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Ecouri ale unei manifestări
de excepție desfășurate la
Vălișoara. Acolo unde 
există implicare, reușita
este o continuare firească 
a lucrurilor. 
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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!

Termocentrala Mintia pare
interesantă pentru investi-
torii din Coreea de Sud,
care au văzut un potențial
de dezvoltare profitabil la
un producător de energie
închis de guvern.

GRATUIT

Ziua Porţilor Deschise 
la Sarmizegetusa Regia 
Ziua Porţilor Deschise 
la Sarmizegetusa Regia 

Serbările Naționale de la Țebea vor avea loc
duminică, însă spectacolul folcloric și târgul

meșterilor populari au fost anulate din
cauza Covid-19. /pag.3

MAGAZInPAG. 8-9
Dacă, de-a lungul timpului
cercetătorii au explicat 
anumite fenomene care
păreau ciudate, în lume 
mai sunt încă mii de lucruri
necunoscute, care așteaptă
să fie descoperite. 

GRATUIT LA GEOAGIU-BĂI  - LA fInAL

Câştigătorii din această

săptămână sunt:
• POP LIVIA din Deva
• BANCIU CAROLINA din Sîntandrei

/p.16
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La începutul acestui an,
datele oficiale privind
numărul elevilor care

nu pot participa la școala
online arătau că 237 de mii
nu au acces la internet, iar
287 de mii nu au echipa-
mente IT. Pentru aceștia,gu-
vernul a achizițonat în
decursul 
anului 2020 „celebrele 
250 de mii de tablete” 
care nici până astăzi 
nu au ajuns la mulți elevi. 

Însă, situația raportată de
Guvernul României privind
numărul elevilor lipsiți de mi-
jloace de comunicare Smart,
respectiv de acces la internet
pe toată perioada școlii on-
line, nu a fost cea reală.
Potrivit unui studiu publicat
de IRES, numărul lor a fost cu
mult mai mare. De 3 ori
numărul declarat inițial de
ministrul educației, însem-
nând 900 de mii de copii care
au fost îngrădiți de la un drept
constituțional garantat, cel la
educație!

„Vrem la scoală, nu acasă!”
- este un apel ferm făcut
președintelui României, prim-
ministrului, ministrului edu -
ca  ției și întregului aparat
executiv de reprezentații aso -
ciațiilor de elevi și studenți
din țară de cei peste 88% din-
tre părinți care vor ca tinerii
lor sa învețe din bănci. Am-
intim aici și cele peste 150 de
memorii transmise DOAR ÎN
ULTIMA SĂPTĂ MÂ NĂ Comi -
siei pentru învățământ din
Camera Deputaților, majori-
tatea semnate de părinți. În
acestea, românii au scris
negru pe alb că doresc învă -
țământ tradițional pentru
copiii României, fiind în asen-
timent cu sute de mii de alți
români.

Cererea lor trebuie auzită
și respectată! În acest sens,
deputatul PSD Natalia-Elena
Intotero, președintele Comi -
siei pentru învățământ din

Camera Deputaților a trans-
mis în această dimineață
Preșe din telui Româ niei și ofi-
cialilor guvernamentali scri -
soa rea des chisă anexată.

SCRISOARE DESCHISĂ
PRIVIND SITUAȚIA
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC
Către: Administrația

Prezidențială
Guvernul României

În atenția: Klaus-Werner
IOHANNIS – Președintele

României
Florin-Vasile CÎȚU –

Prim-Ministru
Sorin CÎMPEANU – 

Ministrul Educației

Vă invit la un exercițiu de
ima ginație. Nu sunteți preșe -
dinte, și nici membri ai Guver-
nului României. Fiecare
dintre domniile voastre are
mai mulți copii, iar împreună
cu familia aveți domiciliul în
zona rurală, într-o comună
româ nească normală. Con -
tează mai puțin dacă este în
Transilvania, Moldova sau
Oltenia.

Casa în care locuiți, în care
stă neamul vostru de sute de
ani, este la marginea comunei,
într-un deal retras. De acolo,
copiii ajung cu greu la școală,
mergând aproximativ 35 de
minute pe jos, inclusiv iarna,
până să ajungă la microbuzul
școlar care îi duce la unitatea
de învățământ unde sunt
înscriși. De asemenea, cone -
xiunea la internet din zona
casei este dificilă, unicul punct
de conectare fiind la 500 de
metri de locuință, spre drum. 

Dintr-o dată, școlile se
închid. Copiii voștri nu mai
pot merge la școală și pierd
contactul cu prietenii lor, dar
și cu învățământul. Încercați,
la început, să învățați
împreună cu ei, dar vă dați
seama că nu aveți manuale la
toate materiile pentru că erau

puține cărți la școală și, de
obicei, se împărțeau între mai
mulți elevi. 

Urmăriți la televizor, chiar
dacă nu se vede așa bine, cum
se discută despre școala on-
line. „Ce-i aia?” întrebați, iar
unul dintre copii vă răspunde:
este școala pe internet. Acel
internet la care familia nu are
conexiune. Este iarnă, iar
copiii nu pot sta să învețe
afară, contectați pe telefoane
din unicul punct de legătură
online din zonă. Este greu, dar
e bine că sunteți împreună.
Între timp, politicienii de la
televizor și radio promit ta -
blete și tot felul de tehnologii
pentru români, dar acestea nu
ajung niciodată.

Cu timpul, pandemia se re-
trage și vine vara. Copiii își
reiau din activități și se
bucură că pot să se întâl -
nească cu prietenii din sat,
fără restricții! Viața merge
înainte. Însă, copiii nu au
învățat nimic timp de un an.
Spun că le este dor de școală,
că abia așteaptă să vină luna
septembrie. Apoi, apar din

nou discuții despre pandemie,
iar întrebarea din nou
aceeași: „oare cum vor ter-
mina copiii noștri școala?”. La
televizor, vedeți oameni în
costume care spun că există
din nou posibilitatea ca școlile
să fie închise, deși școala încă
nici nu a început. Haos.
Demisii în guvern și certuri
între oameni care păreau să
fie din aceeași echipă. Nu știți
exact ce înseamnă pentru că
nu urmăriți politica la nivel
național. Ce se întâmplă?

Stimate domnule Preșe -
dinte, stimați membri ai gu-
vernului, aceasta este situația
în care se regăsesc astăzi
foarte multe familii din Româ-
nia. În ultimele zile, oamenii
privesc cu îngrijorare toate
declarațiile și toate scan-
dalurile guvernamentale care
periclitează liniștea. Vă spun,
nici bine nu a început activi-
tatea parlamentară, că la
Comisia pentru învățământ
din Camera Deputaților s-au
primit peste 150 de memorii
semnate de părinți din în-
treaga țară, în care se scrie

negru pe alb că își doresc ca
școala să înceapă și să se ter-
mine în sălile de clasă. Este o
îngrijorare reală pe care ar fi
bine să nu o ignorați.Țara
noastră nu își permite să
piardă tineri! 

Cum se poate, la aproape
doi ani de la declanșarea pan-
demiei, să nu existe soluții
pentru menținerea școlilor
deschise în pofida amenin -
țării unui nou val pandemic?
Este inacceptabil modul în
care deja pregătiți terenul, cu
diverse declarații publice,
pentru închiderea școlilor.
Dascălii și elevii și-au pierdut
toată motivația și entuziamul
atunci când văd că voi deja ați
capitulat în fața virusului,
marginalizând din nou
educația.

La începutul lunii iulie,
domnule președinte, am fost
la întâlnirea pe care ați orga-
nizat-o la Palatul Cotroceni.
Ați dorit să discutăm despre
proiectul „România Educată”,
asigurându-ne că veți con-
sulta în continuare toți actorii.
Nu s-a întâmplat, dar aceasta
este altă discuție. Atunci, de
față cu toți invitații, v-am în-
trebat dacă în noul an școlar
vă veți implica în calitate de
mediator constituțional pen-
tru menținerea școlilor de-
schise. Răspunsul îl vom afla
în perioada următoare. 

Copiii trebuie se rămână în
clasă și să învețe în colectiv.
Asta cred profesorii, elevii și
cei peste 88% dintre părinți
care nu se vor lăsa până când
copiii lor nu se vor bucura de
educația de altădată. Conti -
nuând în aceeași notă în care
am început această expunere,
refuz să cred că în hainele
simple ale unui părinte ați
acționa așa cum o faceți acum.

