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Fondat de Cornel POENAR

PAG. 4
O investiţie importantă pen-
tru mai multe comunităţi lo-
cale, reabilitarea unui drum
judeţean, va fi demarată în
această perioadă cu finan -
ţare de la CJ Hunedoara. 

timP libeRPAG. 16

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

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

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

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

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

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Urmează trei seri speciale
în Parcul Cetăţii din Deva.
Cele mai bune voci femi-
nine din România, între
care şi Paula Seling, vor
concerta aici, la acest
sfârşit de săptămână.

GRATUIT

Căldură în şcoli 
sau online, la iarnă?
Căldură în şcoli 
sau online, la iarnă?

Cum ar trebui să înţelegem sistemul
educaţional românesc şi care sunt perspec-

tivele şcolii, în interviul acordat de prof. Marta
Mate, inspector şcolar general adjunct. /pag.2

sPoRtPAG. 6
Preşedintele COSR, Mihai
Covaliu, a afirmat că în 
ultimul timp România a 
exportat masiv know-how,
referindu-se la antrenorii
români plecaţi peste hotare.

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:
• DUMITRU CARLA LORENA din ILIA
• DOLIN RODICA din Deva

/p.3

Când Şi de Ce 
se zbAte oChiul?
Despre ochiul
care se zbate
sunt multe le -
gende, în 
popor existând
credința că ochii
pot vedea din-
colo de reali-
tatea noastră. Și
cum privirea
este încărcată
de mistere greu
de descifrat, oa-
menii au atribuit un anume înțeles mișcării
involuntare a pleoapelor. /pag.8

Deva, 22 Decembrie, 37A 
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Anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale
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O
ricât de mult ne-am
strădui - după cum
susținea prof. dr.

Marta MATE (foto), inspec-
tor școlar general adjunct,
la Inspectoratul Școlar
Județean Hunedoara - să
fim optimiști la finalul
acestui an școlar, recent
încheiat, în mentalul
colectiv 2020-2021 va
rămâne un an în care
funcționarea procesului
de învățământ a fost tribu-
tar unui imens efort
asumat de întreaga comu-
nitate.  

Fiind o instituție care se
raportează ca organizare în
permanență la timp, anul
școlar care s-a încheiat a fost o
reală provocare, o adevă rată
cursă și asta nu pentru a ieși
pe primul loc, ci pentru a ne
asigura că procesul de
învățământ se desfășoară, din-
colo de neajunsurile cauzate
de pandemie, cât mai aproape
de normalitate. 

Anul școlar 2020-2021 ne-
a oferit multe lecții, ne-a con-
dus de multe ori către situații
dificile, însă ce-i mai impor-
tant ne-a adus pe toți, părinți,
colegi profesori, elevi, insti -
tuții locale mai aproape, în
sinergia de a asigura sănă -
tatea și siguranța tuturor acto-
rilor educaționali. Această
emulație a condus firesc la
atingerea obiectivului major
propus. Azi, opinia publică
consideră mediul școlar a fi
cel mai sigur din punct de
vedere al prevenirii riscului de
îmbolnăvire. 

În vâltoarea scenariilor, a

contorizărilor de cazuri și rate
de incidență, ca instituție ce
are ca obiect consilierea, în-
drumarea și controlul unită -
ților școlare, am considerat
necesară o schimbare strate -
gică în modul nostru de
acțiune. Am pornit de la ideea
de a elimina presiunea supli -
mentară indusă colegilor
noștri de la catedră de
inspecțiile generale și am
căutat să oferim sprijin și su-
port colegilor directori și
unităților de învățământ care
s-au aflat, poate de prea multe
ori, în fața unor situații ne-
maiîntâlnite. Inspecțiile școla -
re s-au rezumat la cele de
specialitate și la cele tematice,
care să asigure desfă șurarea
în condiții optime a procesului
educațional, atât în sistem on-
line, cât și față în față, cu re-
spectarea strictă a prevede-
 rilor ordinelor comune ale
Ministerului Educației și Min-
isterului Sănătății. Inspectorii
școlari au fost alături de
colegii profesori înscriși la
gradele didactice în scopul
dezvoltării în carieră, urmă -
rind în procesul de îndrumare
și control transferul exem-
plelor de bună practică, dis-
eminarea resurselor educa-
 ționale deschise și imple-
mentarea activităților reme -
diale ca suport supli mentar în
vederea formării competen -
țelor cheie la elevi.

Considerând ca primor -
dială buna desfășurare a pro-
cesului instructiv-educativ, pe
palierul de inspecție școlară și
control, instituția noastră s-a

implicat activ și în asigurarea
dispozitivelor pentru toți ele-
vii identificați la începutul an-
ului școlar fără echipamente
cu care să se conecteze la plat-
formele educaționale. Casa
Corpului Didactic Hunedoara
a avut un rol important în in-
formarea și sprijinirea
unităților de învățământ pen-
tru accesul pe platformele
educaționale pentru utilizarea
cărora Ministerul Educației a
obținut gratuitate. De aseme-
nea, prin programul WIFI
Campus, Ministerul Educației
a asigurat conexiunea la inter-
net a 73 de unități de
învățământ cu personalitate
juridică din județ, din care 40
sunt în mediul rural.

Calitatea învățământului se

explică și prin a oferi tuturor
elevilor resurse și mijloace
care să permită participarea,
în condiții firești, la procesul
de învățământ. Cu sprijinul
Ministerul Educației și al
instituțiilor publice locale, am
implementat și demarat pro -
iecte prin care să ducem la cât
mai mulți elevi învățământul
acasă. Astfel, prin programul
național „Școala de acasă”, au
fost distribuite 2759 de
tablete achiziționate de Minis-
terul Educației pentru elevii
din învățământul gimnazial.
Prin programul național
„Școala în siguranță”, Inspec-
toratul Școlar Județean Hune-
doara a achiziționat și
repartizat un număr de 2413
de tablete, iar prin Proiectul

privind Învățământul Secun-
dar Romanian Secondary
Edu cation Project - ROSE, 30
de licee din județul Hune-
doara au beneficiat de un
număr de 1704 de laptopuri
pentru elevii din învățământul
liceal, 138 de camere perfor-
mante de video conferință și
129 de table inteligente pen-
tru dotarea sălilor de clasă.

Timpul este constanţa cu
care în sistemul de învă ță -
mânt se măsoară și se  orga -
nizează activitatea. Anul
acesta timpul ne-a oferit
multe provocări și neputințe,
însă una dintre cele mai mari
este aceea că am pierdut oa-
meni valoroși, oameni care au
contribuit și au adus calitate și
prestanță învățământului
hunedorean. Ne exprimăm pe
aceasta cale întreaga consi de -
rație pentru familiile colegilor
profesori care ne-au părăsit
prea devreme. În încercarea
de a diminua efectele negative
ale noului virus, am organizat
campanii pentru vaccinare și
chiar am oferit spațiu pentru
un centru de vaccinare pentru
cadrele didactice în sediul in-
spectoratului școlar. 

În prezent, peste 60% din
persoanlul angajat în învăță -
mântul hunedorean a ales să
se imunizeze prin vaccinare,
iar noi continuăm campania
de informare astfel încât în-
ceputul noului an școlar să ne
găsească cu un procentul mai
bun. 

(Continuarea 
o puteţi citi pe 

www.accentmedia.ro)

Ne dorim ca tinerii să aibă încredere 
în sistemul educaţional

C
ontroalele privind
activitatea Inspec-
toratului Teritorial

de Muncă Hunedoara în
luna iulie 2021 - după cum
ne spunea consiler Sorin
Gabriel ISTRATE (foto) -
au vizat cu precădere com-
baterea muncii nede-
clarate şi respectarea
măsurilor de prevenire a
răspândirii Covid-19 la
nivelul angajatorilor şi
angajaţilor din judeţ.

Totodată a fost demarată o
campanie de informare a
angajaţilor privind drepturile
şi obligaţiile pe care le au în
derularea raporturilor de
muncă şi li s-a atras atenţia
asu pra evitării acceptării
muncii „la negru” sau „la gri”.
În cadrul campaniei au fost

împărţiţi peste 500 de flutu -
raşi informativi în aproape
toate localităţile importante.

În domeniul relaţiilor de
muncă au fost derulate 59 de
controale la nivelul judeţului
Hunedoara. Au fost depistate
patru firme care foloseau la
muncă persoane fără forme
legale de angajare. Astfel au
fost descoperite 11 persoane
care munceau „la negru”
(printre care şi o femeie). Val-
oarea totală a sancţiunilor
pentru muncă nedeclarată s-
a ridicat la suma de 220.000
lei. Au fost dispuse 57 măsuri
pentru deficienţele desco -
perite în timpul controalelor. 

Majoritatea deficien  ţelor
constatate s-au referit la:
neîntocmirea contractelor de
muncă în formă scrisă, ne-

transmiterea contractelor în
aplicaţia Revisal, lipsa evi -
denţei clare a timpului de
muncă şi odihnă cu indicarea
clară a orelor de intrare şi de
ieşire de la serviciu, lipsa
copiei contractelor de muncă
la punctele de lucru organi-
zate de angajator, neacordare
zilelor libere conform legis -
laţiei.

În domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă au fost
efectuate 148 de controale
tematice şi inopinate (faţă de
127 planificate).

Au fost aplicate 117
sancţiuni contravenţionale,
din care patru au fost amenzi
şi 113 avertismente. Valoarea
sancţiunilor contravenţionale
s-a ridicat la suma de 20.000
lei.

În decursul lunii iulie nu
au fost înregistrate accidente
de muncă colective (în care să
fi fost accidentaţi cel puţin
trei angajaţi, la acelaşi anga-
jator în cursul aceluiaşi eveni-
ment). Totuşi din totalul de
12 evenimente ce au fost
semnalate, 10 s-au soldat cu
incapacitate temporară de
muncă şi două mortale. Acci-
dentele soldate cu victime de-
cedate sunt în curs de
cercetare urmând ca inspec-
torii de muncă să constate
cauzele care au condus la
acestea, împrejurările pro-
ducerii şi a cui este respons-
abilitatea pentru ca pe viitor
să fie evitate astfel de cazuri.

Pe parcursul lunii au fost
înregistrate 28 de petiţii în
care se reclamau încălcări ale

legislaţiei în sfera de acţiune
a inspectoratului. Din totalul
sesizărilor, nouă au fost deja
soluţionate, celelalte fiind în
termenul legal de răspuns.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad,

Georgeta-Ileana Cizmaș

Controale conform planului de acțiuni pe anul 2021
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Școlile și liceele din
municipiul Deva ar
putea avea surprize

neplăcute în ceea ce
privește asigurarea
căldurii în această iarnă. 

Deva - La mai puțin de o
lună de momentul deschiderii
noului an școlar, școlile din
Deva nu au montate încă cen-
tralele termice pentru asigu-
rarea apei calde și a căldurii în
sălile de clasă. Cel puțin teo-
retic, problema ar fi trebuit
rezolvată până la 1 octombrie,
aşa cum promiteau şi auto -
rităţile locale, însă realitatea
din teren este diferită de cal-
culele autorităților.

