotcodă cească.

Oile
Atunci când acestea se

adună în turmă, este semn că
va veni ploaia. Fac acest lucru
pentru a se proteja una pe
alta.

Pisica
Dacă își spală urechile cu

lăbuța, înseamnă că ploaia
este aproape. Dacă se așază
cu spatele spre o sursă de
căldură, urmează furtună, iar
dacă-și ascute ghearele este
semn că vremea se ame -
liorea ză.

Calul
Are și el un comportament

diferit în apropierea ploii. Își

întinde gâtul, i se deschid
nările și nechează tare.

Bovinele

S-a observant că înaintea
ploii  bovinele se opresc din
păscut și se întind pe jos, pen-
tru a pstra un loc uscat.

Broaștele

Înainte de apariția ploii, fac
un zgomot asurzitor.

Semnele cerului

Au fost observate și ele de-
a lungul timpului, iar
schimbările petrecute s-au
dovedit de multe ori a fi pre-
vestitoare de ploaie, furtuni
sau vreme frumoasă.

Când apusul are 
nuanțe trandafirii

Se pare că ziua următoare
va fi frumoasă, iar ploaia este
departe. În schimb, dacă

soarele apune pe un cer vio-
laceu închis sau galben, în
câteva ore va ploua.

Atunci când luna strălu -
cește viu pe cerul nopții și se
văd stelele, ziua următoare va
fi senină. Dar dacă răsare,
înconjurată de un halou de
lumină, va bate vântul, care va
aduna nori de ploaie.

Norii

Atunci când se adună
seara, sub forma unor ghemo-
toace albe de vată, care vor
dispărea până a doua zi,
înseamnă că ploaia ocolește
zona respectivă. Iar dacă se
ivesc nori înalți subţiri şi albi
dinspre răsărit, vremea bună
se va menţine şi în perioada
următoare, potrivit unica.ro.
Plafonul înalt de nori cenuşii
anunţă ploi liniştite, care pot
dura mai mult de 24 de ore.
Norii negrii, închiși la culoare,
aduc ploaia de vară. Cei

rotunjiți, apăruți parcă din
senin pe cerul verii și adunați
unul peste altul, anunță o
furtună cu ploaie trecătoare.
Atunci când aceștia capătă re-
flexe verzui sau violacee spre
sea ră, potrivit natura.ro,
arată că a doua zi începe
ploaia, care va dura mai mult
timp. 

Vântul
Poate și el prevesti vremea

senină. Dacă dimineața adie
doar o boare ușoară, iar cerul
este senin, este semn că vre-
mea bună se va menține.
Înainte de furtună, acesta
încetează complet, ca apoi să
pornească vijelios în clipa
cînd furtuna se dezlănţuie. O
data cu el începe şi ploaia
torenţială.

Ceața
Formată în timpul nopții

pe munte, care nu dispare
dimineața, ne arată că timpul

se înrăutățește.

Roua
Atunci când lipsește de pe

frunze, este semn că ploaia se
apropie. În schimb, când se
apropie furtuna, roua
dimineții se usucă târziu.

Natura mai are 

multe de spus 
Chiar dacă unele semne ne

ajută să anticipăm capriciile
vremii, natura mai are încă
multe mistere. Dacă ele vor fi
descifrate în timp, sau poate
niciodată, este greu de
prevăzut. Nouă nu ne rămâne
decât să ne bucurăm atât cât
putem de ea. Să o protejăm cu
fiecare fibră și să nu
renunțăm sub niciun motiv la
frumusețile pe care Creatorul
le-a așezat pe aceste me-
leaguri de poveste.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Încă de la începutul intervalului
reușiți să puneți pe roate mai
multe planuri legate de familie
sau de carieră. Cei singuri, se
străduiesc să găsească un loc de
muncă mai bine plătit. Vor reuși,
dacă sunt perseverenți și nu se
lasă duși de val.

La serviciu vi se dau res pon -
sabilități noi, pe care nu aveți cum
să le refuzați. Sunteți nevoiți să vă
ocupați și de finanțele familiei, în-
trucât au apărut mici probleme,
care trebuie rezolvate urgent.
Banii pe care i-ați economisit îi veți
cheltui în vacanța pe care o
așteptați cu nerăbdare.

În plan social sau profesional nu se
vor întâmpla lucruri deosebite.
Totul merge normal, iar beneficiile
muncii voastre vă vor da posibili-
tatea să vă achiziționați un lucru
deosebit, pe care vi l-ați dorit de
foarte mult timp. Astrele sunt de
partea voastră, indiferent de
situație.