Natalia-Elena INTOTERO

Deputat PSD Hunedoara

NATALIA INTOTERO: SCRISOARE DESCHISĂ
PRIVIND SITUAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC
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Deva - Consiliul Județean
(CJ) Hunedoara și Academia
Română au început colabo-
rarea în vederea realizării
Strategiei de Dezvoltare a
județului Hunedoara, docu-
ment fundamental care va
trasa viitoarele direcții de
dezvoltare și va permite
atragerea de fonduri eu-
ropene și guvernamentale.
Strategia este elaborată de
către 30 de experți ai Institu-
tului Național de Cercetări
Economice (INCE) ”Costin C.
Kirițescu”, al Academiei Ro -
mâne. 

Este pentru prima dată în
30 de ani, când județul Hune-
doara va avea o strategie de
dezvoltare complexă, inte -
grată, realizată în baza unor
studii aprofundate și cu o con-
sultare largă, inclusiv a cetă -
țenilor, ONG-urilor și mediului
de afaceri, a menționat
președintele CJ Hunedoara,
Laurențiu Nistor. 

”Strategia este foarte im -

por tantă pentru noi, deoarece
în baza acestui document
vom putea atrage fonduri eu-
ropene și guvernamentale
nerambursabile, pe o
perioadă mai lungă de timp,
nu doar pe un mandat de
patru ani. Sunt deosebit de
încântat să lucrăm cu Acade-
mia Română, o instituție de
prestigiu, care vine cu un
colectiv impresionant de
experți.  Sper să fie o lucrare
foarte bună, o lucrare care să
aducă beneficii județului
Hunedoara, cu care să ne
mândrim peste ani”, a declarat
președintele CJ Hunedoara.  

Strategia va fi realizată
împreună cu oamenii, ”pentru
oameni” care să valorifice la
maximum potențialul acestui
județ. 

”Bunăstarea locuitorilor
acestui județ trebuie să con-
teze, astfel că ne gândim la o
abordare integrată care să
valorifice resursele umane,
naturale, culturale, patrimo-

niul, turismul, infrastructura
de acces a județului Hune-
doara. Nu este o misiune
deloc ușoară, dar trebuie să
valorificăm toate oportu ni -
tățile oferite de județul Hune-
doara”, a precizat Luminița
Chivu, directorul general al
INCE „Costin C. Kirițescu”
București. 

La rândul său, unul dintre
cei mai cunoscuți experți în
probleme de energie, Iulian
Iancu, a apreciat că județul
Hunedoara va resimți din plin
șocul tranziției de la energia
fosilă la energia regenerabilă. 

”Această trecere trebuie să
fie compensată cu o alter -
nativă sănătoasă, astfel încât
cetățenii să nu resimtă costul
uriaș al tranziției. Județul
Hunedoara are șansa de a
deține resursele naturale
necesare dezvoltării econo -
mice viitoare (cupru, resurse
minerale), pentru care are
însă nevoie de tehnologiile
potrivite valorificării lor, și are
nevoie de investiții prioritare
în domeniul energiei regene -
rabile” a adăugat Iulian Iancu. 

Potrivit coordonatorului
de proiect, Alexandru Sin-
Schneider, până la sfârșitul
lunii septembrie va fi în che -
iată analiza socio-economică
a județului Hunedoara, după
care se va întocmi un draft,
care va fi discutat cu toți ac-
torii implicați. Următoarea
etapă este cea a consultării
publice, care va dura o lună de
zile, și abia apoi echipa va
prezenta varianta finală a
Strategiei de Dezvoltare. 

După 30 de ani, județul
va avea o strategie

serioasă de dezvoltare 

Țebea - Câteva sute de per-
soane sunt așteptate du mi -
nică, în localitatea Ţebea, la
manifestările comemorative
dedicate împlinirii a 149 de
ani de la moartea Eroului
Naţional Avram Iancu, organi-
zatorii insistând pe respec -
tarea măsurilor de pro tecţie
sanitară pentru prevenirea
infecţiei cu SARS-CoV-2.

Din acest motiv, evenimen-
tul va include doar un cere-
monial religios și depu neri de
coroane de flori, spectacolul
tradițional de folclor și târgul
meșterilor fiind anulate. Cu
toate acestea, la Țebea și-au

anunțat prezența mai mulți
politicieni, dar și oameni care
s-au implicat în recu noaș -
terea meritelor lui Avram
Iancu. Este și cazul scriitoru-
lui Laurean Stănchescu,
inițiatorul și continuatorul,
vreme de 11 ani, a Marșului
Avram Iancu, din localitatea
Vidra până la Țebea.

Mai trebuie scris că, parcă
din voia lui Dumnezeu, în
Gorunul lui Horea a răsărit
anul acesta un vlăstar de ste-
jar, menit să arate continui-
tatea și forța românilor din
Țara Zarandului. 

Avram Iancu s-a născut în

anul 1824, într-o familie de
moţi înstăriţi din comuna
Vidra de Sus. De profesie avo-

cat, la Revoluţia de la 1848
Avram Iancu făcea parte din-
tre fruntaşii intelectualităţii

ro mâ neşti transilvănene lup -
tă toare pentru emancipare
socială şi naţională.

A fost unul dintre iniţiatorii
şi organizatorii adunărilor
publice de la Blaj, din 30 apri -
lie, 15-17 mai şi 15-23 sep-
tembrie 1848 şi condu cătorul
cetelor înarmate de ţărani şi
mineri din Munţii Apuseni, în
rândurile cărora se bucura de
o mare popularitate.

Avram Iancu a murit la 10
septembrie 1872 în comuna
Baia de Criş şi trei zile mai
târziu a fost înmormântat în
cimitirul de la Ţebea, lângă
Gorunul lui Horea.

Serbările Naționale de la Țebea- fără spectacol folcloric 

Deva – Un consorțiu de
firme din Coreea de Sud este
interesat de achiziționarea
Termocentralei Mintia, repre -
zentanții investitorilor fiind
primiți, săptămâna aceasta, la
sediul Prefecturii și evaluând,
la fața locului, potențialul
rămas al producătorului de
energie electrică.

Grupul de firme din Coreea
de Sus, format din companiile
„AKEDA”, „Hyunday- Power
Systems” și „BKB”, inten țio -
nează să cumpere și să
investească la Termocentrala
Mintia, astfel încât producția
de energie electrică să aibă la
bază grupuri pe gaz metan și
panouri fotovoltaice.

În acest sens, reprezen -
tanții consorțiului sud co -
reean au avut întâlniri oficiale
la Ministerul Energiei după
care au efectuat o vizită de in-

formare tehnică la termo -
centrală. 

Firmele sud coreene sunt
implicate în investiții în
energetică și în alte țări din
Europa și Asia dar și de pe alte
continente.  

Prefectul județului Hune-
doara, Călin Marian, i-a infor-
mat pe investitori că județul
Hunedoara dispune de forță
de muncă bine pregătiră pen-
tru producția de energie, iar
resursa umană de care va fi
nevoie poate fi folosită atât din
cea existentă cât și dintre cei
care se vor pregăti în școală, la
nivel de învățământ mediu și
superior. De asemenea, pre-
fectul a transmis delegației din
Coreea de Sus că va acorda tot
sprijinul instituțional și în
acest caz, dar și pentru alte
eventuale investiții în econo-
mia hunedoreană.  

Sud coreenii – interesați
de Termocentrala Mintia



D
acFest, ediția a XI-
a, a adus și anul
acesta la Simeria

și la Măgura Uroiului
mii de oameni pasionați
de istorie și de frumos.

Organizat de Consiliul
Județean Hunedoara, Direcția
Generală de Administrare
Monumente și Promovare
Turis tică a Județului Hune-
doara, Primăria Simeria și
Asociația Terra Dacica
Aeterna, evenimentul a adus
în județ numeroase trupe de
reenactment din Europa.

La debut, în seara zilei de
vineri, parada tuturor parti -
cipanților, prin care s-au
prezentat publicului, a făcut
ca Simeria, pe înserat, să fie
luminată de torțele aprinse. A
fost un spectacol de lumină,
culoare, istorie și trăiri unice,
iar sutele de oameni prezenți
în seara deschiderii au trăit
cu emoție aceste clipe.

O prezență efervescentă a
fost cea a lui Cătălin Măruță,
venit în județ special pentru a
prezenta evenimentul. A po -
posit vreme de 2 zile în Hune-
doara, s-a declarat în dră  gostit
de aceste locuri, de istoria și

de oamenii de aici, și chiar a
promis că va reveni cu fiecare
ocazie.