După cum se ştie, o dată cu
oprirea termocentralei Min -
tia, Consiliul Local Deva a alo-
cat bani pentru ca fiecare
școală să-și poată cumpăra
centrale termice pe gaz. Din
păcate, procesul de achiziție
este însă mult întârziat și doar
un liceu, din cele 7 unități de
învățământ din Deva are sem-
nat contractul de execuție
pentru montarea centralei
termice, rezultă dintr-un co-
municat de presă al Primăriei. 

Municipalitatea precizează
că a alocat peste 13 milioane

de lei pentru cumpărarea de
centrale termice și că este ile-
gal ca primăria să facă
achiziții în numele școlilor. 

Acelaşi proiectant

„Unitățile de învățământ
sunt ordonatori terțiari de
credite, ceea ce înseamnă că
au buget propriu și sistem
propriu de achiziții publice,
deci obligația achizițiilor pu -
blice le revine lor, și nu
primăriei. Mai mult, este ilegal
ca primăria sau oricare altă
entitate să facă achiziții în nu-
mele unităților de învăță -
mânt!”, se menţionează în
comunicat. 

Cum s-a ajuns însă în
situaţia în care sunt consem-
nate aceste mari întârzieri?
Oficial au fost formulate două
probleme. Prima dintre ele, pe
care am prezentat-o mai
înainte, ţine de faptul că
şcolile nu ar fi grăbit procesul
de achiziţie publică, o pro ce -
dură despre care se ştie că du -
rează. A doua, pare de
do meniul incredibilului, de -
oa rece, după cum susţine
primăria, toate şcolile au ales
acelaşi proiectant!

”Procedurile aferente aces-
tor achiziții au fost demarate
încă de anul trecut, iar în luna
octombrie 2020 studiile de
fezabilitate au fost predate
proiectantului. Din motive pe
care nu le cunoaștem, toate
școlile au ales același proiec-
tant, ceea ce a întârziat peste
limită predarea proiectelor
tehnice, acestea fiind predate
abia în luna iunie 2021”, se
arată în comunicatul Primă -
riei Deva.

În echipă

Concret, la acest moment
doar Liceul de Arte are sem-
nat contractul de execuție
pentru montarea centralei
termice în clădirea în care
funcționează școala generală
2. Restul liceelor și școlilor se
află cu documentațiile în eva -
lu are tehnică sau financiară. 

În concluzie, școlile şi
primăria trebuie să-şi dea
mâna şi să lucreze ca o echipă
dedicată interesului elevilor
din Deva. Altfel, copiii se vor
confrunta, din nou, cu frigul,
iar şcoala cu educaţia on-line,
atât de contestată. 

Căldura în şcoli- o
problemă încă incertă

Deva - Acoperirea vacci na -
lă pentru COVID-19 în judeţul
Hunedoara a fost calculată la
o valoare de 22,18%, în
condiţiile în care incidenţa
cazurilor de infectare cu
SARS-CoV-2 a ajuns la 0,12 la
mia de locuitori, cu tendinţă
de creştere, potrivit datelor
oficiale publicate săptămâna
aceasta de Direcţia de Sănă ta -
te Publică (DSP) Hunedoara.

În judeţ au fost adminis-
trate 189.035 de vaccinuri,
doza 1 şi rapel, cele mai multe
seruri fiind cele produse de
compania Pfizer, cu 146.376
doze, urmate de cele produse
de Moderna, cu 16.871 doze,
AstraZeneca, cu 13.878 doze,
şi Johnson& Johnson, cu
11.910 doze.

De la începutul campaniei
de vaccinare, în centrul Drive-

Thru, deschis în parcarea
unui centru comercial din
Deva, au fost imunizate
19.157 de persoane, iar în
cadrul campaniilor organi-
zate la sediile unor societăţi
comerciale au fost adminis-
trate 1.895 de doze, în timp
ce medicii de familie au vac-
cinat 4.738 de persoane.

Potrivit DSP Hunedoara,
incidenţa cazurilor de infecţie
cu SARS-CoV2 în judeţ a fost
calculată marţi la o valoare de
0,12 la mia de locuitori, ten -
dinţa ultimelor zile fiind una
de creştere. Două localităţi au
ieşit din scenariul verde, în
comuna Bulzeştii de Sus inci -
denţa cazurilor de infectare
cu SARS-CoV-2 fiind stabilită
la 3,38 la mie, iar în comuna
Bunila, la 2,94 la mia de
locuitori

Mai puţin de un sfert 
dintre locuitorii

judeţului s-au vaccinat

Petroşani - Maşinile aban-
donate pe domeniul public în
municipiul Petroşani vor fi
ridicate de Poliţia Locală, în
cadrul unei campanii pe care
administraţia locală o va
derula până pe 15 septembrie,
scopul acţiunii fiind eliberarea
locurilor de parcare ce sunt
ocupate acum de aceste au-
tovehicule.

Potrivit Primăriei Petro şani,
poliţiştii locali vor desfăşura o
amplă acţiune pentru identifi-
carea vehiculelor fără stăpân
sau a celor abandonate pe
terenuri ce aparţin domeniului

public sau privat al statului, în
conformitate cu prevederile
legale. 

„Până la acest moment au
fost fotografiate şi identificate
23 de vehicule, din care opt ve-
hicule fără stăpân şi 15 ve-
hicule abandonate, şapte fiind
ridicate de pe domeniul public
de către proprietari sau
deţinătorii legali. Rugăm cetă -
ţenii municipiului Petroşani să
înţeleagă rolul acestei acţiuni
şi să sprijine iniţiativa, care
este în beneficiul comunităţii
locale, prin eliberarea unor
locuri de parcare”, a arătat

şeful Biroului Circulaţie -
Poliţia Locală Petroşani, Gheo-
rghe Bacriş.

Proprietarul unei maşini
abandonate va primi o soma -
ţie din partea Poliţiei Locale. În
cazul în care acesta nu se
conformează somaţiei primite,
vehiculul va fi ridicat de pe
domeniul public, conform
prevederilor legale, trecând în
proprietatea unităţii adminis-
trativ-teritoriale.

Totodată, se va aplica şi o
sancţiune contravenţională,
care poate ajunge până la
2.000 lei. 

Petroşani: Maşinile abandonate vor fi ridicate de pe domeniul public



C
onsiliul Județean
(CJ) Hunedoara se
află în imposibili-

tatea de a recupera
aproape 1 milion de lei,
sumă cheltuită de Spi-
talul Județean de
Urgență (SJU) din Deva
pentru achizițiile de
produse în perioada
pandemiei de coron-
avirus.

Autoritățile publice locale
și județene au oportunitatea
de a recupera sumele cheltu-
ite în perioada pandemiei de
coronavirus, prin apelul POIM
2014-2020: Consolidarea
capacității de gestio nare a
crizei sanitare Covid-19. CJ
Hunedoara, îm preună cu
reprezentații SJU Deva, au
făcut demersurile necesare în
acest sens identificând achi zi -
ții în valoare de 5.295.545,09
lei și solicitând ulterior recu-

perarea acestei sume. 
Reamintim că pe data de

26 martie 2020, prefectul
județului Hunedoara, Vasilică
Potecă, a dispus prin Ordin
transformarea SJU Deva în
spital Covid-19, blocând astfel
activitatea unității spitali cești.
Este de notorietate starea
critică de tensiune în care s-a
aflat personalul angajat al SJU
Deva, în urma deciziilor abe -
rante ale con du cerii nou
instalată. La finalul lunii mar-
tie 2020, același prefect a sus-
pendat managerul SJU aflat în
funcție și l-a numit, fără a avea
competențe în acest sens, pe
domnul Silviu Didilescu. După
nici o săptămână, acesta a
demisionat, iar pe data de 8
aprilie 2020, la SJU Deva a fost
instalat management militar.
Așadar, sarabanda nereguilor
de la SJU Deva a fost declan -
șată de gestul iresponsabil al

fostului prefect de Hunedoara,
Vasilică Potecă.

Revenind la achizițiile pen-
tru care s-a solicitat recupe -
rarea sumelor cheltuite facem
precizarea că pentru o serie
de achiziții realizate în pe-
rioada 01 – 15 aprilie 2020,
Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene a dispus
corecții financiare între 25%
și 100%. Cu alte cuvinte,
sumele cheltuite nu pot fi re-
cuperate, întrucât nu s-a res -
pectat legislația în domeniu.

Spre exemplu, achiziția
combine zoanelor de pro tec -
ție, în valoare de 289.234,26
lei cu TVA, a fost atribuită prin
achiziție directă deși valoarea
acesteia este peste pragul de
achiziție prevăzut la art. 7 din
Legea 98/2016. Pentru
această achiziție, Autoritatea
de Management POIM a în-
tocmit un raport de neconfor-

mitate pentru aplicarea re-
ducerii procentuale de 100%.

Un alt exemplu:  în cazul a
trei achiziții de măști de
protecție FFP 2 în valoare de
231.990,50 lei, s-a constatat
încălcarea prevederilor art. 11
din Legea 98/2016, sta-
bilindu-se reduceri procen-
tuale în valoare de 25%.

Pe lângă aceste achiziții, au
fost stabilite alte sume cheltu-

ite care însă nu sunt eligibile
pentru a fi recuperate, în va -
loare de 399.987,57 lei.

În concluzie, în ciuda efor-
turilor financiare depuse, CJ
Hunedoara poate recupera
doar 4.305.944,27 lei din
suma totală de 5.295.545,09
lei, bani din bugetul județului
Hunedoara cheltuiți de mana -
gementul interimar al SJU
Deva.

A
stăzi, preșe din -
tele Consiliului
Județean Hune-

doara, Laurențiu Nistor,
împreună cu adminis-
tratorul public al CJ
Hunedoara, Costel
Avram, alături de
colegii de la serviciile
de specialitate din
cadrul aparatului pro-
priu, s-au aflat în vizită
de lucru în teren, în
nordul județului.

În curând vor începe
lucrările de modernizare a DJ
741 Criscior – Bucureşci –
Almașu Mic de Munte, proiect
finanțat exclusiv din bugetul
Consiliului Județean Hune-
doara. Este un drum de o
importanță deosebită care va

contribui la dezvoltarea co -
mu  nităților din Munții Apu -
seni.

„Prin acest drum, legăm
Țara Moților de Geoagiu și
scutim oamenii de un ocol de
50 de kilometri. Și această
investiție, ca și altele pe care
le derulează Consiliul Ju de -
țean Hunedoara, va duce la
dezvoltarea județului. Este o
mare diferență între a spune
că dezvolți județul și a face
asta în realitate. Noi credem
că prin fapte demonstrăm că
ne respectăm promisiunile
făcute hunedorenilor și, în
limita bugetului județean,
facem tot posibilul pentru a
încerca să dezvoltăm echili-
brat comunitățile din zonă”, a
declarat Costel Avram.

Lucrările de modernizare
se vor executa pe tronsonul
km 12+450 – km 18+050 care
traversează două comune:
Bucureşci și Balșa. Conform
Ordinului de începere a
lucrărilor, execuția poate în-
cepe imediat după mobi-
lizarea constructorului.