Urmează o perioadă  bună pentru
voi, în care veți avea un program
mai relaxat. S-ar putea să plecați
în vacanță sau să lucrați la proiec-
tul vostru de suflet. Dacă sunteți în
căutarea unui nou loc de muncă,
astrele vor fi de partea voastră și
veți reuși.

Săptămâna debutează cu pro -
bleme mărunte, pe care trebuie să
le rezolvați în cel mai scurt timp.
Acest lucru vă dă peste cap pla-
nurile, dar până la urmă lucrurile
vor reveni la normal. S-ar putea să
faceți o călătorie în afara țării,
unde veți reîntâlni un prieten bun.

Vă preocupă în mod deosebit cari-
era și căutați un loc de muncă mai
bun. Acest lucru se poate întâmpla
atunci când vă așteptați mai
puțin. Se întrezăresc multe
călătorii obositoare pentru voi.
Tocmai de aceea, câteva zile libere
ar fi binevenite.

În plan profesional există loc de
mai bine. La serviciu este multă
agitație, colegii vă urmăresc
fiecare pas, mai ales că se întrevăd
unele schimbări în ceea ce privește
remunerația. Păstrați-vă demni-
tatea și nu lăsați pe nimeni să
profite de munca și realizările
voastre.

Timpul liber vă este limitat, așa că
va trebui să alcătuiți o listă cu
priorități. Axați-vă doar pe
proiecte importante care nu pot fi
amânate. Prietenii vă sunt alături,
iar la nevoie puteți să le cereți aju-
torul. Viața sentimentală nu va fi
așa cum v-ați imaginat-o.

Manifestați prudență atunci când
vine vorba de bani și nu-i risipiți pe
lucruri neînsemnate. La serviciu se
ivesc posibilități de avansare, dar
pentru asta trebuie să luptați, să
nu renunțați în favoarea altora.
Spre sfârșitul intervalului veți re-
zolva și problemele familiei.

Chiar dacă acum câștigurile voas-
tre nu sunt la nivelul așteptărilor,
vor veni și zile mai bune. Până
atunci, păstrați echilibrul în tot ce
faceți. La serviciu veți avea discuții
cu o persoană care nu-și cunoaște
limitele, dar dreptatea va fi de
partea voastră.

Vă așteaptă o perioadă în care
cheltuielile voastre vor crește. De
aceea, încercați să vă recuperați
banii pe care i-ați dat la rude. În
relațiile colegiale vor apărea unele
disensiuni legate de o eventuală
promovare. Încercați să vă
păstrați calmul și să nu răspundeți
la provocări.

La serviciu trebuie să fiți mult mai
atenți, să executați tot ce vi se cere
și să nu interpretați greșit deciziile
superiorilor. Vestea bună este că
reușiți, într-un timp foarte scurt, să
finalizați tot ce v-ați propus. În
familie lucrurile se precipită, mai
ales că va avea loc un eveniment
deosebit.

• Discuție între tată și fiu
-Dacă nu iei bacul, să uiți că ești fiul meu!
- A doua zi:
- Ei, cum a fost?!
- Da` tu cine ești?

• În familie…
La un moment dat, soțul își invită un coleg la cină.

Contrariată, soția îl întreabă:
- De ce l-ai adus, casa-i în dezordine, mâncare nu fac...
- Pentru că vrea să se însoare mâine…

• O căsnicie ratată
Dupa trei luni de căsnicie, nevasta lui Ion se întoarce la

casa părinților ei.
- L-am părasit, mamă, pentru că e un om îngrozitor. Dacă

vorbeam, nu era bine. Dacă tăceam, nu era bine. Dacă mă
plimbam, nu-i plăcea. Dacă stăteam acasă, iar nu-i plăcea.

- Dar dacă lucrai, fata mea, îi plăcea?
- Asta nu știu, n-am încercat!

• Într-un birou notarial
- Cât costă un divorț ?
- 1000 de euro, toate cheltuielile!
- Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100

de lei.
- Ce să-i faci, libertatea este scumpă!

• Două blonde stau de vorbă…
- Fată, ce te-ai îngrășat!
- Să mă fi văzut acum două luni, eram și mai grasă!
- Arătam așa ca tine!

• O cerere în căsătorie…
- Iubito, vrei să te căsătorești cu mine?
- Dacă îmi cumperi un inel din aur cu diamante…
- Mamăăă, cât de delicat m-ai refuzat!