Atelierele de lucru au atras
și de această dată. Prelucra -
rea lemnului, pielăria, olă -
ritul, țesătoria sau fierăria,
toate acestea au adus sute de

curioși alături de cei care
stăpânesc tainele tuturor
meș teșugurilor.

Un mare punct de atracție,
asa cum era de așteptat, a fost
legat de gastronomia antică.
Din zona bucătăriei se strecu-
rau permanent arome cum
numai la festivalurile antice
poţisavura. Peste toate aces-

tea, DacFest a adus și la ediția
a XI-a, ritualuri dacice și ro-
mane, demonstrații de lupte
între gladiatori, dansuri, ce -
remonii, antrenamente mili -
tare, lecții de tir cu arcul.

Și cum întotdeauna ima -
ginile sunt mai relevante, vă
lăsăm să intrați în atmosfera
ediției de anul acesta, în cazul

în care nu ați reușit să par -
ticipați, sau să retrăiți clipele,
dacă ați fost acolo.

Mulțumiri și felicitări tu-
turor celor care au contribuit
la succesul de necontestat al
acestei ediții!

A fost Dac Fest 2021! Ne
vedem la anul!
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DacFest - istorie, lumină şi culoare



Ziua Mondială a
Surdităţii a fost
adoptată de către

Adunarea Generală
Internaţională a Surzilor în
1958. De atunci este
sărbătorită în fiecare an în
ultima duminică din luna
septembrie.

Cu această ocazie, Clarfon
lansează campania de testare
gratuită a auzului, în perioada 1
– 30 septembrie, pentru a
marca ZiuaMondială a Surdi -
tății, celebrată în întreaga lume
în ultima duminică a acestei
luni.

În luna septembrie aștep -
tăm în cabinetele Clarfon, pe
oricine dorește să știe cât de
bine îi funcționează auzul, pen-
tru EVALUAREA GRATUITĂ A
AUZULUI!

Nu-ți lăsa auzul pe un plan
secundar! Aproximativ 466 de
milioane de oameni – peste 5%
din populația lumii – suferă de
pierderea auzului. Dintre aces-
tia, 34 de milioane sunt copii.
Pierderea auzului poate avea
cauze genetice sau poate fi
determinată de complicații la
naștere, anumite boli infec -
țioase, infecții cronice la nivelul
urechilor, folosirea anumitor
medicamente, expunerea la
zgomote puternice și înaintarea
în vârstă.

Hipoacuzia (pierderea cali -
tății  auzului) este cea mai
frecventă deficiență senzorială,
care afectează mai mult de 500
de milioane de oameni. O per -

soană cu hipoacuzie își pierde
capacitatea de a distinge
sunetele vorbirii și ulterior
poate avea o putere redusă de
comunicare, acestea ducând în
final la dezavantaje de tip eco-
nomic, social și chiar educa -
țional. 

Diagnosticul se bazează pe
examenul complet al urechii,
completat de o serie de
investigaţii şi explorări auditive
pentru a evalua gradul de
pierdere al auzului, dar și
natura și tipul de hipoacuzie.
Clarfon recomandă ca acest ex-
amen să se realizeze cel puțin o
dată pe an.

Hipoacuzia descoperită la
timp nu se agravează. În Româ-
nia, peste 2 milioane de per-
soane au o problemă de
auz.Din acest motiv, echipa
Clarfon a inițiat acest proiect şi
este alături de tine și te poate
îndruma în situația în care te
confrunți cu deficiențe de auz.

În ţările în curs de dez-
voltare, mai putin de 1 din 40
de persoane cu probleme de
auz îşi achiziţionează un aparat
auditiv, acest lucru este valabil
și în cazul României. Oamenii
nu apeleazăla această soluție
pentru că au impresia că vor fi
discriminați. La Clarfon, ai posi-
bilitatea să găsești aparate au-
ditive performante,de mici
dimensiuni, potrivite oricărei
pierderi auditive. De asemenea,
Clarfon susține folosirea tehno -
lo giei reîncărcabile, mai priete -
noasă cu mediul înconjurător. 

Moțiunea de cenzură
este legitimă.
Avem un Guvern

de oameni care au dovedit,
prin fiecare decizie și
acțiune, că ceea ce îi mână
în fiecare zi sunt strategi-
ile pentru bani și putere,
un fel de joc continuu de a
ține scorul. În nici un caz,
inima lor nu bate pentru
români, pentru nevoile și
grijile lor, iar viziunea
guvernanților nu este de-
spre cum putem face
România Măreață!

A-i ține pe Cîțu și aserviții
lui în Guvern înseamnă a
scădea, și pe mai departe,
așteptările privind integri-
tatea, competențele și
dăruirea politicienilor până la
nivelul cel mai periculos. Un
nivel care stabilește un prece-
dent. Iar orice alt partid care
urmează la guvernare va ști
că poporul acesta tolerează
absolute orice. Până la
pierderea demnității și a
speranței. 

Această criză arată, cel mai
simplu, consecințele împin-
gerii în față a unor oameni
care sunt servili, ușor de ma-
nipulate și controlat. Există o
anumită limită până la care
poți să faci asta. Natura are,
tot timpul, un fel de a com-
pensa și aranja lucrurile. Pen-
tru orice micime, act lipsit de
integritate și de omenie, va
exista o consecință. 

Unii speră să scape de
cartoful fierbinte înainte să
vină dezastrul. Acum dezas-
trul este aici și singura cale
sunt specialiști în funcții
cheie, care să fie lăsați să facă
ce știu mai bine și ce le spune

inima care bate pentru Româ-
nia. 

Partidele care simt cu
adevărat o responsabilitate
pentru români trebuie să
prezinte un plan clar de ieșire
din criză, oameni pregătiți, cu
demnitate intactă. Doar astfel
românii și-ar putea re-
dobândi încrederea în clasa
politică. De blabla-uri și scos
ochii, ne-am săturat. Fiecare
partid trebuie să prezinte
propunerile lor pentru ur mă -
torii miniștri. Dacă scăpăm de
actualii, vrem să știm cu ce îi
înlocuim.

Florin Cîțu trebuie să ple -
ce. Și nu pentru ceea ce a
făcut acum 20 de ani, ci pen-
tru ceea ce a făcut de când
este într-o funcție de respon-
sabilitate publică. Pentru îm-
prumuturile care condamnă
la austeritate, pentru că a în-
chis Mintia fără plan alterna-
tiv de producer a energiei

electrice pentru țară și pentru
că a lăsat mii de oameni în
Deva fără apă caldă și căldură
în plină pandemie. 

Ne-ar fi uns pe suflet ca
președintele să arate că e al
tuturor românilor și partide-
lor. Ar fi fost fantastic să dea
dovadă de înțelepciune, ac-
ceptare și  să-și exercite rolul
de mediator pentru criza din
Guvern. Ne-a dezamăgit însă
ieșind să îl susțină pe cel pe
care și-l dorește președinte
PNL.

Așadar, nu am semnat
moțiunea de cenzură pentru
că nici un partid nu a fost re-
sponsabil cu adevărat să ne
spună cu cine înlocuim Prim-
Ministrul și Guvernul actual.

07.09.2021
Deputat Independent

Anamaria Gavrilă
Circumscripția
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De ce nu am semnat
moţiunea de cenzură

În luna septembrie, Clarfon
îţi testează auzul gratuit

Partidul FORȚA
NAȚIONALĂ
constată cu îngrijo-

rare că o minoritate
formată din partidele
parlamentare  votate de
numai 31,83 la sută din
cetățenii romani confiscă
suferințele şi sacrificiul
suprem al eroului
național AVRAM IANCU. 

Ceremonialul  organizat
de ei  exclude reprezentanții

majorității cetățenilor  care
nu i-au votat. Ei care au
trădat interesul  național vor
să anihileze orice mani-
festare populară. Partidul
FORȚA NAȚIONALĂ în nu-
mele lor va îngenunchia la
catafalcul suferințelor Tri-
bunului care a  purtat în
ființa lui  toate suferințele
neamului.