„Ne dorim foarte mult să
nu lăsăm pe nimeni în urmă.
Am stat de vorbă cu oamenii
și mulți dintre ei nu și-au
imaginat că cineva, vreodată,
va moderniza acest drum. Iată
că acest lucru se întâmplă și
ne bucurăm că putem să de-
schidem această zonă. Țara
Moților este o zonă spre care
ne îndreptăm atenția în mod
deosebit și prin ADI-ul consti-
tuit la nivelul celor patru
județe: Hunedoara, Alba, Arad
și Bihor, prin care încercăm să
atragem fonduri neram-
bursabile în perioada imediat
următoare”, a declarat preșe -
dintele Laurențiu Nistor.

Valoarea totală a acestui
proiect este de 32.086.913 lei.

***
Modernizarea drumului

judeţean este salutată de
autorităţile locale, care
apreciază că investiţia se im-
punea deoarece starea de
acum a carosabilului este una

departe de ceea ce înseamnă
standarde normale de cir cu -
laţie. 

„Ne bucurăm enorm că în-
cepe această investiţie, ex-
trem de importantă pentru
oamenii din comunităţile pe
care le reprezentăm. În
prezent, drumul judeţean se
află într-o stare precară, cu
gropi şi porţiuni acoperite de
piatră. Importanţa dru-
mului este şi una
turis ti că, pentru că
degeaba sunt lo -
curi frumoase
da că se ajunge
greu la ele şi, în
plus, se scurtează
distanţele. De
exem plu, dacă un
turist doreşte să meargă

de la Brad la Geoagiu Băi este
nevoit să facă un ocol de 60 de
km, prin Deva, deoarece nu
poate circula pe acest drum.
În situaţia în care acesta va fi
modernizat, atunci se va pu -
tea merge cu maşina pe
distanţa Brad-Bucureşci-Bal -
şa-Geoagiu, mult mai scurt şi
ca timp”, a spus primarul co-
munei Bucureşci, Mircea

Ghilean (medalion).
Edilul local a men -

ţio nat că această
mo dernizare va
per mite şi o des -
chidere a zonei
spre alte proiecte

de investiţii, im-
portante pentru

co munitate. 
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În curând vor începe lucrările de 
modernizare a DJ 741 Criscior – Bucureşci

– Almaşu Mic de Munte

CJ Hunedoara nu poate recupera integral
sumele cheltuite de SJU Deva în pandemie



Premierul Florin Cîțu
este acum în centrul
atenției opiniei pu -

blice datorită unor
dezvăluiri facute în mass-
media referitoare la două
dosare penale, întocmite în
SUA. Despre aceste am dorit
sa cunoastem parerea lui
Viorel Salan, deputat 
PSD de Hunedoara, mem-
bru al Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.

-     Ce părere aveți despre
primul dosar penal al pre-
mierului  Florin Cîțu, cel cu
arestarea lui în SUA?

Este regretabil că nu reușim
ca România să fie guvernată de
lideri politici care să poată con-
stitui un exemplu demn de
urmat. Am aflat cu stupoare cu
toții săptămâna trecută că pre-
mierul Florin Cîțu a condus
mașină în SUA sub influența al-
coolului, a fost arestat și a execu-
tat și pedeapsa cu în chi soarea.
Ce fel de exemplu poate fi un ast-
fel de comportament pentru
tineri și adolescenți? Chiar dacă
fapta a fost comisă în altă țară și
indiferent dacă între timp a in-
tervenit o reabilitare mie, per-
sonal, îmi este greu să trec cu
vederea, ca militar obișnuit cu
regulamentele, o încălcare fla -
grantă a legii.

Iar ceea ce-i și mai revoltător
este faptul că acțiunea de repa -
rare a imaginii premierului se
face și în contul efectivelor min-
isterului afacerilor interne. Mi -
nis trul Lucian Bode a găsit de
cuviință, luni, să folosească toc-
mai ceremonia dedicată în-
toarcerii pompierilor români din
Grecia pentru a mai drege ima -
ginea șefului său de la Palatul
Victoria. Cum să girezi cu pres-
tigiul acestei instituții care apară
respectarea legii, un politician
care a încălcat legea. Este absurd
și rușinos.

-     Ce părere aveți despre cel
de-al doilea dosar al premieru-
lui Cîțu, dezvăluit recent în
mass media?

Că să fiu foarte succint, stu-
dentul Florin Cîțu a împrumutat
bani fără să-i plătească înapoi.
După 20 de ani, vedem aceeași
mentalitate la premierul Florin
Cîțu. A îndatorat România cu
miliarde de euro la cel mai ridicat
nivel din istorie, dar nici de data
aceasta nu va plăti el banii înapoi.
Studentul rău platnic de acum
20 de ani a devenit premierul

României, dar datoriile de azi le
plătim noi, copiii și nepoții noștri.

Încă din octombrie 2020, Par-
tidul Social Democrat a atras
atenția asupra situației finan-
ciare a României. Florin Cîțu era
atunci ministrul finanțelor pu -
blice și a reușit performanța fără
egal de a împrumuta Guvernul
României cu 85 de miliarde de
lei în 11 luni. Datoria guver -
namentală depăşise 450 de mili -
arde de lei. La acestea s-au
adăugat și cele 85 miliarde de lei
în doar 11 luni la datorie, faţă de
plus 79 miliarde lei în 2 ani şi 10
luni de guvernare social de -
mocrată. În 11 luni cât în trei ani. 

- Între timp Florin Cîțu a fost
promovat premier…

Da, și sarabanda împrumu-
turilor a continuat la fel de pe -
riculos pentru România și cu
Florin Cîțu în funcția de prim-
ministru.

În aprilie, premierul a împru-
mutat 3,5 miliarde de euro de pe
pieţele externe în prima ieşire de
eurobonduri din 2021. La 1 iulie,
premierul Cîțu a împrumutat
România cu alte 2,2 miliarde de
lei de la bănci prin două emisiuni
de titluri de stat. O săptămână
mai târziu, pe 7 iulie, guvernul
Cîțu a împrumutat încă o tranșă
de 3,5 miliarde euro de pe
piețele externe.

Nu știm de fapt în mod clar cu
ce scop au fost efectuate aceste
împrumuturi și unde au ajuns
banii. Dar știm că suma totală a
banilor împrumutați a ajuns la
58 de miliarde de euro.

Poate știe mai multe preșe -
dintele Klaus Iohannis. Să ne
spună și nouă.

-    Un argument ar putea fi
pandemia care nu s-a încheiat
încă și care impune măsuri ur-
gente.

Da, dar măsurile urgente pot
fi luate și în regim de transpa -
rență, din minim respect față de

noi, contribuabilii. Mișcările fi-
nanciare făcute în contextul pan-
demiei, a stării de urgență și a
stării de alertă au fost făcute însă
cu o totală lipsă de transparență.
Iar lipsa de transparență în -
seamnă de fapt corupție.

-     Care este poziția PSD?
Tocmai pornind de la această

lipsa de transparență evidentă a
politicilor actualului guvern, Par-
tidul Social Democrat a solicitat
Guvernului să prezinte cetățe -
nilor care sunt sumele cheltuite
pentru achiziția dozelor de vac-
cin anti-COVID-19.

Ar trebui să ne amintim ce
scria premierul Cîțu  pe pagina
lui de Facebook, la începutul
acestui an. Ne anunța mândru că
a transmis către Comisia
Europeană cererea ca România
să beneficieze de încă opt mil-
ioane de doze de vaccin, care să
se adăuge celor aproape 13 mil-
ioane de doze produse de BioN-
Tech/Pfizer și contractate deja
de România, la acel moment. În
total, peste 20 de milioane de
doze de vaccin.

A trecut jumătate de an. Cam-
pania de vaccinare se îndreaptă
în fiecare zi către un eșec “glo-
rios”. Și atunci este normal să
aflăm și noi în mod oficial câte
doze din fiecare tip de vaccin au
fost deja achiziționate până în
prezent de Guvern și cât au cos -
tat în total. Și mai ales câte doze
din fiecare tip de vaccin au fost
revândute către alte state și care
a fost prețul total obținut și, de
asemenea, câte doze din fiecare
tip de vaccin au fost donate altor
state.

- Și,  dacă premierul refuză
să vă răspundă, ce va face PSD?

Nu vom renunța. PSD va
folosi toate căile parlamentare și
juridice pentru a aduce adevărul
în fața cetățenilor.

-  Vă mulțumesc.
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Viorel Salan: “Studentul rău platnic
de acum 20 de ani a devenit

premierul României, dar datoriile
de azi le vor plăti copiii noştri”În momentul actual,

peste 5% din
populația lumii suferă

de pierderea auzului, 
respectiv 466 de milioane
de persoane de pe întreg
globul.  Se estimează că
34 de milioane dintre
aceştia sunt copii.

Cauzele care contribuie la
această afecțiune sunt extrem
de numeroase. Pentru că în
cele mai multe cazuri, pier -
derea auzului se realizează
gradual, pacientul amână re-
alizarea unei audiograme
până când este prea târziu,
poate chiar la surditate.

Acum este momentul per-
fect în care să îți testezi acui-
tatea auzului. Chiar dacă
auzul nu mai funcționează la
cotele maxime, acest lucru
poate fi remediat. Este ex-
trem de important să previi o
degradare bruscă a auzului
tău. Salvându-ți auzul, îți asi -
guri fericirea.

Echipa Clarfon este alături
de tine și te ajută să găsești
cele mai bune soluții de
protecție sau de punere în
valoare a capacității auzului.
Este important să cunoști fap-
tul că problematica tulbu -
rărilor de auz este destul de
extinsă.

Se estimează că până în
2050, peste 900 de milioane
de oameni vor suferi de
pierderea auzului.

60% dintre copiii cu
deficienţe de auz prezintă
cauze care pot fi prevenite, 1
miliard de tineri (12-35 de
ani) prezintă risc de pierdere
a auzului ca urmare a ex-
punerii la zgomote puternice.
Persoanele cu probleme de

auz pot beneficia de trata-
ment când depistarea este
precoce – există dispozitive
de auz, implanturi cohleare şi
alte dispozitive.

Clarfon îți prezintă noul
aparat Stiline. Prietenos cu
natura, perfect pentru a avea
un auz sănătos, noul Stiline
G6 cu senzor de mișcare inte-
grat recunoaște automat
peste 120 de situații auditive
diferite. Acest lucru asigură
utilizatorilor cea mai bună
experiență auditivă, iar
reglarea setărilor are loc în
câteva secunde, complet au-
tomat.

Fără grija bateriilor și pri-
etenos cu mediul, cu designul
innovator și încărcătorul de
călătorie la îndemână, care
permite utilizatorului să în-
carce complet aparatul audi-
tiv de trei ori noul Stiline G6
asigură purtătorului flexibili-
tate și independență în
mișcare. Încărcătorul poate fi
încărcat fără contact folosind
noua tehnologie Qi.

Mai multe funcții precum
Bluetooth și controlul prin in-
termediul aplicației Audio
Service oferă o valoare adău -
gată deosebită. Și întrucât
noua Stiline este alegerea
elegantă pentru toți cei care
apreciază designul și funcțio -
nalitatea completă, există o
gamă de cinci versiuni bico -
lore exclusive. 