Luni, 26 iulie, KANAL D, ora 20,00

NEHIR 
Serialul spune povestea unei tinere pe nume

Nehir Aksu, care a fost abandonată de părinți.
Încă de mică, aceasta trăiește într-un orfelinat,
unde s-a confruntat cu multe greutăți. Ajunsă
la adolescență, Nehir o cunoaște pe Zerrin, o fe-
meie foarte inteligentă, care o învață să
supraviețuiască, dar și să devină o expertă în
arta înșelătoriei. Profitând de frumusețea sa,
Nehir cucerește tot felul de oameni influenți, iar
Zerrin pretinde că este mama fetei. Dar priete-
nia celor două este pusă la încercare atunci
când Nehir se îndrăgostește de Nazim Guney.

Sâmbătă, 24 iulie,  ora 22,00

Umbrele trecutului 
Filmul îl aduce în prim-plan pe Tom Stall,

un om obișnuit, care ducea o viață liniștită
alături de soție și cei doi copii, în orașul Mill-
brook, Indiana. La un moment dat, Tom
reușește să oprească un jaf în micul său bar,
omorându-i pe cei doi atacatori și salvând ast-
fel viețile clienților. Întâmplarea nefericită îl
transformă într-un erou local. Acest lucru
atrage atenția mafioților Carl Fogarty și Richie
Cusack, care, confundându-l cu un criminal
plătit din Philadelphia, încep să-i hărțuiască
soția și copiii. În astfel de situație, Tom este
obligat să facă tot ce-i posibil pentru a-și pro-
teja familia de cei care l-au  identificat greșit.

PRIMA



V
iața este o luptă
frumoasă, dar nu are
voie nimeni să aten-

teze la ea. Ce educație 
le-au dat părinții acestor
”impostori”, care ne con-
duc și ne dau lecții de
moralitate? Ei trăiesc
într-o altă lume.

Cu cât înaintez în viaţă, cu
atât sunt mai conştient, mai
hotărât, mai dornic, mai
pregătit și mai tolerant cu
mine, dar intolerant cu tot ce
nu-mi dă linişte. Nu mai am
răbdare cu persoanele opor-
tuniste, meschine, false. Nu
mai am timp de pierdut cu
persoane mature, care se
comportă ca nişte copii
răsfăţaţi. Niște oameni fără
copii, principii sănătoase de
viață, fără suflet, fără respect
și stimă pentru acest popor,
dau ordine și lecții semenilor
lor. Îmi confecţionez din
nepăsare un soi de armură
împotriva răutăţilor, a medio -
crităţii, a bârfei ieftine, a celor
care îmi provoacă decepţii şi
trădează încrederea mea în
ei. Lumea e plină de „profe-
sori” care pretind că fac tot,
ştiu tot, dar sunt repetenţi la
educaţie şi bun simţ. Prefer
persoanele imperfecte şi
adevărate, care-ţi luminează
calea fără să facă din asta un
drapel.

Mă simt la jumătatea 
drumului…

Și încep să dau o altă val-
oare timpului. Timpul meu,
timp preţios. Vreau să treacă
aproape de persoanele care
mă fac să mă simt bine. Vreau
să trăiesc lângă persoane
pozitive, umane, generoase,
gentile. Vreau esenţa şi nu
aparenţa.Vreau persoane
care zâmbesc. Care iubesc.
Care respectă. Care ştiu să
râdă şi să accepte propriile
defecte. Oameni care nu-şi
dau aere de vedetă de doi lei.
Oameni responsabili şi co -
recţi. Oameni care nu calcă în
picioare demnitatea şi bună -
tatea celor mai slabi. Oameni
care respectă regulile convi -
vialităţii pacifice. Oameni ca -
re știu să-și respecte
aproa pele și semenii.

Vreau persoane care lasă
binele şi frumosul în urma
lor, care-ţi încălzesc sufletul
prin simpla lor prezenţă.
Vreau persoane bune, oneste,
înţelepte, drepte, sincere şi
iubitoare. Vreau persoane
care, în pofida nefericirii şi a
greutăţilor vieţii, au rămas
frumoase, pline de dragoste,
îngăduinţă, înţelegere. Vreau
persoane care ştiu să-ţi intre
în suflet şi să rămână acolo.
Vreau să-mi curgă timpul
lent, duios, să gust din el ca
dintr-un măr parfumat, cro-
cant şi plin de seva dulce a
vieţii.