Preşedinte de onoare
Gheorghe Popescu

Comunicat de presă



E
chipajul alcătuit din
frații Adrian şi Vic-
tor Stepan, ambii

lansați în marea
performanță de la  la
Clubul Nautic din  Hune-
doara, unde au fost
pregătiți de Ioan Drăgoi,
au reușit o mare
performanță pentru
sportul pe apă din județul
nostru, după ce au
câștigat medalia de argint
în proba de canoe dublu
juniori pe 1.000 m,
sâmbătă, la Campionatele
Mondiale de kaiac-canoe
pentru juniori şi tineret
(U23) care se desfășoară
în aceste zile la  Monte-
mor-o-Velho (Portugalia).

Adrian şi Victor Stepan au
fost cronometraţi cu timpul
de 3 min 44 sec și 9 sutimi,
fiind devansaţi de ruşii Du-
mitru Rotaru şi Vladimir
Afonin care au avut un timp
mai bun cu aproape două se-
cunde.

La junioare kaiac simplu,
pe 1.000 m, Nadia Haidar,

legitimată la LPS Cetate Deva,
pregătită de prof. Alexandru
Mureșan  a ocupat locul patru
cu timpul de 4:13.46 în finala
A  și este calficată alături de
Georgiana Belibou în finala A
la kaiac dublu  pe distanța de
500m. Chiar dacă cele două
sportive din România sunt
mai mici ca vârstă comparativ
cu adversarele lor, trebuie să

apreciem faptul că sunt califi-
cate între primele 9 echipaje
din lume. Felicitări și succes!

În proba similară mascu -
lină,  Darius Zaharia a sosit pe
locul al şaselea (timpul înre -
gistrat fiind 3:42.83), iar Cos-
min Niţu s-a clasat pe același
loc la în proba de canoe sim-
plu juniori (4:06.31).

C
omisia de Disciplină
a Federației Române
de Handbal l-a sus-

pendat pe Gheorghe
Tadici timp de 8 etape și
l-a amendat cu 1000
lei.Membrii Comisiei au
analizat, printre altele,
sesizarea președintelui
Alexandru Dedu, cu
privire la comportamen-
tul antrenorului 
Gheorghe Tadici. 

Antrenorul de la HC Zalău
a avut un limbaj neadecvat
față de propriile jucătoare, în
timpul unui time-out al par-
tidei cu Rapid București, din
cadrul Cupei României.        

Limbajul lui Gheorghe
Tadici nu a rămas neobser-
vat. Înjurăturile și jignirile

sale s-au auzit pe transmisie,
dar imaginile au apărut ulte-
rior și pe rețelele sociale.
Comisia s-a dovedit a fi
necruțătoare cu tehnicianul
sălăjean, care a primit nu
mai puțin de 8 etape de sus-
pendare și 1000 de lei
amendă, ”pentru insulte, jig-
niri și amenințări aduse pro-
prilor jucătoare conform
art.43.2, lit.a, pct 1, cu apli-
care art.34.1, lit. h, (Recidivă
– data 02.03.2021 și
30.08.2021).”

În aceeași ședință, au mai
fost amendați antrenorul
Dunării Brăila, Morten Sou -
bak, cu 200 de lei, precum și
pivotul Stelei, Nemanja 
Grbovic, cu 500 de lei.
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Kaiak-canoe  

Doi hunedoreni,
medaliați cu argint 

în Portugalia

L
a ediția din acest an a
Campionatului Euro-
pean de tenis de

masă pe echipe care se va
desfăşura în BT Arena din
Cluj-Napoca în perioada
23 septembrie şi 3 oc-
tombrie, România va
evolua în faza grupelor cu
Italia şi Belgia la feminin şi
cu Slovenia, Luxemburg şi

Finlanda la masculin. La
competiția de la Cluj
Napoca  vor fi prezente 
24 de selecţionate femi-
nine şi 26 masculine. 
Campioanele europene 
în exerciţiu sunt România
la feminin şi Germania 
la masculin.

După tragerea la sorţi des -
fă şu rată la Bucureşti s-au sta-

bilit și grupele concursului.
Echipa feminină a României
va evolua în grupa B alături de
Italia și Belgia, iar cea mas -
culină în grupa H alături de
Slovenia, Luxemburg și Fin-
landa. Câşti gătoarele grupelor
se califică în sferturile de
finală. 

Echipa naţională feminină
a României a câştigat ultimele
două ediţii ale Campionatului
European de tenis de masă, în
2017 (Luxemburg) şi în 2019
(Nantes).

Președintele Federației Ro -
mâne de Tenis de Masă
(FRTM), Cristinel Romanescu
a declarat: „Sunt convins că
fetele îşi vor arăta adevărata
valoare la Cluj. Tokyo pentru
toată lumea a fost ceva inedit,
poate noi nu am fost obişnuiţi
să stăm atât de mult timp
izolaţi şi în carantină. Sperăm
ca după mini-vacanţa pe care
am avut-o să arătăm cu totul
altfel la Cluj”, a spus Cristinel
Romanescu.

U
ltimul concurs al
anului pentru ca -
notori are loc acasă.

Campionatele Naționale i-
au adus din nou în baza de
la Snagov pe aproape toți
sportivii medaliați la
Tokyo, dar și pe cei care
au ratat podiumul în
Japonia.

De două-trei săptămâni,
sportivii au urcat din nou în
barcă pentru a participa la ul-
timele curse ale anului. La
Naționale, în canotaj, războ -
iul între cele două cluburi ri-
vale, Steaua și Dinamo, își
face simțită prezența în
fiecare an, în luna septem-
brie. 

"Mi-era dor de Snagov, mi-

a lipsit. Aici e casa noastră,
aici petrecem foarte mult
timp, aici ne antrenăm zilnic.
M-am bucurat să ies iar pe
apă aici, să văd fiecare mal,
fiecare căsuță, pontonul",
spune campioana olimpică în
proba de dublu vâsle, Simona
Radiș. 

Legitimată la Steaua, Si-
mona a câștigat acum titlul
național în proba de simplu
tineret, așa cum a făcut-o
acum trei zile la Europenele
sub 23 de ani de la Kruszwica
(Polonia). "A început să se
simtă oboseala, s-au adunat
curse, dar trebuie să ținem
ștacheta sus. Mai avem
câteva zile și apoi vine
vacanța", a declarat Simona.

Tenis de masă 

Campionatele Europene pe echipe,
programate la Cluj Napoca

Handbal feminin

Antrenorul Gheorghe Tadici,
suspendat de federație

Canotaj 

Campionatele naționale
sunt la Bascov



În perioada 27 august -3
septembrie 2021,
Clubul sportiv din Deva

a fost reprezentat chiar de
către sportivul emerit sen-
sei Mircea Popa (centura
neagră, 6 dan), care a par-
ticipat, săptămâna trecută,
alaturi de alti peste 150 de
sportivi și antrenori din
toată țara, la stagiul de
pregătire fizică și tehnică
susținut la malul Mării
Negre de maestrul
Vladimir Jorga – 9 dan.
Evenimentul a fost  organi-
zat de Federația Română
de Karate Tradițional
condusă de Nicolae
Marandici.

Această formă de pregătire

sportivă are o activitate
neîntreruptă de peste 35 de ani
și urmărește perfecțio narea
tehnicilor și armonizarea cu
regulamentele internaționale
din această disciplină sportivă.

Antrenamentele au avut loc
zilnic, timp de o săptămână, in-
cepând cu ora 6.30, ședințele
de pregătire în kata și kumite
derulându-se în aer liber,  pe
diferite suprafețe (inclusiv pe
nisip și in apă).

La sfârșitul acestei săptă -
mâni, în perioada 10 – 12 sep-
tembrie, va avea loc la Brăila,
Finala Campionatului Național,
adresată categoriilor de cadeți,
juniori, tineret și seniori,
organizată de multiplul cam-

pion al Federației Române de
Karate Tradițional – Cornel
Mușat.

Acest campionat vizează și
calificarea pentru Campio -
natele Europene de la Belgrad,
din Serbia în perioada 28 – 31
octombrie 2021.
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ACS Ronin Deva a reprezentat judeţul
Hunedoara  la stagiul de pregătire
fizică şi tehnică în disciplina Karate

Tradiţional din Eforie Sud 

ACS Ronin Deva a reprezentat judeţul
Hunedoara  la stagiul de pregătire
fizică şi tehnică în disciplina Karate

Tradiţional din Eforie Sud 

ANUNŢ

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, den-
umirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tele.fax şi/sau
adresa de e-mail: 

Comuna Buceș, cu sediul în Buceș, nr.79, tel.
0254684328; fax:0254684338; E-mail:
primariabuces@gmail.com, cod fiscal 4374202.