Testează acum în orice
cabinet Clarfon noul 
Stiline G6, alegerea
inteligentă în orice

situație!
https://www.clarfon.ro/a
parat-auditiv-stiline-g6/

Aparatul Stiline, 
prietenos cu natura, 

perfect pentru auzul tău



P
reşedintele Comite-
tului Olimpic şi
Sportiv Român,

Mihai Covaliu, a afirmat că
în ultimul timp România a
exportat masiv know-how,
referindu-se la antrenorii
români plecaţi peste
hotare, şi că se simte în
sportul românesc nevoia
de a aduce tehnicieni din
străinătate, după modelul
federaţiei de canotaj.

"România a exportat
know-how masiv şi se vede că
în acest moment avem nevoie
să importăm şi noi. Noi sun-
tem deschişi, suntem gata aşa
cum am făcut pentru canotaj,
să facem şi pentru alte disci-
pline, acolo unde există
premisele pentru a se câştiga

medalii, pentru a se face
performanţă", a declarat Cov-
aliu în cadrul unui eveniment
în care a fost anunţat că
medaliaţii olimpici de la
Tokyo 2020 vor fi recom -
pensaţi cu automobile Toyota.

Oficialul COSR a precizat
că după analiza pe care o vor
prezenta federaţiile sportive
în urma participării la
Jocurile Olimpice de la Tokyo,
forul pe care îl conduce va fi
mai atent în ceea ce priveşte
susţinerea acordată acestora:
"Am găsit acolo o competiţie
extraordinar de dură, au
căzut recorduri mondiale,
olimpice, sportivi foarte bine
pregătiţi. Comisia tehnică a
evaluat corect şansele

României la această ediţie a
Jocurilor Olimpice. Vom fi şi
mai atenţi la viitoarele
competiţii la care România va
participa, va fi acea analiză
normală după acest ciclu
olimpic şi vom fi mult mai
atenţi în ceea ce priveşte
susţinerea pe care o vom
acorda. Sunt convins că vom
avea mai multe medalii la
Paris şi mai multe maşini pe
care să le putem acorda
sportivilor români".

România s-a clasat pe locul
46 în clasamentul medaliilor
obţinute la Jocurile Olimpice
cu un bilanţ de patru medalii,
una de aur şi trei medalii de
argint.

P
rin decizia Comitetului executiv al Federației
Române de Fotbal a fost stabilită componența
celor zece serii  din cadrul campionatului Ligii a

treia. Decizia luată luni împarte din nou formațiile din
județul Hunedoara în două serii, după criteriile
cunoscute numai de decidenți.

Astfel, seria a VII-a, unde vor evolua trei din cele patru
echipe hunedorene, este una foarte grea și va avea
următoarea componență: CSA Aurul Brad, AFC Voinţa Lupac,
ACS Viitorul Şimian, CSM Reşiţa, CS Pandurii Lignitul Târgu
Jiu, CSM Deva, CS Gilortul Târgu Cărbuneşti, CSM Jiul
Petroşani, ACS Progresul Ezeriş și ACS Viitorul Pandurii
Târgu Jiu 2.

Seria a IX-a  este alcătuită din următoarele formații: CS
Metalurgistul Cugir, CSM Avântul Reghin, CS Gloria 2018
Bistriţa Năsăud, ACS Sticla Arieşul Turda, CS Unirea Ungheni
2018, CS Hunedoara, AFC Unirea 1924, CS Sănătatea Servicii
Publice Cluj-Napoca ,CS Ocna Mureş și ACS Academia de Fot-
bal Viitorul Cluj. La prima vedere este o serie în care au mai
evoluat  o parte din aceste formații, dar care va duce la chel-
tuieli suplimentare pentru deplasările foarte luni pe care le
va efectua echipa CS Hunedoara.
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Olimpice 

Mihai Covaliu declară
că avem nevoie de
tehnicieni străini

Prima etapă, programată pe 28 august: 
AFC VOINŢA LUPAC – CSM DEVA
CS GILORTUL TÂRGU CĂRBUNEŞTI – ACS PROGRESUL
EZERIŞ
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – ACS VIITORUL PAN-
DURII TÂRGU JIU
CSA AURUL BRAD – CSM REŞIŢA
ACS VIITORUL ŞIMIAN – CSM JIUL PETROŞANI

Prima etapă din această serie:
CS OCNA MUREŞ – ACS STICLA ARIEŞUL TURDA
CSM AVÂNTUL REGHIN – CS GLORIA 2018 BISTRIŢA
NĂSĂUD
CS UNIREA UNGHENI 2018 – AFC UNIREA 1924
CS METALURGISTUL CUGIR – CS SĂNĂTATEA SERVICII
PUBLICE CLUJ-NAPOCA
ACS ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ – CS HUNE-
DOARA

Fotbal Liga a III-a

Au fost stabilite seriile 
pentru viitorul sezon

A N U N Ţ

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 SC INCOSERV SRL,
organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri:
,,imobil situat în municipiul Hunedoara, str. Intrarea Spicului, nr.2, jud. HD, suprafaţa
construită de 425mp, aria desfăşurată de 2125mp având preţul de pornire de 85575
EURO, ,,imobil situat în municipiul Hunedoara, str. Intrarea Spicului, nr.2, jud. HD,
suprafaţa construită este de 425mp, aria desfăşurată de 2125mp având preţul de pornire
de 85575 EURO,,. teren situat în comuna Teliucu Inferior, sat Izvoarele, jud. HD, în
suprafaţă de 2402 mp preţ de pornire de  12297 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva, str.Cernei, nr.10D, jud.
HD. Licitatia se organizeaza pentru data de 27.08.2021 ora 13,00.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini ,
achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare din
bunurile aflate in patrimonial societatii debitoare si depunerea documentelor de partic-
ipare la licitatie cu doua zile inainte de inceperea licitatiei.

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

Pentru relatii suplimentare. Telefon 0744-814145.

ANUNȚ PUBLIC

ITALROX SRL cu sediul în localitatea Deva, str.
Minerului, bl. 36, sc. 3, ap. 50, anunță depunerea
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pen-
tru obiectivul: schimbarea punctului de lucru, Depozit
anvelope vânzare- montare situat în Comuna Șoimuș,
str. Principală, nr 84F, județul Hunedoara. Informații
se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.
A.Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8-16,00) și
vineri (orele 8-16). Eventualele sesizări și reclamații
pot fi depuse, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului.



La finalul săptămânii
trecute la Kraljevo-
Serbia, s-au

desfășurat întrecerile
Campionatelor Balcanice
de atletism pentru juniori
2 (U18)la care au partici-

pat sportivi din Bulgaria,
Grecia, Croația, Serbia,
Republica Moldova, Tur-
cia, Armenia, Ucraina,
Azerbaijan, Kosovo, Geor-
gia, Bosnia și Herzego -
vina, Cipru, Israel,

Muntenegru și
o delegație din 

România alcătuită 
din 37 de sportivi.

În cadrul acestor întreceri
juniorul Adelin Daniel Pop,
cu dublă legitimare la CSS
Hunedoara/CSM Dorna, pre -
gătit de Ștefan Beregszaszy a
participat în proba de 800
m,iar în final a reușit  să
cucerească o medalie de aur.
Menționăm că tânărul atlet
din Hunedoara, care se
pregătește de mai mult timp
alături de multipla noastră
campioană Maria Claudia
Florea, este dublu campion
național în proba de 800 m și
medaliat la competițiile
naționale și la 1500 m.

Este un prim succes in -
ternațional care desigur că
va fi urmat și de alte astfel de
rezultate cu condiția ca
munca de la antrenamente
să fie la fel de constructivă.   
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Atletism 

Juniorul  Adelin Daniel Pop -
campion balcanic la 800 m

Jucătoarea română de
tenis Simona Halep a
obţinut prima sa victo-

rie după o pauză de trei
luni şi jumătate, 6-4, 3-6,
6-1 cu poloneza Magda
Linette, în primul tur a
turneului WTA 1.000 de la
Cincinnati (Ohio), dotat cu
premii totale de 2.114.989
de dolari.

Simona Halep nu a mai
câştigat un meci în circuitul
WTA din 2 mai, când a învins-
o în turul al doilea la Madrid pe
chinezoaica Saisai Zheng, dar a
pierdut apoi  în optimi în faţa
belgiencei Elise Mertens.

În turul al doilea la Roma,
Simona Halep abandona la
scorul de 6-1, 3-3, 0-30 în
meciul cu germanca An-
gelique Kerber, din cauza unei
accidentări la gamba stângă
(ruptură musculară ) a revenit
în circuit în turul al doilea la
Montreal, unde a fost învinsă

de americanca Danielle
Collins

La Cincinnati, unde a pier-
dut trei finale (2015, 2017,
2018), Simona Halep (29 ani,
13 WTA) a avut nevoie de
două ore şi zece minute pentru
a trece de Magda Linette (29
ani, 44 WTA). A fost și un mo-
ment în care Simona a cerut
timeout medical, din cauza
unei accidentări la coapsa
dreaptă, a primit îngrijiri şi s-a
ales cu un bandaj la piciorul
drept.

Simona Halep a încheiat
meciul cu 11 aşi, o perfor -
manţă rarisimă pentru ea, a
făcut 3 duble greşeli și și-a
asigurat un cec de 15.330 de
dolari şi 60 de puncte WTA. În
turul secund o va întâlni  pe
americanca Jessica Pegula care
a învins-o pe  italianaca Camila
Giorgi(care vine după ce a
cucerit titlul la Montreal) în
două seturi, 6-2,6-2.

Tenis de câmp

Prima victorie pentru 
Simona Halep la Cincinnati

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 valorifi-
carea mobilului Marca Volkswagen varianta TIGUAN an fabricatie 2012, preţ de
pornire 6151 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 27.08.2021 ora 12,00.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini,
achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire si depunerea doc-
umentelor 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.
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Comitetul executiv al
FRF a luat hoTărâri
și în ceea ce privește

fotbalul de sală. 
În liga I  au fost înscrise
următoarele formații:
United Galati,Futsal Klub
Odorheiu Secuiesc, 
Autobergamo Deva,
Luceafărul Buzău, 
Clujana Cluj-Napoca, 
CFR 1933 Timișoara și
CSL Sportul Ciorăști.

Campionatul va debuta pe
data de 4-6 septembrie cu
prima etapă care poate fi
organizată în sistem turneu
pentru a se respecta  condițiile
impuse de protocolul semnat
de Ministerul Sănătății și Mi -
nisterul Tineretului și Spor-
turilor.

Întrecerile din campionatul
ligii secunde vor debuta la mij -
locul lunii septembrie, prima
etapă fiind programată în18-19
septembrie. În această ligă sunt
înscrise  formații care au fost

împărțite pe criterii geografice
în trei serii, echipa deveană ACS
West  fiind repartizată în seria
a III-a alături de formațiile
Metro politan Ișalnița, Șoimii
Șimand și CSM Tg.