Acum ştiu că prioritatea şi
obiectivele mele sunt să
trăiesc fără să am regrete şi
păreri de rău, în pace cu mine
şi cu cei dragi. La sfârşit de
drum vreau să zâmbesc! Ni-
meni nu trebuie sa-mi dea
lecții ce trebuie să fac.

Masacrul inocenților 
de azi

În  evoluția istoriei ome -
nești întâlnim un fenomen
sinistru, un fenomen carac-
teristic societăților totalita r-
despotice și preocupate,
conștient sau inconștient, de
obținerea valorilor materiale.
Aceste societăți au arătat și
arată o vehementă opoziție
către ridicarea condiției
umane, o opoziție vehemență
contra ideii de mântuire și
căii de mântuire. Acestor
societății și “culturi” nu le
lipsea o dimensiune spiri -
tuală, dar acea dimensiune
era a unei spiritualități
“negre”,  demonice și ea se ex-
prima în practicarea sacrifici-
ilor umane.

Jertfa umană este actul de
a ucide unul sau mai mulți oa-
meni, ca parte a unui ritual,
care este de obicei destinat să
mulțumească sau să-i liniș -
tească pe zei, un conducător
uman, o figură autoritară /
preoțească sau spiritele
strămoșilor morți. Sacrificiul
uman a fost practicat în multe
societăți umane, începând
din timpurile preistorice. Cu
toate acestea, în Lumea Nouă,
sacrificiile umane au contin-
uat să fie răspândite în

diferite grade până la colo-
nizarea europeană a Ame -
ricii. Dar, să nu ne  amăgim,
această spiritualitate neagră
nu a dispărut și ea se arată, în
veștmânt nou, sub ochii
noștri, colonizarea României
și nu numai.

Trăim o perioadă 
specială

Din punct de vedere al
stării existențiale. Niciodată
omenirea nu a pus binele și
răul în același plan, nu le-au
considerat egal acceptabile.
Au existat încercări de a jus-
tifica răul, dar nu a existat
niciodată o încercare de a
spune că binele și răul nu
sunt adevăruri absolute și an-
titetice. În mintea oamenilor,
atât binele, cât și răul erau
adevăruri absolute, iar astăzi
au devenit relative. Această
“relativitate” este cultivată
deliberat și tenace de către
imperiul globalist-sodomit-
anglo-saxon-sionist și
împreună cu relativismul,
este promovată și spirituali-
tatea”neagră”. 

Exemplu cel mai clar îl
reprezintă promovarea “so -
do miei”. Cei care o promo -
vează fac dintr-un motiv
evident: dorința de a-i in-
crimina pe Creștini. Legal-
izând sodomia, echivalând
relația sodomită cu “familia”
și căsătoria, ei forțează Biser-
ica la  un act de revoltă civică.

Țări care au conducători
patrioți, au respins această
oroare și  acele state sunt
amenințate pe față de “comis-
arii” de la Bruxelles. Până și în
România această lege nu a
fost aprobată. În România,
Patriarhia Ortodoxă și-a ridi-
cat cu vehementa  glasul îm-
potriva acestei ispite
de monice. 

Dar iată că în sprijinul ei se
pronunță o figura pestilen -
țială, poate cea mai sinistră
figură politică românească
de după 1989: Dan Barna,
președintele vespasienei
politice USR. Domnul Alexan-
dru Nemoianu a punctat
foarte bine despre acest per-
sonaj insuportabil, Dan
Barna.

”Acest ,,rău”eruptiv al vieții
publice românești, care își
face carieră și partid politic
din nenorocirea țării, cel care
a militat, el și hidoșii lui co-
laboratori, împotriva definirii
familiei ca uniunea dintre un
bărbat și o femeie, a avut
temeritatea să afirme că acei
părinți care își apară copiii
sunt “medievali” (ce știe sin-
istrul Dan Barna despre
epoca medievală sau despre
trecut, în general?). Acest
,,rău” nociv, care nu are copii,
dă sfaturi celor care au. Dan
Barna insinuează că acei
părinți care sunt împotriva
îndoctrinării sodomite a copi-
ilor lor, ar trebui decăzuți din
drepturile părintești, copiii
lor ar trebui luați. Dan Barna
se află într-o categorie
specială, destinată iadului cel
mai de jos. 

Dar, această practică abo -
minabilă, demonică, folosită
de comunism și nazism, este
tot mai mult considerată
“legitimă” de globalismul-
sodomit-anglo-saxon-sionist,
toate inspirații ale ngativității
pure, ale demonilor. 