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie
publica,  în special descrierea şi identificarea terenului ce
urmeaza  să fie vandut:

- terenul în suprafață de 6.048 mp, înscris în cartea
funciară nr. 60787, topografic 60787, situat în intravilanul
satului Stănija, FN, Comuna Buceș, Județul Hunedoara

Terenul se afla in domeniul privat al comunei Buceș, au
categoria de folosinţă “arabil”, este situate în satul Stănija
și este destinat conform PUG si a HCL nr. 55/2021, exclusive
construirii de locuinte.

Pozitionarea lotului de teren: conform PAD
3. Informații privind documentația de atribuire: 
Toate informatiile se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele intere-

sate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: 

La cerere, in perioada 15.09.-28.09.2021,de luni pana
vineri  intre orele  09,00-15,00 de la sediul Primariaco-
munei Buceș, din loc. Buceș, nr.79, jud. Hunedoara.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din
cadrul institutiei, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:

Compartiment Contabilitate și Administrativ
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea

documentaţiei de atribuire: 
100 lei/exemplar, ce se achită  cu numerar la casieria

instituţiei.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 28.09.2021,

ora 15:00. 
4.  Informații privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.10.2021, ora

15:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Compartiment Secretar General, de la sediul Primariei

comunei Buceș, din loc. Buceș, nr.79, jud. Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare

ofertă: 
Într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de de-

schidere a ofertelor: 06.10.2021, ora 1000,, în sala de Ședințe
a Primăriei Comunei Buceș.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea
în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Admin-
istrativ a Tribunalului Hunedoara, judetul Hunedoara,
Deva, str. Calea Zarandului, nr.73, telefon 0254/218045, e-
mail: tribunalul.hunedoara@just.ro, respectanddispozitiile
legii 554/2004 privind contenciosul administrativ.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 09.09.2021.

ANUNȚ 

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, lichidator ju-
diciar, anunta deschiderea procedurii simplificate de
insolvenţă - faliment a debitoarei Inter Medi Cert SRL (CUI
29902923) si notifica toti creditorii debitoarei sa depuna
declaratie de creanţă la Tribunalul Hunedoara (dosar nr.
1971/97/2021) pana la 24.09.2021. Termene limita: tabel
preliminar – 04.10.2021; introducere contestaţii la tabelul
preliminar – 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor
de Insolventa; tabel definitiv al creantelor –28.10.2021; ter-
menul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de de-
schidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 - 10
zile de la primirea notificarii de deschidere a procedurii;
prima sedinta a adunarii creditorilor – 08.10.2021, ora 9:00
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str.
Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara.



Sunt multe și cine știe
când și în ce condiții
vor fi elucidate. Chiar

dacă, de-a lungul timpului
cercetătorii au avut multe
reușite, explicând anumite
fenomene care păreau ciu-
date, în lume mai sunt încă
mii de lucruri necunoscute,
care așteaptă să fie 
descoperite. În cele ce
urmază vă prezentăm 
doar câteva dintre ele.

Megalitul Al Naslaa 
Menționat în scrierile vechi

de pe vremea asirienilor, Mega-
litul Al Naslaa domină oaza
Tayma din Arabia Saudită. Este
o piatră uriașă, cu o structură
fascinantă, de câteva tone, care
se sprijină pe o bază incredibil
de îngustă. Dar, cu adevărat
misterioasă este tăietura
perfectă care desparte megali-
tul Al Naslaa în două. Se pare că
această tăietură a fost realizată,
nu se știe de cine, cu un instru-
ment de mare precizie, pe care
strămoșii noștri sigur nu-l
aveau, scrie libertateapen-
trufemei.ro. Iar modul cum a
fost finisată pune, de aseme-
nea, multe semne de întrebare.
Pentru că, una din fețe este
dreaptă, ca și când ar fi făcut
parte dintr-un zid, iar pe

cealaltă parte, roca este
neregulată, dând impresia că s-
ar fi desprins dintr-un munte.
Nici până astăzi nu s-a putut
realiza o tăietură similară,
chiar dacă s-au folosit metode
moderne. Piatra misterioasă a
fost descoperită de lumea
științifică abia pe la începutul
anilor 1800, potrivit incredi-
bilia.ro.  Cine sunt autorii și
cum s-a realizat este un secret
pe care „piatra tainică” îl
păstrează cu grijă. 

Triunghiul 
Bermudelor

Loc înconjureat de mister,
Triunghiul Bermudelor numit
și ”Triunghiul Diavulului” este
o zonă aproximativ triunghiu -
lară, care se întinde între
Miami, Bermuda și Puerto
Rico.  Despre lucrurile petre-
cute aici s-au emis tot felul de
teorii, misterul disparițiilor
ciudate a navelor sau apara -
telor de zbor fiind pus, deseori,
pe seama fenomenelor para-
normale. Oamenii de știință au
încercat să explice acest lucruri
pornind de la faptul că, inter -
ferențele electromagneti ce de
aici pot afecta negativ busolele.
Dar, variațiile busolei nu ar mai
trebui să fie o problemă, pen-

tru vasele moderne de astăzi
care nu se ghidează doar după
punctele cardinale. 

O altă teorie este legată de
furtunile puternice de aici, care
încep pe neașteptate, creându-
se un curent cald foarte puter-
nic, care dă naștere unor
fenomene incredibile. 

Misterul vasului 
Mary Celeste

A rămas nedezlegat până
astăzi. Este vorba de o navă
care n-a mai ajuns la destinație
niciodată. A fost reperată, cu
totul întâmplător, în decembrie
1872, navigând în derivă. La
bord nu se afla nimeni, dar
încărcătura era intactă, vasele
cu apă de pe masă nu erau
răsturnate, semn că vasul na -
vigase numai pe mare liniștită.
Un an mai târziu, în apele
Spaniei s-au găsit două bărci. În
prima era cadavrul unui bărbat
și un steag american, iar în cea
de a doua erau alți cinci morți,
potrivit descopera.ro. Despre
echipaj, căpitanul vasului și fa-
milia sa nu s-a mai auzit
niciodată nimic. Secretul celor

petrecute acolo rămâne ascuns
pentru totdeauna în apele
oceanului. Iar vasul Mary Ce-
leste este unul dintre cele mai
mari mistere din istoria
navigației. 

Templul 
Brihadeeswara, 

din India
Uimește și astăzi lumea

științei. Numit de localnici
"Marele temple”, acest imens
sanctuar hindus a fost contruit
în Tamil Nadu, în anul  1010, pe
vremea împăratului Rja Rja
Chola I. Acoperișul bogat orna-
mentat al templului este dintr-
o singură bucată. Dar misterul
care dăinuie în jurul acestui
monument este cum a fost
adus  până aici. Pentru că bu-
cata de piatra cantareste
70.000 de kilograme, iar cele
mai apropiate surse de granit
din zonă se afla la 60 de kilo-
metri distanță. De asemenea, la
intrarea în templu se află sta-
tuia unui taur cioplit tot dintr-o
singură bucată, care cântă rește
20.000 de kilograme.

Civilizația din Valea
Indusului

Cea mai veche din subconti-
nentul Indian, care cuprindea
India de Vest până în Afgan-
istan, cu o populație de peste
cinci milioane de oameni, a fost
una din marile civilizații ale
lumii antice. Nivelul înalt de
dezvoltare atins de această
cultură este uimitor, dar
prăbușirea ei bruscă rămâne
un mister. Săpăturile arheolo -
gice au scos la iveală o avansată
cultură urbană, care i-a uimit
pe occidental. Dar, nu există
urme de arme, sclavi, conflicte
sau alte probleme caracteris-
tice lumii antice, scrie
historia.ro. Și, nefiind urme ale
vreunui conflict militar, mo-
tivul decăderii acestei civilizații
nu a putut fi deslușit.

Ibricul din jad, 
cu 12 cești 

A fost descoperit în Ecuador.
Cele 12 cupe din jad nu sunt
identice, având mici diferenţe
de formă şi volum. Dar, pe toate
cele 12 piese din jad există gra-
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Mistere nedeslușite de știință

Megalitul Al Naslaa

Triunghiul Bermudelor



vate stele care au legătură cu
constelaţia Orion. Ceea ce a
atras atenția oamenilor de
știință este faptul că, dacă se
toarnă conținutul celor 12 cești
în cupa mai mare, aceasta se
umple perfect. În plus, interi-
orul ceștii mari este magnetic,
dar exteriorul nu. Acest lucru
pare de neexplicat pentru
cercetători, întrucât ar trebui
să fie la fel și exteriorul, dar
acest lucru nu se întâmplă. Cine
și cum a realizat acest set de
cești, rămâne și astăzi sub sem-
nul întrebării.