Federația Română de
Kaiac Canoe (FRKC)
a organizat

săptămâna trecută între-
cerile  ediției 2021 ale
Campionatului Național
de Seniori în probele de
viteză.

Sportiva Nadia Haidar
(născută în anul 2005), legiti -
mată la LPS Cetate Deva,
pregătită de prof. Alexandru
Mureșan a reușit la ediția din
acest an două noi perfor manțe
care certifică talentul acestei
junioare. În proba de  kaiac

simplu 500 m senioare, Nadia
Haidar a încheiat cursa pe
locul secund, a câștigat o
medalie de argint și titlul de
vicecam pioană națională cu
timpul de 1.58.16, ea fiind
întrecută de Laura Pleșca (Di-
namo București).

Sportiva de la Deva a  câști -
gat medalia de argint și un nou
titlul de vicecampioană națio -
nală și în proba de 1000 înre -
gistrând un timp de 4.15.86. 

Felicitări pentru aceste noi
performanțe!

Kaiac canoe

Nadia Haidar, vicecampioană
națională de seniori

Futsal 

Liga I  - Campionatul începe pe data 
de 4-6 septembrie



Despre ochiul care se
zbate sunt multe
legende, în popor

existând credința că ochii
pot vedea dincolo de reali-
tatea noastră. 
Și cum privirea este
încărcată de mistere greu
de descifrat, oamenii au
atribuit un anume înțeles
mișcării involuntare a
pleoapelor. 

Științific, fenomenul este
pus pe seama oboselii sau a
altor factori de mediu, iar
nouă nu ne rămâne decât să-
l interpretăm după cum cre-
dem de cuviință.

În tradiția
românească

Multe dintre superstițiile
puse pe seama mișcării invo -
luntare a pleoapelor au rezis-
tat de-a lungul timpului,
unele dintre ele dovedindu-se
a fi aproape de realitate. Toc-
mai de aceea, se crede și
astăzi că atunci când se zbate
ochiul drept, urmează o veste
bună sau un noroc neaș -
teptat. În unele zone ale țării,
se spune că atunci când vine
un copil în familie, ochiul
drept anunță mai devreme
evenimentul.

În schimb, ochiul stâng, nu
aduce întotdeauna vești bu -
ne. Când se zbate apar griji
noi, lucrurile nu merg bine,
iar oboseala își spune cuvân-
tul.

Dar, de cele mai multe ori
se ține cont și de pleoapa care
se zbate. Dacă se zbate
pleoapa superioară, este
semn bun. Și, chiar dacă este
vorba de pleoapa superioară
stângă, lucrurile nu vor fi atât
de rele. În schimb, dacă se
zbate pleoapa inferioară
stângă, atunci situația se
complică.

În cultura populară
chineză

Se  consideră că spasmele
ochiului drept aduc noroc
bărbaților și ghinion femeilor,
iar la ochiul stâng, înțelesul
este invers.  Dar acolo se ține
seama și de ora la care se
zbate ochiul, scrie bzi.ro. Ast-
fel că:

• Dacă între orele 7,00 și
9,00, se zbate ochiul stâng,
ziua va fi plină de reușite, iar
dacă se zbate cel drept,
urmează o surpriză plăcută.

• Atunci când ochiul stâng
se zbate între orele 11,00-
13,00, urmează să vină în
vizită o persoană importantă.
Dacă se zbate cel drept, per-
soana respectivă va fi invitată
la o petrecere.

• Între orele 15,00-17,00,
dacă se zbate ochiul stâng,
este semn că apare un prieten
îndepărtat, iar ochiul drept
anunță o veste bună.

• În schimb, dacă între
orele 19,00-21,00 se zbate

ochiul stâng, vestea va fi rea,
iar dacă se zbate cel drept,
este semn că urmează o
situație neplăcută.

Spasmele ochilor – 
explicate științific
În urma studiilor efectuate

s-a ajuns la concluzia că
mișcarea involuntară a
pleoapelor apare pe fondul
oboselii accentuate, pe o
scădere a mineralelor din or-
ganism sau din cauza con-
sumului excesiv de cafea sau
dulciuri. De asemenea, irita -
țiile oculare, gripa sau mi-
grenele pot cauza aceste
spasme. De obicei, spun
medicii, acestea nu semnifică
o problemă reală de sănătate,
mai ales că zvâcnirile
pleoapelor sunt ușoare și
durează câteva secunde sau
minute. Sunt cazuri în care
contracțiile involuntare apar
intermitent, timp de câteva
zile, iar tresărirea apare fie la
un ochi, fie la ambii în același
timp. 

În timpul verii
Deshidratarea poate fi un

factor important care de clan -
șează spasmele involuntare
ale ochilor. Dar aceasta, spun
specialiștii, pot afecta toți
mușchii corpului, chiar și pe
cei din jurul ochilor și
sprâncenelor. Și cum mușchii
pentru a funcționa corect au
nevoie de apă, neglijarea
hidratării corespunzătoare
poate duce la spasme în tot
corpul. 

Consumul de cafea
Băută în cantități mari,

cafeaua poate provoca creș te -
rea tensiunii arteriale iar
proprietățile stimulative in -
fluen țează musculatura, unul
dintre mușchii afectați pu -
tând fi și cel al ochilor, potrivit
farmacia.ro.

Stresul sau oboseala
Cum fiecare organism în

parte reacționează într-un
anumit fel la stres, ticul ner-

vos al ochiului poate fi una
dintre cauze. Dacă spasmele
sunt provocate de oboseală,
se vindecă foarte repede cu
odihna adecvată și cel puțin
șapte-opt ore de somn pe
noapte. 

Lipsa somnului
Perturbă mușchii pleoa -

pelor, care sunt cei mai sensi-
bili din organism, potrivit
libertatea.ro. Iar somnul insu-
ficient sau lipsa  lui, declan -
șează mișcarea involuntară a
pleoapelor.

Examenul 
oftalmologic

Este recomandat de spe cia -
liști atunci când spasmul ochi-
ului apare după ce persoana
respectivă citește mai mult
sau stă în fața calculatorului
timp îndelungat. De aseme-
nea, persoanele care poartă
ochelari ar trebui să-și verifice
dioptriile, potrivit.farmacia.ro.

Alergiile
Atunci când apare o alergie,

celulele noastre produc, în
exces, o substanță numită
histamină, spun specialiștii.
Aceasta provoacă organismu-
lui multe reacții, printre care
și spasmul ochilor. 

Atunci când ochiul 
ne atenţionează

Ne gândim cu teamă la
evenimentele care vor avea
loc în viața noastră, chiar dacă
medicii ne încredințează că
acestea sunt fenomene obiș -
nuite, care dispar de la sine.
Iar dacă trec mai greu, putem
pune comprese cu apă căl -
duță, care relaxează muș chii.
Lacrimile artificiale, care
elimină uscăciunea ochilor,
sunt și ele o soluție.

Cornelia Holinschi
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Când și de ce se zbate ochiul?



Îl savurăm cu poftă ori-
unde ne-am afla, pen-
tru că, luna lui Gustar

ni-l oferă cu generozitate.
Gustos și hrănitor, porum-
bul fiert are o mulțime de
beneficii pentru sănătate,
fiind considerat de către
nutriționiști un adevărat
medicament natural de
sezon. 

Proprietăți 
terapeutice

În urma cercetărilor efec-
tuate s-a constatat că porum-
bul fiert sau copt ajută la
buna funcționare a inimii,
scade riscul de infarct,
stimulează memoria și ajută
în lupta cu boli precum
Alzhaimer. Vitamina A din
compoziția sa, dar și pigmen-
tul galben care dă culoare po-
rumbului este benefic pentru
protejarea vederii. Studiile au
arătat că în compoziția po-
rumbului mai există o
substanță care ține la distanță
cancerul, făcând ca organis-
mul să nu dezvolte celulele
canceroase.

Consumat în perioada
răcelilor sau virozelor respira-
torii, acesta ajuta la o vindecare
mai rapidă. Este benefic și în
caz de cistită cronică, gastrită,
ulcer, reumatism sau arterită.
Are un conținut caloric scăzut,
iar un consum ponderat ajută
la arderea mai rapidă a
grăsimilor și la pierderea în
greutate, scrie adev.ro. Și, spre
deosebire de alte produse, prin
fierbere porumbul își păs -
trează proprie tățile.

Cum îl alegem?
Ca să ne bucurăm din plin

de beneficiile consumului de
porumb fiert, trebuie să-l
alegem cu grijă, să ținem cont
de anumite indicii, care ne pot
ajuta atunci când îl procurăm.

Foile porumbului trebuie
observate cu atenție. Dacă
acestea sunt verzi, este semn
că porumbul a fost proaspăt
cules.

Mătasea porumbului nu
trebuie să fie uscată pentru
că, odată cu uscarea ei, boa-
bele încep să se deshidrateze. 

Boabele vor fi analizate și
ele cu atenție, iar pentru asta
se desfac puțin foile la vârf în
așa fel încât să se vadă cu-
loarea boabelor. Aceasta tre-
buie să fie de un  gal  ben-
deschis, iar boabele să nu
aibă pete.

De asemenea, dacă se stri -
vește o boabă, iar aceasta este
suculentă cu un conținut
lăptos, înseamnă că porum-
bul este bun de fiert, potrivit
catine.ro. Și, cu cât boabele de
porumb sunt mai moi și mai
suculente, cu atât porumbul
va fierbe mai repede și va
avea un gust mai bun.

Cum îl preparăm?
Atunci când îl pregătim

pentru fiert, începem tot cu
foile, care trebuie curățate
bine de mătase. O parte din
acestea, după ce au fost clătite
foarte bine cu apă rece, se
așază în cratiță, peste care se
pun știuleții de porumb. Peste
știuleții acoperiți cu alte foi,

se toarnă apă rece deasupra.
Apa trebuie să acopere
știuleții și foile, după care,
cratița cu porumb se acoperă
parțial cu un capac, pentru ca
aburii formați să iasă în tim-
pul fierberii.

Foile de porumb, așezate
deasupra, au rolul de a păstra
gustul și proprietățile porum-
bului, dar ajută și la ur-
gentarea fierberii.

Fierberea se va face la foc
mediu, până când, la testul cu
furculița, boabele se pătrund. 

Cum se servește?
Porumbul poate fi servit ca

atare sau alături de alte
preparate. Și, pentru o
savoare mai deosebită, se
poate pune un cub de unt
peste știuletele fierbinte, care
are rolul de a hidrata și topi

boabele. De asemenea, dea-
supra porumbului fierbinte
se poate rade brânză sărată.

Dacă am fiert o mai mare
cantitate de porumb, acesta
se lasă să se răcească în oală,
apoi se pune la frigider. Îna -
inte de a-l servi se reîncă l -
zește, pentru a-l putea unge
cu unt, brânză sau alte pro-
duse preferate.

Despre porumb 
se spune că:

• Este cea mai populară
cultură din lume. 

• A fost cultivat pentru
prima oară acum 9000 de ani,
pe teritoriul Mexicului, iar
mai târziu a ajuns și în nordul
continentului, scrie liber-
tatea.ro.