Să-i apărăm pe cei 
ce nu se pot apăra!

Legea educației sexuale
este nimic alta decât formă
contemporană de sacrificiu
uman, de masacrare a ino -
cenților. Este dovada că glo -
ba lismul-sodomit-anglo-saxo
n-sionist se închină nega -
tivității pure, demonilor, așa
cum s-a închinat și Cartagina!

La vârsta cea mai dificilă,
cea mai fragilă, într-o
ambianța  saturată cu sexual-
itate vulgară și aberantă,
legea cu pricina i-ar expune
pe copii la orori, ar masacra
inocența și, probabil, viață lor
spirituală. Dar, în același timp,
toți cei care iubesc copiii sunt
datori să îi apere, să le apere
inocența și dreptul la mân-
tuire. Cum spuneam, Patri-
arhia Ortodoxă și-a ridicat
vocea împotriva acestei
abominații. Ca de fiecare dată
în istoria Românilor și acum
Ortodoxia stă de veghe la
binele Neamului. Din toate
puterile, cei care mai credem

în bine să-i stăm alături și să-
i apărăm pe cei care nu se pot
apăra.

Avem timp limitat 
pe Pământ

Am venit pe lume gol, voi
pleca la fel, dar nu prost. M-
am născut slab... la fel de slab
voi pleca. Am venit fără bani
și lucruri materiale, voi pleca
tot fără bani și lucruri materi-
ale, dar cu principii, suflet
curat și mare. 

Primul meu duș... a fost
cineva care m-a spălat și m-a
îmbrăcat, adică mama. Ul-
timul tău duș... cineva care te
va spăla și te va îmbrăca.
Adică preotul. Aceasta este
ființa umană! Deci, de ce atâta
lăcomie, atâta mândrie, atâta
răutate, atâta invidie, atâta
ură, atâta resentiment, atâta
egoism? Avem timp limitat pe
Pământ. Trebuie să avem
grijă cum folosim timpul și în
ce fel îl pierdem. Asta ar tre-
bui să ne amintim mereu!
Scapă cine mai poate. Nebuni
care aleg nebunii vor fi la tot
pasul. 

Doamne scapă-ne de
acești nebuni. Un anume ,,fost
cerșetor ‘în Norvegia, ”Bula-
Bulan” a ajuns să facă legi și
să ne conducă, cere să se
desființeze Ministerul de In-
terne. Și ”nebunii’ spun lu-
cruri trăsnite! Președintele o
fi în concediu ?! Văd că ni-
meni nu mai face ordine cu
acești ,,năstrușnici’’.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ing. Ioan Romeo

Mânzală
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Mod de preparare:
Varza, tăiată fideluțe, se

amestecă bine cu o linguriță
de sare, presându-se în-
delung, până se înmoaie. 

Ceapa tăiată mărunt se
călește în ulei, iar după ce
devine sticloasă, se adaugă

morcovul dat pe răzătoarea
mare, continuându-se căli -
rea până ce toate legumele
se înmoaie. Peste legume se
pune apoi carnea tocată și
totul se prăjește la foc mediu,
până ce carnea își schimbă
culoarea. 

Oala se trage apoi de pe
foc și se adaugă boiaua, chi-
menul, piperul boabe, ustu -
roiul strivit și ardeiul iute,
totul amestecându-se bine.
La compoziție se adaugă și
varza, iar după omogenizare,
peste ingredientele din oală
se pun doi litri de apă, cim-
bru și puțină sare. Totul se
fierbe, sub capac, aproxima-
tiv zece minute, după care, se
adaugă și cartofii tăiați
cubulețe. 

Când cartofii sunt fierţi,
supa se potri vește de sare și
se condimentează după gust.

INGREDIENTE

o varză medie de circa
800 gr., 500 gr carne
tocată (mixtă vită și
porc), o ceapă medie, un
morcov, doi cartofi mari,
2 căței de usturoi, o
lingură rasă de boia
dulce, un fir de cimbru,
boabe de piper, un ardei
iute sau boia iute,  puțin
chimen măcinat, 4 lin-
guri de ulei, sare.

SuPă DE vARză șI CARNE ToCATă

Mod de preparare:
Pepenele galben se curăță

și se taie în bucăți mici, iar
piersicile, după ce se deco-
jesc, se taie și ele în bucăți.
Fructele se amestecă apoi cu
ajutorul unui mixer până se
obține o pastă omogenă. 