Cum se orientează 

păsările călătoare ?
Nu se știe exat, există doar

presupuneri. Recent, doi
cercetători americani se pare că
au deslușit o parte din misterul
care înconjoară abilitatea
păsărilor de a se orienta în zbor.
Cei doi cercetători au identificat
niște celule speciale în creierul
porumbeilor, care înregistrează
informații despre undele mag-
netice ale pământului, având
rolul unei busole, un fel de
busolă biologică, potrivit
ziare.com. Chiar dacă s-a făcut
un pas înainte pentru desci -

frarea misterului, este nevo ie de
multă muncă de cer cetare,
până la rezultatul final, afirmă
un celebru cercetător. 

Zumzetul din

Taos Hum
Este un  termen folosit pen-

tru a se descrie un zumzet care
a apărut în  orășelul Taaos, din
Mexic, în anul 1990. Acest
fenomen a dus la cercetarea
zonei, iar în anii 1993-1994 s-
a făcut o investigație privind
cauzele acestor emisii miste-
rioase. Dar, nu s-au găsit nici
semnale sonore, nici electro-
magnetice care să determine
explicația acestui fenomen
misterios. În ultimii ani s-au re-
luat cercetările, dar cum
sunetele nu sunt înregistrate
de niciun aparat existent în
prezent, oamenilor de știință le
este imposibil să afle cauza
acestor zgomote ciudate. Și
cum în această zonă apar brusc
senzații de amețeală, greață,
dureri de cap sau țiuit în urechi,
mai ales la pacienții sensibili, se
crede că este vorba de un mag-
netism foarte puternic. Astfel
că, orășelul Taos își păstrează
încă secretele.

Manuscrisul lui 

Voynich
Vechi de 500 de ani, manu-

scrisul lui Voynich a fost de-
scoperit în 1912 într-o librărie
din Roma. Acesta conține 240
de pagini cu ilustrații și texte
într-o limbă necunoscută. Cei
mai buni criptologi din lume au
încercat descifrarea ei, dar n-au
ajuns la niciun rezultat. Ba
chiar se credea că manuscrisul
este o farsă. Dar, textele anal-
izate arată că acestea urmează
structura de bază și legile unei
limbi adevărate, potrivit.ro. Așa
că, misterul rămâne să fie re-
zolvat în viitor. 

Misterioasa doamnă 

Babushka
Despre femeia care a filmat

asasinarea președintelui John
F. Kennedy în 1963,  supra -
numită Babushka, nu se știe
nimic până acum. Analizându-
se dovezile video de la
asasinarea președintelui, aces-
tea au arătat că, în foarte multe
cadre, apare o femeie îm -
brăcată într-un parpalac maro,
care purta pe cap o eșarfă în
stilul bătrânelor rusoaice, de
unde i-a venit și numele de
Babushka. Anchetatorii presun
că femeia ținea în mână o

cameră de filmat, ea rămânând
la locul tragediei chiar și după
ce ce majoritatea oamenilor au
plecat, continuând să filmeze.
Chiar dacă i s-a cerut public să
predea autorităților materialul
video, aceasta nu s-a confor-
mat. Mult mai târziu, în anul
1970, o femeie a contactat
autoritățile mărturisind că ea
este Babushka, dar povestea ei
nu a fost credibilă. Nici până
astăzi nu se știe cine a fost
această femeie misterioasă și

ce căuta la locul asasinării
președintelui Kennedy.

Cum nimic nu este
întâmplător…

Întâmplarea face ca noi, cei
de astăzi, să nu putem cunoaşte
chiar toate tainele lumii. Pentru
că, se pare, totul are o limită! Iar
dacă limita nu poate fi trecută,
înseamnă că așa trebuie să fie! 

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Ştiaţi că...?
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Energia voastră este la cote
maxime, iar dacă reușiți să
gestionați situațiile neprevăzute,
lucrurile vor fi în favoarea
voastră. În familie urmează sur-
prize plăcute, mai ales că ați fi-
nalizat un proiect de anvergură.
Relațiile sentimentale vor avea de
suferit.

Intenționați să faceți o investiție
importantă, dar banii pe care-i
aveți nu sunt suficienți. Trebuie să
fiți atenți la așa-zișii prieteni, pen-
tru că s-ar putea să aibă interese
meschine. Ca să reușiți, nu vă
bazați pe sprijinul familiei, care
vă ajută în orice situații.

Sunt șanse mari să faceți schim -
bări importante în viața voastră.
Dar trebuie să manifestați
prudență și nu să reacționați la
prima propunere care vi se face.
Chibzuiți bine oportunitățile ivite
și căutați să faceți totul, după
cum vă dictează conștiința. Doar
așa veți reuși.

Este de preferat să evitați
investițiile financiare și să lăsați
totul pe mai târziu. Acum nu este
momentul! Întâlnirile cu prietenii
vă ajută să clarificați anumite lu-
cruri și mai ales să vă revizuiți sis-
temul de valori. De la  serviciu
este posibili să primiți niște bani
în plus.

Traversați o perioadă bună din
punct de vedere financiar și vă
faceți multe planuri de viitor.
Participați la întâlniri benefice
pentru cariera voastră, din care
aveți numai de învățat. Dar tre-
buie să fiți foarte atenți și cu
sănătatea, pentru că organismul
vostru are nevoie de odihnă.

Munciți mult, până la epuizare,
dar proiectele la care ați partici-
pat vă aduc satisfacții. S-ar putea
să primiți un premiu pentru
munca depusă, dar programați-
vă și  câteva zile de odihnă, pen-
tru refacerea organismului.
Relațiile cu prietenii sunt la cote
înalte.

În perioada următoare veți par-
ticipa la reuniuni oficiale, unde
răbdarea vă este pusă la încer-
care. Colaborările profesionale în
care v-ați implicat nu merg așa
cum vă doriți. Tocmai de aceea,
dacă este posibil, renunțați cât
mai repede la ele și mergeți pe
drumul ales de voi.

La locul de muncă  lucrurile încep
să se reașeze și reușiți să vă
însușiți repede toate noutățile
legate de activitatea voastră. Veți
avea discuții legate de o
moștenire cu rudele apropiate.
Căutați să vă păstrați calmul,
pentru că lucrurile se vor reașeza
pe făgașul normal.

Relațiile parteneriale sunt la cote
înalte și aveți șanse să realizați
lucruri deosebite. Cu toate aces-
tea, vă preocupă, în mod de-
osebit, situația financiară sau
unele chestiuni legate de propri-
etate. În plan sentimental, trebuie
să luați o hotărâre definitivă.

În perioada următoare vor
apărea multe oportunități legate
de munca și profesia voastră.
Înregistrați succese deosebite, iar
banii nu vor întârzia să apară.
Sunteți sprijiniți de persoane im-
portante, care-și doresc să faceți
parte din echipa lor de lucru.

La serviciu este multă agitație și
căutați să rezolvați toate pro -
blemele în timp util. Se pre fi -
gurează o etapă nouă, în care
veniturile voastre încep să
crească simțitor. Tocmai de
aceea, aveți șansa de a vă achita
datorii mai vechi sau să faceți de-
mersuri legate de o moștenire.

Vă implicați în activități creative,
dar eforturile voastre se axează,
în special, pe segmentul financiar.
Aveți multe de făcut la locul de
muncă, dar se poate întâmpla să
apară o discrepanță între
așteptările voastre și răsplata
cuvenită. Este nevoie de răbdare
și diplomație. 

• În spaniolă, cuvântul „esposas” înseamnă atât
„soții”, cât și „cătușe”. 

• În mitologia greacă se credea că roșcații se
transformă în vampiri după moarte. 

• Unu din patru americani cred că soarele se în-
vârte în jurul pământului. 

• Când Muntenegru și-a câștigat independența
față de Yugoslavia, domeniul de pe Internet s-a
schimbat de la „Yu” to „Me”.

• Leonardo Di Caprio are prenumele Leonardo
pentru că mama sa era în fața unui tablou semnat
Leonardo da Vinci când micuțul a lovit pentru
prima dată pântecele ei, scrie libertatea.ro. 

• Principala cauză de deces în rândul elefanților
din grădinile zoologice din America este obezi-
tatea? 