• La început, știuleții de
porumb erau de dimensiuni

mici, iar mai târziu, prin
încrucișări selective, s-a ajuns
la dimensiunile de astăzi.

• Statele Unite ale Americii
este lider mondial în pro -
ducția de porumb, 20% din
producția anuală fiind
exportată. 

• În prezent, 40 la sută din
producția americană de po-
rumb este folosită la fabri-
carea combustibililor bio
precum etanolul, care con-
tribuie la reducerea gazelor
poluante emise de vehicule.

• Un porumb mare are
aproximativ 800 de boabe,
așezate pe 16 rânduri. Dar, in-
diferent de numărul lor, po-
rumbul va avea întotdeauna
un număr par de rânduri cu
boabe.

Cornelia Holinschi
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Porumbul fiert,
deliciul lunii 

lui Gustar

Porumbul fiert,
deliciul lunii 

lui Gustar
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Vă așteaptă experiențe noi la ser-
viciu și trebuie să vă adaptați din
mers. De asemenea, va trebui să
fiți mai înțelegători față de
nevoile celor dragi, care așteaptă
mai mult de la voi. Banii pe care-
i aveți se vor risipi foarte repede
dacă-i cheltuiți pe tot felul de
nimicuri.

Începutul intervalului este o
perioadă excelentă pentru na-
tivii acestei zodii. Aceștia, fie vor
pleca într-un concediu prelungit,
fie vor primi o invitație de la
niște prieteni din străinătate. Vă
veți descurca și cu banii pentru
că nu toate concediile sunt
costisitoare.

În general, vă merge destul de
bine,  acasă și la serviciu. Vă
descurcați și cu banii, dacă
pretențiile nu sunt prea mari.
Trebuie să manifestați prudență
în continuare în ceea ce privește
răspândirea virusului și lucrurile
vor fi în favoarea voastră.

Atmosfera de vacanță vă
îndeamnă să faceți cheltuieli
neprevăzute, iar acest lucru
nu vă avantajează. Asta pen-
tru că, în viitor, vor apărea
cheltuieli mari. Partenerul de
cuplu are nevoie de voi, vine cu
idei noi, care vă pot schimba
viața.

Încă de la începutul intervalului
va trebui să luați decizii impor-
tante pentru voi și persoana
iubită, dacă nu sunteți căsătoriți.
Chibzuiți bine ofertele care vi se
fac și abia după ce calculați
avantajele și dezavantajele luați
o hotărâre.

Înainte de a pleca în vacanță,
trebuie să puneți la punct unele
treburi mai complicate și abia
după ce faceți asta vă puteți re-
laxa. La locul de muncă aveți
ocazia să începeți lucruri noi,
care vă solicită mai mult, dar vă
și motivează. Astrele vă avan -
tajează.

Chiar dacă vă gândiți tot mai
des la concediu, trebuie să
finalizați proiectele începute la
locul de muncă. În caz contrar,
situația se poate complica.
Părinții, care se pare că au prob-
leme de sănătate, vă solicită tot
mai des și trebuie să le fiți
aproape.

Dacă ați început o afacere pe
cont propriu, lucrurile vor
merge din ce în ce mai bine.
Primiți comenzi noi sau vi se
propune o colaborare de nere-
fuzat. Faceți în așa fel încât
balanța să încline în favoarea
voastră, indiferent de situația
creată. 

În perioada următoare, ar fi de
dorit să evitați persoanele cu in-
terese ascunse și să priviți cu
atenție la cei din jur. Nu de
altceva, dar există posibilitatea
ca cineva să profite de pe urma
muncii voastre. Ocupați-vă și de
spațiul în care lucrați, ca să vă
simțiți confortabil.

La serviciu vor fi unele schim -
bări, despre care veți discuta cu
șefii chiar de la începutul inter-
valului. Apar noi provocări și ar
fi bine să vă rezolvați toate
problemele înainte de a pleca în
concediu. Chiar dacă faceți un
efort în plus, răsplata va fi pe
măsură.

Pentru cei plecați în concediu,
lucrurile sunt simple, deoarece
se vor simți foarte bine alături
de partenerul de cuplu. Cei
rămași acasă, vor munci mai
mult, iar rezultatele se vor
vedea ceva mai târziu. Dar, in-
diferent de situație, astrele vă
favorizează.

Vă implicați în proiecte noi, care
avansează destul de greu. Asta
vă nemulțumește, mai ales că
așteptați să plecați în concediu.
Încercați să vă păstrați calmul
pentru că, după ce vă veți în-
toarce din concediu cu forțe noi,
lucrurile vor sta cu totul altfel. 

• La urgență:
Un medic îi zice pacientei:
- Scrie: traumă craniană...
- Domnule doctor, nu vă supărați, dar e

traumă cranio-cerebrală.  
- Care dracu' cerebral? Dacă avea creier crezi

că venea la ziua de naștere a soției cu amanta?!

• O întrebare...
Ai reparat vreodată un televizor? întreabă

ea, uitându-se pe fereastră...
- Nu! răspunde el, tolănit pe pat.
- Ar fi bine s-o poți face, pentru că vine soțul

meu!

• Într-o cofetărie:
- Două prăjituri cu ciocolată, vă rog!
- Le serviți aici sau la pachet?
- Aici, că acasă țin dietă...

• Discuție între mamă și fiică:
- Aloo, mamă ... ăsta nu vrea sa mănânce fa-

solea!
- Spune-i cât de mult timp ți-a luat ca să o

fierbi!
- Păi ce, trebuia și fiartă?

• Ion și Mărie la masă
- Tu, Mărie, așe sarmale răle n-am mai mân-

cat în viața me!
- Cum, că ți-ai pus de două ori?
- Apăi, prima oară nu mi-o venit a crede!

• Bunicul către nepoată:
- De ce plângi, drăguțo?
- Mi-a dat iubi papucii!
- No, și te strâng?

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 20, august, 
PRO CINEMA, ora 20,30, Maestrul despărțirilor
PRIMA, ora 22,30, Asfalt Tango

Sâmbătă, 21 august
PRO TV, ora 20,00, Titanic
FILMCAFE, ora 20,05, Joc în doi

Duminică, 22 august
KANAL D, ora 22,00, A doua șansă
PRO TV, ora 22,15, Între focuri

Luni, 23 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Băieții lui Jersey
NAȚIONAL TV, ora 23,00, Joc periculos

Marți, 24 august
FILMECAFE, ora 22,00, Jocuri,ponturi și focuri

de armă
PRO CINEMA, ora 22,15, Frankenstein

Miercuri, 25 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Mâini de aur
HBO, ora 22,25, Insula fanteziilor

Joi, 26 august
PRO TV, ora 21,30, Mumia: Mormântul

Împăratului Dragon
PRO CINEMA, ora 20,30, Lunetistul: Moștenirea

Duminică, 22 august, ora 22,30

Frumusețe americană
Filmul aduce în prim plan povestea lui Lester

Burnham, un bărbat între două vârste, care se
îndrăgostește de Angela, o adolescentă nestatornică
și periculoasă colegă a fiicei sale. Cu  nevasta,
preocupată doar de carieră, acesta nu mai
comunică demult. Fiica lor, Jane, devastată de com-
plexele vârstei, își găsește alinarea în brațele unui
tânăr cu probleme de adaptare. În astfel de condiții,
Lester face o pasiune pentru Angela și încearcă tot
ce este posibil pentru a-i trezi interesul. Dar,
măcinat de contradicții sufletești și trupești, el
dorește să întârzie inevitabilul.

HAPPY CHANEL

Minutul de umor



R
omânul, ,,jecmănit”
și îndatorat doar
pentru salarii și pen-

sii de lux, pentru satisfac-
erea unor mofturi ale celor
care compun Statul.

Statul trebuie să ges-
tioneze averea țării, să fie
garantul democrației și nu al
haosului, dezbinării și chel-
tuirii banilor fără socoteală
pentru funcționarii și pen-
sionarii săi de lux, având des-
tinele poporului în mâinile
unor infatuați, penali și ne -
pricepuți.

Am fost invitați la masa
bogaților

Pare-se, din greșeală. Ro -
mânul a primit un scăunel
mic,  așezat lângă ușa de la
bucătărie și un papion, care, la
fiecare deschidere, îl lovește
nemilos în spate. La poza de
final, va fi pus într-un colț și el
va zâmbi stingher, cu gândul
că i se văd găurile din dantură.
Fotograful priceput îi va
umple golurile pentru a nu
face de ”rușinică” marea fam-
ilie. Ne vom îmbrăca în alb, cu
papion negru, și vom sta în
genunchi la toți golanii și
calicii din afară, executându-
le ordinele de jefuire a țării,
împovărând acest popor.
Putem fi penalii penalilor,
drogații drogaților, bețivii
bețivilor, că tot la conducere
rămânem, până terminam
totul în această țară.

”Ruda săracă trebuie ținută
cât mai departe, în întuneric,
de preferat. Trebuie ținută în
evul mediu pentru că, lăsată
să se dezvolte, ar putea hrăni
un continent și atunci unde și-
ar mai putea vinde bogătașii
carnea de plastic și brânza din
carton”, scria judecătoarea
Adriana Stoicescu, din Timis.

Românul are un singur
dușman!

Care nu e vreun ”baștan”
de la masa de fițe! Statul
român e cel mai mare dușman
al românului analfabet
funcțional și cu dinții cariați.
Un stat impotent, al cărui
brand de țară nu mai e demult
frunza ”coanei Nuți”, ci o
pereche de izmene rupte în
dos. Un stat care înda to rează

această țară în pro porție de
80%, doar pentru el. Un stat
care își ucide sclavii cu
nepăsarea și nesimțirea aren -
dașilor lui. 

Statul, care te plimbă prin
trei spitale, îți dă patru diag-
nostice și te lasă să mori pe o
saltea infectată de o bacterie
cu care tot el te-a cadorisit.
Statul, care îți dă în cap dacă
ești un mic om de afaceri ce își
dorește să crească, dar care
stă în calea multina ționalelor,
din care tot statul nostru mic,
dar șmecher, trage și el cât
poate. Așa că, te verifică,
inspectează, contro lează, cer -
cetează, analizează, căpușază
până când se asigură că, fie
dai faliment, fie îți pui
ștreangul de gât. 

Statul român este politi-
cianul care minte cum respiră,
frecându-și mâinile cu gândul
la purcoiul de bani ce îl va
îneca în bunăstare PNRR, în
timp ce poporul alegător se
îneacă în gunoaie și se spală la
lighean, ca în vremurile de aur
ale primului bâlbâit. 

Un stat care trimite armata
în Afganistan, unde mor 23 de
oameni, iar alții rămân
schilodiți pe viață. Se cheltui-
esc din banii poporului mil-
iarde, datorita unei manevre
greșite a președintelui Biden
și a serviciilor. În 24 de ore s-
a dărâmat tot, dar absolut tot
ce s-a construit în 20 ani, iar
acest lucru denotă că
democrația-i ”vai de mama
ei”. Occidentul și SUA cred că
sunt ,,rușinea secolului” în
această escapadă și tot ei
încearcă să mintă, ca să iasă
”basma curată”. Râd viet-
namezii din Saigon și din
Delta Mekong! 