Cele patru ouă se vor se -

para, iar albușurile se bat
spumă cu ajutorul mixerului
până ce compoziția devine
densă și sticloasă, apoi, pe
rând, se adaugă zahărul
pudră, amestecându-se con-
tinuu.

Într-un alt castron se bate
frișca până se întărește.

Gălbenușurile de ou se bat
ușor, încorporându-se în
frișca bătută, cu mișcări de
sus în jos, se adaugă și
albușurile bătute, totul
amestecându-se ușor, până
la omogenizare. 

La compoziție se adaugă
apoi amestecul de fructe și,
pentru o aromă mai
deosebită, se pot pune și
câteva bucățele mici de pier-
sici. Compoziția obținută se
pune la congelator, lăsându-
se de seara până dimineața.

ÎNGhEțATă DE PEPENE GALbEN Cu PIERSICI 

Gustoase și foarte ușor de preparat, pastele pot fi gătite în
multe feluri. Dar ca să-și păstreze gustul,  acestea vor fi
pregătite cu atenție și, mai ales, trebuie să ținem seama de
câteva trucuri, care ne vor ajuta foarte mult. 

• Atunci când sunt gătite, nu trebuie să folosim o cantitate
mare de apă. La fiecare 100 g de paste, este nevoie de un litru
de apă.

• Pastele se vor pune în apă doar când apa începe să
fiiarbă. Dacă sunt puse în apă rece, acestea se vor lipi. 

• Timpul de fierbere, care se citește de pe pachetul cu
paste, este cuprins între 5 și 15 minute. Nu trebuie să fie
fierte mai mult, până se înmoaie, întrucât își vor pierde
calitățile.

• După fierbere, oala se acoperă cu un capac, pastele
lăsându-se așa timp de un minut, ca să absoarbă apă.

•  Nu se vor clăti cu apă rece dacă sunt pregătite cu sos, în-
trucât acesta nu se va lipi de ele. 

• Când se pregătește sosul, este bine să fie folosită apa în
care au fiert 

Paste carbonara cu smântână 
și bacon 

Ingrediente: 400 g spaghete, 250 g bacon,100 g ciu-
perci Champignon, 2-3 căței usturoi, o ceapă medie, 2
ouă, 300 ml smântână pentru gătit, sare, piper, o lingură
pătrunjel tocat, 4 linguri parmezan ras. 

Mod de preparare:
Pastele se pun la fiert în apă clocotită cu sare, conform

indicațiilor de pe ambalaj.
Între timp, baconul se prăjește într-o tigaie, iar după ce se

rumenește ușor, se adaugă ceapa tocată mărunt, usturoiul
zdrobit și ciupercile tăiate felii. Totul se lasă la foc potrivit,
iar când ciupercile și-au schimbat culoarea, se adaugă
smântână pentru gătit și ouăle bine bătute. La final, se adaugă
parmezanul ras, pătrunjelul și sosul se potrivește de sare și
piper.

Pastele fierte și strecurate se vor pune peste sos,
amestecându-se ușor, până la omogenizare. Pastele car-
bonara se vor servi cu smântână, iar deasupra se presară,
după preferință, parmezan și piper măcinat.

INGREDIENTE

4 ouă, 100 de grame de zahăr pudră, 300 ml de
frișcă, o jumătate de pepene galben, două piersici mai
mari. 

PASTELEPASTELE
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

H - H - O - U - N - CAIAC CANOE - RAZGAIATA - T - M - C - URSUZE  - ACIUA - ESUA - KIL - PUI - J - NF - BI - ALO - ENE - FAUR - TIC - WS - ET - INSI - R - AER - REPROS

- AED - GRATIS - TURLE - C -AR - TF - AUZI - BATAI - TARAN - TA - RR - SOIURI - PI - EPITAF - MIA - SAN - CASTRON - MIRISTI - TG - SUAV - GA - NOI - ROCA - LIBRAR

- NEGA - VACA - F - O - GZ - L - DRAC - STA - CEHI - FREEDIVING - TEI - ARA - NOE - I - ANA - DATI - MG - RI - IT - UI - AO - RIMA - VIA - CLIFFDIVING



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,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 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,
mobilată complet.  Preț: 39.900, tele-
fon: 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,
posibilități 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
cămară, două pivnițe, magazii,  gaz,
apă, canalizare, curent. Este o zonă
liniș tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, tel. 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

garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu servi-
ciu. 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
neinundabilă. Terenul se va trece în
intravilan. 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

poştale 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 Cumpăr autoturism după anul
2012, Euro 6. Preț la vedere, telefon:
0744.987.466.