• O femeie petrece 2 ani din viață uitându-se în
oglindă, iar un bărbat doar 6 luni.

• Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea,
în zorii zilei, ele se întind asemenea oamenilor
pentru a se dezmorți, scrie descopera.ro. 

• O maimuță a fost judecată și condamnată pen-
tru că a fumat o țigară în South Bend, Indiana, cu-
riozitati.ro. 

• Delfinii dorm cu ochii deschiși.
• Cuvântul cimitir vine din grecesul koimetirion,

care înseamnă dormitor. 
• Este estimat faptul că milioane de copaci din

lume sunt plantați accidental de către veverițele
care îngroapă nuci și uită unde le-au îngropat,
potrivit descopera.ro.

• Măcăitul unei rațe nu produce ecou. 
• Cea mai veche gumă de mestecat datează de

acum 9.000 de ani. 
• Bărbații au de șase ori mai multe șanse să fie

loviți de un fulger, spre deosebire de femei. 

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 10 septembrie

DIVA, ora 21, Înșelat de Sarah Marshall
TVR 1, ora 23,10, Legenda lui Bruc

Sâmbătă, 11 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Săgeata neagră (IV)
PRIMA, ora 23,00, Adopția

Duminică, 12 septembrie

TVR 2, ora 22,10, Un vis american
PRO CINEMA, ora 22,45, Un viciu inerent

Luni, 13 septembrie

FILMCAFE, ora 19,25, Legendele toamnei
PRO CINEMA, ora 22,45, Identitate

Marți, 14 septembrie

NAȚIONAL TV, ora 21,00, Comando de 
sacrificiu

TVR 1, ora 22,10, Drumul spre înalta 
societate

Miercuri, 15 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Dragă Frankie
DIVA, ora 21,00, Sub soarele toamnei

Joi, 16 septembrie

TVR 2, ora 20,10, O lume de secrete
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Winnetou: Printre

vulturi

Duminică, 12 septembrie,  ora 22,15

Terminalul 
Filmul redă povestea lui Viktor Navorschi, care

vine din Europa de Est să viziteze New York-ul. În
timpul zborului, în țara sa are loc o lovitură de stat.
Atunci când Viktor aterizează pe aeroportul John F
Kennedy i se spune că pașaportul lui nu mai este
valabil și nu mai are voie să intre în Statele Unite
ale Americii. Astfel că, Viktor este nevoit să trăiască
în terminalul aeroportului până ce războiul de la el
de acasă se va termina. La un moment dat intră în
conflict cu directorul aeroportului care vrea să
scape de el. În timp ce săptămânile și lunile trec,
Viktor descoperă în acest univers complex, compri-
mat într-o lume eterogenă, situații absurde, gen-
erozitate, ambiții, haz și chiar romantism.

HAPPY CHANEL



”Nu uitați  niciodată acest

adevăr fundamental: Statul

nu are niciodată altă sursă

de venit în afara banilor pe

care îi încasează de la oa-

meni. Dacă statul dorește să

cheltuiască mai mult, o

poate face numai sifonând

economiile sau taxându-vă

mai mult. Şi nu e o gândire

sănătoasă, aceea că

altcineva va plăti. 

Acel altcineva sunteți

dumneavoastră. Nu există

,,bani publici”ci numai banii

plătitorilor de taxe 

și impozite” - 

Margaret Thatcher

Toate nenorocirile de
acum se datorează Preșe -
dintelui și acestei colaborare
contra naturii! Nu poți con-
duce o țară cu 30% votanți.
Dacă tot sfidați constituția,
legile ordonate și date noap -
tea, după bunul plac și plan,
domnule Președinte, făcând
politica partidului dumnea -
voastră, măcar faceți ce tre-
buie: curățenie gene rală în
PNL. Nu mai arătați mereu
cu degetul către alții, în
păgubosul stil românesc.
Luați taurul de coarne! Sau
scheleții din dulap nu va
lasă?! 

Trimiteți acasă toți anal -
fabeții, inculții, incapabilii
din statul roman pe care l-au
distrus! Faceți o ,,revizie”
generala a statului, lăsați
șmecheriile, jocurile de cu -
lise, lăsați străinii să stea
acolo la ei, că ne-au luat tot!
”Pas cu Pas”spre un fiasco
total și un faliment orches-
trat! Câțu a fost ,,înaintașul”
pentru distrugere! Cum pot
conduce, Voiculescu, Ghinea,
Turcanu, Petrescu, Drulă și
alții ministere?! Nu au făcut
nimic pentru România și
români… Cu acești oameni
puși doar să fure din ,,banii
publici” ați distrus o națiune. 

”Guvernul meu,

falimentul meu”! 

Deutsche Welle, organ de
presă finanțat de guvernul
german, lansează un demers
stupefiant într-un material
difuzat, cerând românilor să
iasă în stradă. 

Vorbind despre ofensiva
premierului Câțu, care a pro -

vocat actuala criză politică,
analiștii Deutsche Welle
scriu că ”arhitectul acestui
demers este președintele Io-
hannis, care tace și face. Nu
se vede nimic bun! Desigur,
doar spre interesul propriu,
întrucât implicarea sa în tre-
burile societății este aproape
inexistentă. 

Cel care a parcurs, „pas cu
pas“, drumul de la primar la
președinte a învățat meseria
nu de șef al statului, ci pe
aceea de șef al propriei per-
soane la Cotroceni”. Adu nând
la un loc toate con vul siile de
pe scena politică, tragem
următoarele concluzii: Klaus
Iohannis se dovedește a fi, pe
zi ce trece, după cum nu l-am
bănuit, un agent autosufi-
cient al propriei persoane”,
scrie Deutsche Welle. 

Un președinte pentru
neliniștea noastră, care a
,,gândit rău și cu ură con -
strucția politică doar pentru
binele lui. PNL a devenit un
Partid de buzunar și ,,jucă -
ria” Președintelui.“ Închei
prin a spune că timpul nu
mai are răbdare și că singu-
rul personaj care ar putea să
frâneze dezmățul politic au-
tohton este poporul român.
Este necesară tra ta rea unei
societăți care poartă cu sine
toate bolile regimului comu-
nist și capitalist. Nu există
nicio cauză externă a neno -
ro cirilor şi nici o forţă extra -
terestră nu e vinovată de
sărăcia voastră. 

Prostia, lăcomia şi 

setea de putere

Sunt cauzele nenorocir-
ilor umane. Statul este vino-
vat de modul cum este
condus. ”Credeţi dumnea -
voastră că din cauza poziţiei
geografice a ţării voastre
sunteţi consideraţi de către
celelalte naţiuni ţigani şi
sunteţi trataţi ca ultima
naţiune din lume, sau din
cauza mentalităţii şi com-
portamentului vostru? Nu
din cauză că lumea este prea
mică suntem săraci şi nefe -
riciţi, ci din cauza prostiei şi
lăcomiei altora suferiţi de
foame şi de frig și chiar a
noastră. Imperii s-au destră -
mat şi naţiuni întregi au
dispărut. Nu din lipsă de aur

sau putere, ci din cauza că au
fost bazate pe minciună, pe
prostie şi pe cruzime, şi
deoarece oamenii întot-
deauna au dus lipsă de
inteligenţă şi raţiune. O țară
nu o poți construi cu proști și
inculți. Ăștia vând și distrug
națiunea. Comunismul şi so-
cialismul, ca idei, nu au fost
mai rele decât capitalismul şi
democraţia, care nu mai este.
De ce ,,lingem” pantofii străi -
nilor?!

Creştinismul propagă
acelaşi fel de societate ca şi
comunismul, dar din cauza
proştilor nici primul model
de societate, nici al doilea, nu
au fost puse în practică. Nu
din cauza circumstanţelor şi
condiţiilor climaterice nefa-
vorabile omenirea este încă
în căutarea unui tip de
guvernământ care să-i asig-
ure o dezvoltare sigură şi
fructuoasă. Ticăloşia şi ne-
mernicia maselor şi prostia
claselor conducătoare sunt
cauza principală a tuturor
nenorocirilor umanităţii. Nu
banii şi asistenţa străină sunt
prioritare?- banii nu sunt
decât o convenţie existen -
țiala, în timp ce asistenţa şi
ajutorul străin reprezintă o
îndatorire pe care nici nu ob-
servi când o primeşti, dar nu
ştii cum să scapi de ea. 

Ţării noastre îi lipsesc
personalităţile. Înţelepte, cu-
rajoase, morale şi omenoase.
Cei de acum nu știu să
conducă o țară, care nu se
conduce prin ”jigodism” .