Democrația nu funcțio -
nează, răspunsul îl vedem
chiar și la noi. Dar în Afganis -
tan? America are probleme
mari, cred că este cea mai
rușinoasă pierdere suferită,
trăgând după ea și Occidentul.
Uniunea Europeană nu
funcționează, vorbim vorbe,
ca să ne ascultam tot noi.

Statul român este funcțio -
narul încet la minte, dar iute
de mână, care îți închide
ghișeul în nas pentru că are
pauză de masă, iar tu, biet
neghiob, nu înțelegi impor -

tanța muncii lui, de a plimba
hârtiile între etaje.

Un cunoscut judecător a
făcut o mărturisire mai puțin
obișnuită. Mai exact, Adriana
Stoicescu susține răspicat că îi
este rușine că este jude că tor.
Delațiunea și bârfa, lipsa de
caracter, acestea ne sunt
atributele, susține ea.

“Mai mult ca niciodată, îmi
e rușine azi că sunt judecător.
Iertați-ne, voi cei care vă
puneți speranțe în noi. Sun-
tem mici, meschini și penibili.
Delațiunea și bârfa, lipsa de
caracter, acestea ne sunt
atributele, se pare. Merităm
disprețul vostru. Dar, înainte
de a arunca în aer totul, sa vă
amintiți că nu suntem toți la
fel”, scria judecătoarea.

Din partea mea aveți tot re-
spectul, stimată doamnă
judecător! Dumneavoastră să
ne iertați pentru că suntem
un popor de lași și nu știm să
îi apărăm pe cei care ne
apăra! Cu toții trăim unele
momente de dezamăgire.
Atrag atenția asupra nebuniei
care a cuprins planeta și mă
văd nevoit să întreb: 

Libertatea de exprimare
este periculoasă 

pentru stat?

Se pare că da! Se pare că,
mai nou, libertatea de expri-
mare, mai ales pentru unii
politicieni, a devenit risc și
creează probleme. Câtă vre -
me anumite grupuri numite
“minorități sexuale” au lovit
din toate direcțiile norma
tradițională pentru a-și in-
stala propriile norme, s-a
numit “free speech”. 

Atâta timp cât preșe dintele
apără un prim-ministru,
țepar, bețiv, condamnat, care
a îndatorat această țară și nu
dă socoteală unde sunt banii,
atunci vorbim de disoluția
statului.

Adică, dintr-o dată, liber-
tatea care era bună pentru
unii, devine periculoasă pen-
tru alții, iar libertatea de ex-
primare devine discurs al urii.
Dar, nu trebuie să uităm că
atunci când libertatea de ex-
presie este îngrădită, urmează
dictatura. Și, este important
să fim cât mai mulți implicați

în lupta pentru susținerea val-
orilor creștine, să fim uniți și
să nu abandonăm. De ce sun-
tem fricoși și lași? Trăim ”Dic-
tatura Mizeriei” la umanitatea
muribundă. 

Președintele, la ,,papion”, îl
ocrotește pe Câțu, care este
un ,,șmecheraș”prins beat,
arestat în SUA și ,,țepar” la
Bancă neplătind până astăzi,
dar cer și ne impun ca noi să
plătim datoriile la stat. Oare
Președintele a plătit suma
imensa? Ori a prescris justiția
suma!

Valorile sunt ”puse cu
capul pe butuc”!

Asistăm neputincioși la o
revoluție a mizeriei împotriva
valorii în umanitatea
 mu  r i     bundă. Toate valorile
sunt puse cu capul pe butuc și
decapitate de o minoritate
psihotică și posedată. Să mă
explic: bărbatului nu-i mai
este permis să fie bărbat
adevărat. Puterea, autorita tea,
avântul, curajul, pro tec ția, de-
scoperirea toate sunt ofen-
sive. Se poartă ”bulaiul
efeminat”, epilat la creier și
spălat în malaxorul imora -
lității, umblând în chiloți pe
stradă.

Femeia, nu mai e OK să fie
femeie. Valorile feminității au
devenit defecte. Să fii mamă,
cea mai măreață vocație a fe-
meii, e un risc. Feminitatea,
gingășia, stilul, eleganța,
finețea, fecioria, sfiala sunt
arse pe rugul iadului progre-
sist. Femeia bărbat, avortivă,
încruntată, care scuipă în
stradă și urlă după dreptul de
a ucide, e acum la modă.
Copilul, ingenuitatea, starea
de fericire, puritatea, gingășia
sunt înlocuite cu forcepsul
neo-marxist de bădărănie, ob-
sesie sexuală, manelism, vio -
lență, hărțuire, porno grafie,
ură.

Biserica de acasă, spațiul
tainic al înțelegerii, Liturghia
veșnică, Logosul revărsat și
extins în umanitate prin
Duhul Sfânt, locașul cuviinței,
stâlpul și temelia Adevărului,
e eviscerată de har și devine
un spațiu ritualic al compro-
misului, diplomației materia -
liste, activismului social și

teatrului teofonic. E o crimă să
fii patriot, să plângi la
mormintele străbunilor, să
celebrezi memoria eroilor, să
te rogi sfinților întregitori de
ființă, e musai să fii universal-
ist conform, să împrumuți
tradiții tâmpe, sexualiste și
consumiste.

Școala, spațiul sacru al
educației e violat necontenit
de mizerii ideologice, de
porno-educație, de aberații
nihiliste. Nenorocirea acestui
neam sunt papagalii care se
cred vulturi. Jalnicele creaturi,
ce se cred formatori de opinie,
”băieței” frustrați și com -
plexați, dornici de expunere,
în toate pozițiile, ies acum,
precum râmele după o ploaie
bună. Micuțul scurmător ce se
simte vânat a ieșit să facă ce
știe mai bine: să arunce cu
mizerie în tot ce nu înțelege.
Lacheul de serviciu s-a trezit
cu fața la pernă pentru că s-a
visat din nou pe cai mari, iar
acum e dezamăgit că a fost
doar un vis de adolescent cu
coșuri… Când doar fetele
bătrâne și neliniștite te mai
venerează, atât îți rămâne: să
te dai bărbat și deștept pe
deasupra. Dar noi știm ade -
vărul, nu-i așa? Scapă cine mai
poate. Trădătorii îi vedem zi
de zi și,  ca un paradox,  tot pe
ei îi alegem. De ce?

Nu avem valori, au rămas
nonvalorile. Uitați-vă cine
sunt cei care ne conduc. Au în-
chis ,,papagalii” votanți și
vaccinați obligatoriu într-o
colivie. Este doar opinia
personală.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Românul, ”jecmănit”’ 
de propriul STAT 
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Mod de preparare:
Varza se curăță și se taie

fideluțe. Morcovii și țelina se
taie cubulețe, iar una dintre
cepe se toacă mărunt.
Afumătura se pune la fiert în
trei litri de apă și se lasă
până ce carnea începe să se
înmoaie, timp în care se
îndepărtează spuma. Se
adaugă apoi, pe rând, varza,
țelina, morcovii, o ceapă
întreagă, ardeiul gras, foile

de dafin și cimbrul. 
Între timp, uleiul se

încinge într-o tigaie în care
se călește ceapa tocată cu
puțină sare. Când ceapa se
înmoaie, se adaugă făina și
paprika, apoi tigaia se trage
de pe foc, amestecându-se
rapid, pentru ca făina să se
impregneze bine cu uleiul.
Tigaia cu rântaș se pune din
nou pe foc, se adaugă roșiile
în bulion bine mărunțite,

amestecându-se până la
omogenizare. Se ia apoi câte
un polonic din zeama
fierbinte și se toarnă peste
rântaș, până se obține un sos
consistent, din care se
toarnă câte puțin în oala cu
ciorbă, amestecându-se con-
tinuu. Ciorba se mai lasă la
fiert aproximativ 10 minute,
după care, se trage de pe foc
și se adaugă smântâna
bătută cu 2-3 linguri de apă
rece și diluată cu un polonic
de ciorbă fierbinte. La final,
ciorba se potrivește de sare
și piper, apoi se adaugă cim-
brul sau altă verdeața
preferată. 

INGREDIENTE

o varză potrivit de mare, 3 morcovi,  o țelină, 2 cepe,
250 g roșii în bulion, 2 linguri de făină, o lingură rasă
de paprika, cimbru proaspăt, o legătură de pătrunjel,
1-2 foi de dafin, 200 g smântână, 2 linguri de ulei,
afumătura preferată. opțional, ardei gras, mărar,
tarhon, sare și piper.

cIoRbă DE vaRză cu afuMăTuRă

Mod de preparare:
Conopida se spală, se rupe

în buchețele și se pune la
fiert în apă cu sare, pentru 10
minute, la foc potrivit. Ciu-
percile, spălate și curățate, se
taie felii și se călesc în unt
aproximativ 10-15 minute,
până ce se evaporă apa. Dea-

supra se presară făina și se
adaugă laptele. După câteva
clocote, la compoziție se
adaugă conopida fiartă și
mâncarea se mai lasă pe foc
aproximativ cinci minute.
Pentru ca sosul format să fie

mai subțire, se mai poate
adăuga câte puțin din apa în
care a fiert conopida. La final
mâncarea se potrivește de
sare și piper după gust și se
presară deasupra verdeața
preferată.

MâNcaRE DE coNoPIDă cu cIuPERcI

Fructe răcoritoare, zemoase și parfumate, piersicile au o
mulțime de proprietăți terapeutice. Potrivit cercetătorilor,
consumul de piersici proaspete protejează vederea, sistemul
nervos, sănătatea oaselor și a dinților. Au un conținut ridicat
de magneziu, care ajută la înlăturarea stresului. Zahărul din
conținutul lor nu are efecte adverse asupra sănătății, scrie
rotalianul.com. De asemenea, vitamina B din conținutul aces-
tor fructe are efecte asemănătoare serotoninei, fiind numită
și hormonul fericirii. Datorită conținutului crescut de
antioxidanți, specialiștii susțin că piersicile previn multipli-
carea celulelor canceroase. Potrivit nutriționiștilor, consumul
zilnic de piersici ține colesterolul sub control. Bogate în fibre,
acestea ajută și la echilibrarea  tranzitului intestinal.

Plăcintă cu piersici
Ingrediente pentru aluat: 210 g făină, 110 g unt, un

praf de sare, 25 g zahăr, un ou.
Pentru umplutură: 500 g piersici, tăiate, 5 linguri

zahăr, o lingură amidon. o lingură de unt, un ou pentru
uns, zahăr pudră pentru decor.

Mod de preparare:
Făina cernută împreună cu sarea se pune într-un vas

încăpător. Separat, se mixează untul și zahărul până se obține
o cremă spumoasă. În continuare se adaugă oul bătut,
mixându-se până ce acesta se încorporează complet. La final
se adaugă făina și totul se frământă, iar aluatul obținut se
împachetează într-o folie alimentară și se dă la frigider pen-
tru 20 de minute. După acest interval, aluatul se scoate de la
frigider, din el păstrându-se o bucată pentru grilajul de dea-
supra. Se unge apoi o formă de tartă cu unt, în care se așază
foaia de aluat, inclusiv pe margini. Pentru umplutură, piersi-
cile se amestecă bine cu zahărul și amidonul, iar compoziția
obținută se întinde peste aluat și, din loc în loc, se pune puțin
unt. Din aluatul păstrat se formează fâșii, care se vor aranja
sub formă de grilaj peste fructe. Totul se unge cu ou, iar tava
se dă la cuptor pentru 35-40 de minute. După ce se scoate
din  cuptor, tarta se presară cu zahăr pudră.