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
eșapament, spoiler față, electromotor,
alternator. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru jenți de aluminiu,
stare foarte bună, diferite obiecte
vechi și tablouri pictate pe până și
sticlă. 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,
garnitură 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, 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

l Văduv, pensionar, din Deva,  în
vârstă de 74 de ani, cu ușoare
afecțiuni 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
lucrări 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,
sufletistă, cu frica de Dumnezeu,
harnică și gospodină, doresc să îngrijesc
persoane 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, serios, cu
pretenții de la viață, pensionar, 72 de
ani, fără obligații, doresc să cunosc o
doamnă singură, vârsta 50-65 de ani,
frumoasă, gospodină, sinceră, pentru
o prietenie de lungă durată. 
Telefon: 0720.855.002.

l Domn singur, pensionar, cu
gospodărie la casă în localitatea
Hălmagiu (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
serioasă. 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 63 ani, pensionar MAI,
divorțat, 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.

PIERDERI

l Pierdut carnet de student pe
numele Luca Bogdan-Andrei, eliberat
de Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
în anul 2019.  Se declară nul.

DIVERSE

l Vând costum de femei, din stofă
subțire,  talia 46. Preț: 120 lei, telefon:
0725.483.189.

l Vând geacă Windbreaker
Bershka, stare bună, mărimea S, dar
merge și pentru M. Preț: 50 lei, telefon:
0743.137.888.

l Vând țuică de prună din zona
Hețeg, vechime 3-4 ani, 37-40 grade.
Preț: 25 lei/litru, negociabil peste 25
de litri. Telefon: 0723.757.434.

l Vând bidoane din plastic: 100 l,
caserole, 60 l, pentru brânză, dami-
gene 30 l, 50 l, 10 l, negociabil. Tele-
fon: 0744.987.466.

l Vând frigider LG No Frost, 86 l
și 178 l congelator. Preț: 800 lei, tele-
fon: 0744.118.773.

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 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
menghină fixă, cu deschidere 100 mm,
preț 500 lei, zdrobitor de struguri, 350
lei, dulap metalic cu șase uși, 350 lei.
Telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
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16 - ACTUALITATE

După 5 luni, timp în
care locuitorii Devei
racordați la sis-

temul centralizat au rămas
fără apă caldă și fără
căldură (în lunile de
iarnă), liberalii s-au trezit,
dar nu la realitate, ci în alt
vis. Aproape că regret fap-
tul că am crezut că mă
adresez unor oameni 
responsabili, atunci când
am lansat apelul pentru
salvarea Termocentralei
Mintia.

În lipsă acută de inspirație,
liberalii împrumută discursul
mecanic al liderului lor su -
prem și arată cu degetul: Pee-
See-Dee! Evident, în mintea
lor, PSD e vinovat pentru
toate relele: caniculă, inun -
dații, probabil și pentru ex-
plozia prețurilor în mandatul
actualei guvernări. 

„Demni urmași ai Bră tie -
nilor”, liberalii îngenuncheați
de nucleul dur al fostului PDL,
nu fac altceva decât să abată
atenția de la problemele reale
ale Termocentralei Mintia. De
ce nu le spuneți hunedore-

nilor cum ați forțat energeti-
cienii să plece din sistem, iar
acum căutați disperați 100 de
oameni dispuși să amâne
preavizul cu 30 de zile pentru
că, iresponsabili cum sunteți,
nu ați luat în calcul că echipa-
mentele nu pot fi efectiv
abandonate și că sunt proce-
duri tehnice care trebuie re-
spectate?

În 30 de ani, PSD nu a în-
chis nicio mină, nicio com-
panie de stat în județul
Hunedoara, lucru care nu
este valabil și în cazul vostru.
PNL nu lasă pe nimeni în
urmă? Spuneți asta sutelor de
angajați de la Termocentrala
Mintia care rămân în câteva
zile fără locuri de muncă.
Spuneți-le devenilor care nu
știu de unde vor avea apă
caldă și căldură în iarna care
vine. Spuneți-le elevilor și
profesorilor care, în toamnă,
vor reveni în școlile din Deva.

De ce refuză Guvernul
României să răspundă soli -
citărilor Consiliului Județean
Hunedoara de a prelua în pro-

prietate și administrare Ter-
mocentrala Mintia? De ce nu
faceți demersuri pentru sal-
varea acestui obiectiv strate-
gic? De ce vă comportați de
parcă județul Hunedoara este
o povară pentru voi? 

Tot PSD e vinovat, probabil
și pentru faptul că Planul
Național de Redresare și
Reziliență a fost respins a
patra oară de către Comisia
Europeană. De ce ascundeți
faptul că România nu va primi
niciun ban din PNRR în acest
an, fapt extrem de grav pentru
că în finanțarea deficitului
uriaș nu se mai poate conta pe
avansul de 1,3 miliarde de
euro? Întreg capitolul Energie
trebuie refăcut! Comisia
Europeană a respins categoric
tentativa atribuirii directe a
sutelor de milioane de euro
către sponsorii de partid ai
actualei puteri.

Orbiți de lupta pentru pu -
tere, folosiți instituțiile și
angajații statului în lupta
electorală din interiorul PNL,
vă trădați unii pe alții, schim -

bați taberele de la o zi la alta...
Pe scurt oferiți publicului un
circ sinistru, dar uitați că țara
trebuie guvernată! 

Asumați-vă rolul, sunteți la
guvernare, luptați pentru ju -
dețul Hunedoara. Abia atunci

o să vă creadă hunedorenii că
nu lăsați pe nimeni în urmă!

Laurențiu Nistor,
Președintele

Organizației Județene PSD
Hunedoara

Deva - Festivalul Citadela
revine în Cetatea Deva, în pe-
rioada 23-25 iulie! Cetatea este
pregătită să revină la viață și să
găzduiască unii dintre artiștii
noștri preferați (în ordine
alfabetică): Arapu, Barac, Ges -
cu, Prichindel, Priku, Raresh,
Sublee, vlf alături de rezidenții
noștri And.re, Perpetual &
Naarc. Ca de obicei, Void
Acoustics va fi sound system-ul
care va zgudui festivalul.

Posesorii de bilete pentru
ediția de anul trecut (care nu
au renunțat la bilet în termenul
acordat) pot folosi biletele deja
achiziționate pentru ediția din
acest an;

Biletele de camping costă
50 de lei/persoană pentru în-
treaga durată a festivalului.
Puteți să vă instalați cortul în-
cepând cu data de 23 iunie, ora
13:00, iar duminică, la ora
21:00, trebuie să eliberați
zona.

Participanții vor trebui să
prezinte unul dintre urmă -
toarele documente:

- Dovada de vaccinare îm-
potriva SARS-CoV-2 pentru

care au trecut 10 zile de la fi-
nalizarea schemei complete de
vaccinare;

- Dovada unui rezultat ne -
gativ al testului RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore;

- Rezultatul negativ certifi-
cat al unui test rapid de de-
pistare a antigenului nu mai
vechi de 24 de ore;

- Documente medicale care
atestă că persoana se află între
a 15-a zi și a 90-a zi de la con-
firmarea infecției cu SARS-CoV-

2 (test RT-PCR pozitiv în mo-
mentul diagnosticării, bilet de
externare din spital sau test
care să dovedească prezența
anticorpilor IgG efectuat cu cel
mult 14 zile înainte de eveni-
ment).

Pentru cei care au nevoie de
teste rapide antigen în vederea
participării la eveniment:

- va exista o zonă de testare
în cadrul evenimentului;

- procesul de testare va în-
cepe la ora 16:00 în zilele de
vineri și sâmbătă. 

Festivalul Citadela, la acest sfârşit de săptămână

COMUNICAT DE PRESĂ

Judeţul Hunedoara, o povară pentru PNL!

Program Telecabină Cetatea Deva, în
perioada Festivalului Citadela 2021
Telecabina de pe Cetatea Deva va funcționa în perioada

23 - 25 iulie, cu prioritate pentru organizatorii evenimen-
tului ,,Citadela Festival 2021”.  

Pentru turiști, programul de funcționare a Telecabinei
în această perioadă este între orele 09:00 - 19:00 (ultima
urcare la ora 18:15 și ultima coborâre la ora 18:45).

Pentru participanții la evenimentul ,,Citadela Festival
2021”, programul de funcționare a Telecabinei în nopțile
dintre zilele festivalului este extins până la ora 02:00 pen-
tru urcare, respectiv până la ora 03:30 pentru coborâre,
iar dimineața programul de urcare cu telecabina începe la
ora 05.00. 