INGREDIENTE

un kg. de conopidă, 200 gr ciuperci  proaspete, 100
gr unt, 50 gr făină, 500 ml lapte, sare și piper după
gust.

PiersicilePiersicile
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

G - H - I - U - R - CAIAC CANOE - IMPUSCARE - IDO - H - IZVOR - ETNICE - R - C - TEU - P - STA - EHE - SUIERE - SLOI - EX - GU - INSAILA - TIP - EB

- AGIE - POC - PO - INSISTA - S - CER - NARUIT - RUTA - H - STI - URI - B - C - T - FRAPANTA - BC - BAITURI - OLUT - URBAN - DS - MINTITI - ORTI

- I - AMORFA - ITE - URIASA - INALTAT - ROZ - IG - PP - FN - CALC - DESIGN - HAI - TOI - ORB - KARATE - HOL - INII - PALIT - NERV - TR - HAMACE



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 foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, telefon:
0254.215.212.

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 casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

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 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 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 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 Chi-
mindia, 2372 mp, FS 14,25 m, număr
alocat pentru casă, utilități: curent,
apă și canalizare în apropiere. Preț:
6000 euro, telefon: 0741.130.307

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. Tele-
fon: 0742.187.459.

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, 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.

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

l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-
matriculat, situat în Lunca Crișului,
com. Baia de Criș. Preț negociabil,
telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

AUTO

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații telefon:
0726.141.632.

l Vând remorcă pentru motocul-
tor rezistentă, cu frână picior, scaun,
roți Dacia. Telefon: 0742.187.459.

l Vând remorcă auto Pasiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

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. Tel. 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 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 Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție. Tele-
fon: 0744.398.487.

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. Tel. 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 Doamnă serioasă, sinceră,
sufletistă, cu frica de Dumnezeu,
harnică și gospodină, doresc să îngrijesc
persoane vârstnice. Tel. 0734.712.207. 

MATRIMONIALE

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, pensionar de vârsta a treia, fără
obligații, doresc să cunosc o doamnă
singură, de vârstă apropiată, fără
vicii, pentru o prietenie de lungă
durată. Telefon: 0721.366.952.

l Domn serios, 33 de ani, din
Brad simpatic, fără vicii, cu serviciu,
mașină și o situație materială foarte
bună, doresc căsătorie cu o doamnă
sau domnișoară serioasă, la fel ca
mine. Neserioasele să se abțină! Tele-
fon: 0731.003.834. 

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

DIVERSE

l Vând colecție de cărți din ro-
manul de dragoste, șemineu marmură,
bibliotecă cu masă încorporată, pat
pliant, tacâmuri de inox și argint,
diferite cristaluri și obiecte de uz cas-
nic. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

l Vând haine second-hand, de cal-
itate, Vața de Jos, prețuri foarte bune,
telefon: 0744.398.487.

l Vând canistră de benzină de 20
litri, din aluminiu, plată. Telefon:
0721.366.952

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, monede, bancnote
euro cenți, franci elvețieni, mărci ger-
mane, lire sterline, acțiuni vechi, tim-
bre din China. Telefon: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând ansamblu boiler inox 95
litri și focar pentru producerea apei
calde menajera prin arderea unui
combustibil solid ( lemn ). Utilizat cca.
3 ani. Preț 1000 lei. Telefon:
0723.243.733.

l Vând mașină de spălat cu
încărcare verticală LG Fuzzy Logic, 5,5
kg, are eliminare doar cu apă rece,
stare perfectă. Preț: 400 lei, telefon:
0723.575.434.

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. 
Telefon: 0744.987.466.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Editura
Călăuza v.b., organizează în
ziua de 25 august 2021,
ora 1700, un eveniment
cultural de excepție:
lansarea volumului
Călătorii între două ex-
treme, semnat de Mariana
Pândaru, volum apărut la
Editura Călăuza v.b., cu o
prefață semnată de Maria
Nițu. Evenimentul va avea
loc în curtea Bibliotecii
Județene, iar în cazul unor
condiții meteorologice ne-
favorabile la Sala de
Lectură.

Nume bine cunoscut și
apreciat de toți cei care sunt la
curent cu viața culturală a
județului Hunedoara, Mariana
Pândaru face parte, de peste
40 de ani, din pleiada de poeți,
prozatori, jurnaliști, oameni
de cultură hunedoreni de
mare valoare. 

Încă de la debutul în re-
vista Tribuna, din 1974, Mar-

iana Pândaru s-a dedicat lite -
ra turii şi a oferit cititorilor
volume valoroase de poezie
(Dincolo de râu, câmpia –
1987, Salt mortal – 1992, Fe-
rigi înzăpezite – 1996, La -
crima de ambră – 1998 etc.),
interviuri, note de drum. De
asemenea, a fost o prezenţă
activă în publicistica hunedo -
reană de după 1989, în spe-
cial în paginile ziarului
Călăuza, înfiinţat în anul 1991
de regretatul Valeriu Bârgău,
iar în ceea ce priveşte presa
literară, a fondat revista Con -
stelaţia dragonului, devenită
ulterior “Ardealul literar şi
artistic”, acum “Ardealul lite -
rar”, o revistă literară de bună
cali tate, bine primită de iu-
bitorii de cultură din ţară şi de
peste hotare. 

Editurile pe care le-a în -
fiinţat – Călăuza v.b. şi Dani-
Mar –, ambele din Deva, au
adus pe piaţa de carte lucrări
de valoare din aproape toate
domeniile: poezie, proză,
memorialistică, eseuri, note
de drum etc. Mariana Pân-
daru este membră a Uniunii

Scriitorilor din România, a
Uniunii Ziariştilor Profesio -
nişti din România şi laureată
a numeroase premii literare
naţionale şi internaţionale. 

Volumul pe care îl aduce
acum în fața iubitorilor de
carte, „Călătorii între două ex-
treme”, cu subtitlul „De la Nor-
dul Scandinav la țărmurile
Bosforului”, adună între
paginile lui impresiile, amin -
tirile și gândurile autoarei de-
spre unele dintre călătoriile
pe care le-a făcut prin câteva
țări europene de-a lungul ul-
timilor ani: din țările scandi-
nave în Belgia, din Austria în
Serbia, din Germania și Turcia
la românii din Basarabia și la
cei din Ungaria. Mariana Pân-
daru ne poartă și pe noi, cu
har și simț al observației, prin
numeroase momente care i-
au jalonat aceste călătorii:
participă la evenimente cul-
turale, se întâlnește cu colegi
de breaslă, însoțește trupe de
actori în turneu, ia parte la
cursuri de jurnalism, vrea să
știe, să vadă, să asimileze tot
ce îi dăruiesc aceste călătorii

pe meridiane europene.
Nicăieri, niciodată, însă, nu
uită că reprezintă Țara, că ne
reprezintă pe noi și este în
permanență cu „cocarda
tricoloră” în inimă. Călătoriile
ne sunt prezentate prin ochii
și sufletul de scriitor sensibil,
de om de cultură autentic care
este Mariana Pândaru. În-
treaga carte este așezată sub
semnul cuvintelor lui Gabriel
Garcia Márquez: „Viața nu este
ceea ce ai trăit. Ci este ce îți
amintești că ai trăit și cum ți-o
amintești pentru a o povesti.”
Iar Mariana Pândaru a trăit cu
adevărat, a știut să se bucure
de fiecare călătorie, a știut să
se bucure de soarele Nordului
și de briza Bosforului, de  la

amintirea lui Mozart la
Salzburg la dulcea vorbă
moldovenească din Basara-
bia. 

Fiecare sejur într-o țară ne
pune în fața ochilor percepția
Marianei Pândaru de poetă,
dar și de jurnalistă dăruită,
care știe să vadă și dincolo de
aparențe. Cum atât de bine
remarcă Maria Nițu în ampla
prefață a cărții: „consistența
textelor e dată de percepția
personală, cea care dă unici-
tate notelor de călătorie și
farmec când e exprimată cu
sensibilitate poetică și talent
de scriitoare”. 

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

“Călătorii între două extreme”,
un nou volum semnat 

Mariana Pândaru

Festivalul dEvA Magic Summer - 
voci feminine în trei zile de concerte

Deva - Unele dintre cele
mai bune voci feminine ale
momentului în România vor
fi prezente la Deva, în pe-
rioada 20-22 august, cu prile-
jul Festivalului dEvA Magic
Summer. Manifestarea va
aduce în faţa publicului trei
seri de jazz, blues şi crossover
în concerte ce vor avea loc în
parcul de la poalele Cetăţii.

Festivalul dEvA Magic
Summer - seri de jazz, blues
şi crossover propune o întâl-
nire în premieră în România
cu frumuseţea, delicateţea,
dar şi forţa şi seducătoarea
fascinaţie a jazz-ului şi a celor
mai noi derivate ale acestuia,
în proiecte muzicale inova-
toare de cel mai înalt nivel
artistic având în centru vocea
feminină.

„Pentru a convinge pu bli -
cul românesc că avem şansa
de a fi contemporani cu cea
mai numeroasă şi talentată
generaţie de vocaliste ale

acestor stiluri muzicale, Fes-
tivalul dEvA Magic Summer -
seri de jazz, blues şi crossover
invită pe scenă în cele trei
seri de 20, 21 şi 22 august în
Parcul Cetăţii, voci deja con-
sacrate din diverse generaţii,
precum Paula Seling, Luiza
Zan, Nadia Trohin, Irina
Sârbu, Ana Cristina Leonte,
Ana Maria Roşu, Maru. Maria
Răducanu, în formulă solo
sau cu trupă, alături de care
vor evolua reprezentativi
muzicieni ai genului, dintre
care nu vor lipsi Big Band-ul

Radio sau sextetul vocal a
cappella Blue Noise, cu pro-
grame pline de virtuozitate,
fantezie, culoare şi exube -
ranţă. Conceptul şi distribuţia
artistică a festivalului sunt re-
alizate de Oltea Şerban-Pâ -
râu. Prezentatorul celor trei
seri va fi Cristian Marica”, au
anunţat organizatorii eveni-
mentului.

Artistele invitate, o mare
parte dintre ele având deja o
recunoaştere care depăşeşte
graniţele ţării, vor da cu sigu -
ranţă acea notă de strălucire,
clasă şi stil care va înscrie fes-
tivalul din Cetatea Deva pe
harta celor mai selecte ma -
nifestări de gen din România.

Toate spectacolele vor în-
cepe la ora 19,00.

Organizatorii festivalului
sunt: Primăria Deva şi Cen-
trul Cultural "Drăgan Mun -
tean", în parteneriat cu
Co legiul Naţional "Decebal" şi
SPIGM Deva.