Naţiunea trebuie 

să renască

Iar poporul nostru trebuie
să-şi schimbe mentalitatea!
Altminteri, nu va supravieţui
nimeni evenimentelor ce vor
avea loc în viitorul apropiat.
Nu din cauza lipsei resur -
selor materiale, ci din cauza
lipsei de inteligenţă rătăciţi
încă în negura primitivismu-
lui. Toate au fost bazate pe
prostirea şi îndobitocirea oa-
menilor, nu pe educarea lor.

Moise şi-a purtat pa-
truzeci de ani poporul prin
pustiu, cu scopul de a face
dintr-un popor de robi şi
proşti, o naţiune de oameni
liberi şi curajoşi. Iisus a
murit pe cruce cu scopul de

a schimba mentalitatea
adepţilor săi, iar Mahomed a
fost nevoit să declare război
întregii lumi pentru a-şi trezi
naţiunea la realitate. Sin-
gurele încercări de a forma o
națiune au fost făcute de
Moise, Isus, Mahomed. 

Astăzi, este inutil să cari
pe cineva patruzeci de ani
prin pustiu, să mori pe cruce
pentru cineva sau să lupţi
împotriva cuiva, căci şi
aceste metode, după cum
puteţi vedea din istorie şi re-
alitate, nu au adus omenirii
rezultate pozitive. N-au
reuşit bine Moise, Iisus şi
Mahomed să părăsească
lumea aceasta, că Israelul s-
a autodistrus, creştinismul s-
a transformat în sălbăticie şi
mahomedanismul s-a trans-
format în barbarie. Măreţia
unei naţiuni începe cu re-
spectul pe care ea îl are faţă
de oamenii mari ai ei. Aveţi
voi oare măcar un pic de re-
spect faţă de marii eroi ai
neamului vostru, sau numai
îi faceţi de ruşine?! Vă
mândriţi cu eroii de altădată
ai neamului vostru, dar nu
aveţi nici un erou modern”. 

Cândva, era ruşine 

să vinzi țara la străini

Astăzi, unii v-au scos ţara
la licitaţie şi o vând unor
necunoscuţi, al căror nărav
încă nu-l cunoaşteţi, iar voi
vă ieşiţi din minţi de bucurie.
Există oare vreo diferenţă
între trădătorii de azi şi cei
de ieri?! Între ocupanţii de
astăzi şi cei din trecut?! Sau
voi nu înţelegeţi ce se
întâmplă în jurul vostru? Nu
există scăpare exclusiv
numai în oameni de geniu,
după cum mulţi sunt înclinaţi
să creadă. Cu toţii aşteptaţi să
vină Cineva să salveze
omenirea din ghearele răului
şi să vă izbăvească pe voi de
nevoi. Dar ştiţi voi oare că, în
starea actuală a lucrurilor
din lume, nici cel mai genial
om nu poate schimba soci-
etatea? Singura soluţie de a
forma o societate puternică
şi fericită este reconstruirea
lumii, începând de la cele mai
mici unităţi ale ei, oamenii.
Iar reconstrucția pleacă din
familie. 

Singura şansă de a asigura

omenirii un viitor promi -
ţător constă în schimbarea
oamenilor, a fiecăruia dintre
voi luat separat, sau cel puţin
a majorităţii. Toate formele
precedente de societate s-au
prăbuşit deoarece au încer-
cat să schimbe societatea ca
pe un tot întreg, neatrăgând
atenţia cuvenită necesităţilor
spirituale şi intelectuale ale
membrilor ei. 

Ticăloșii au aplicat legea
lor: ticăloșia. Oamenii nu
sunt nici animale, nici ma -
şini. Ei nu pot fi pro gramaţi,
nici necesităţile lor nu pot fi
nesocotite. Singurele căi
posibile de a-i guverna sunt
sau să-i prosteşti sub limita
demnităţii umane, sau să-i
faci să gândească. O cale de
mijloc nu există. Deoarece,
pană acum nimeni n-a reuşit
să-i prostească pe toţi oa-
menii, tot timpul. Și, nu
există nimic mai periculos pe
lume decât prostul ce deţine
autoritate politică şi abundă
în iniţiativă. 

Prima metodă, care a fost
încercată pe parcursul în-
tregii existenţe a omenirii şi
care mai dăinuie şi astăzi, a
avut ca rezultat numai
durere, moarte şi dezastru.
Cine a distrus țara? Cine a
îndatorat-o? Voi, politicienii!
Nu știți cum să inventați o
lege ca să puteți fura ,,banii
publici”. 

Vinovații sunt în curtea
statului. Statul a condus, nu
noi, ”pleava”! Până când
mintea şi caracterul vostru
nu se va schimba, nici cel mai
mare Om nu va reuşi să gu-
verneze cu această coaliție.

Plecați acasă, dragii mei!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Economia românească – 
”pas cu pas” spre dezastru! 
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Mod de preparare:
Se aleg ardeii mai mări -

șori și foarte sănătoși. Se taie
un căpăcel și se curăță bine
de semințe. Varza și frunzele
de țelină se taie fideluțe, iar
rădăcina de pătrunjel, mor-

covii și țelina se dau pe
răzătoare. Zarzavaturile se
amestecă foarte bine, se
adaugă sare și se lasă
acoperit o oră, pentru ca să
se înmoaie. 

Cu amestecul obținut se

umplu ardeii și se așază în
borcane. Separat, se prepară
un amestec de apă, oțet și
sare în proporție de 30 g., o
ceașcă de oțet la un litru de
apă. 

Marinada se toarnă fier -
binte peste ardeii din bor-
cane, care se înfiletează și se
păstrează la rece.

INGREDIENTE

ardei gras, varză, frunze de țelină, morcovi,
rădăcină de țelină, pătrunjel, oțet, sare.

aRDEI uMpluțI Cu lEGuME 

Mod de preparare:
Portocala și lămâia se taie

felii subțiri și se îndepărtează
sâmburii. Prunele se desfac în
două și li se scot sâmburii. Se
pregătește o oală teflo nată, în
care se pun 50 ml de apă,

prunele, citricele, scorțișoara
și zahărul. Oala cu fructe se
pune la foc, amestecându-se
continuu, până se topește
zahărul. Când începe să
fiarbă, dulceața va face o
spumă roz, care se va

îndepărta. Se va lăsa la foc
aproximativ 25 de minute,
timp în care se va amesteca
ușor, în așa fel încât să nu se
zdrobească fructele. După
acest interval se adaugă stafi-
dele și nucile, ameste cându-
se ușor timp de un minut,
după care se stinge focul. 

Se pregătesc apoi două
borcane de 800 g, sterilizate,
în care se toarnă dulceața
fierbinte, după care se
înfiletează. Borcanele astfel
pregătite se întorc cu capacul
în jos și se lasă așa, timp de 10
minute, ca să se facă vid. Bor-
canele fierbinți se acoperă cu
o pătură și se lasă până a
doua zi. Se păstrează în loc
răcoros. 

DulCEață DE pRuNE Cu sTafIDE șI NuCI

INGREDIENTE

500 g. roșii, 50 ml de oțet, 5 linguri de zahăr, 500 g
de mere, 3 cuișoare, o lingură de sare, câteva boabe de
piper.

INGREDIENTE

5 kg de gogoșari, 2 kg ceapă, 150 g usturoi, 2 litri
suc de roșii, 8 linguri de sare, conservant.

INGREDIENTE

1 kg. de prune tari,
500 g zahăr, 1 baton
scorțișoară, o portocală
mică, ½ lămâie, 150 g
stafide, 150 g nuci.

Mod de preparare:
Merele se spală, se taie felii și li se îndepărtează cotorul și

semințele. Într-un borcan sterilizat se pun boabele de piper
și cuișoarele, apoi roșiile și merele alternativ. Se pot pune și
câteva fâșii de ardei gras verde. Borcanul se umple cu apă
clocotită, se lasă la temperatura camerei timp de cinci
minute, după care, apa se scurge într-un vas. În apa scursă se
va pune sarea, zahărul și oțetul. Marinada se pune pe foc, și
când se aduce la punctul de fierbere, se ia de pe foc și se
toarnă în borcan. Borcanul se capsează, se întoarce cu ca-
pacul în jos pentru câteva minute, apoi se acoperă cu o pătură
și se lasă să se răcească.

Mod de preparare:
Gogoșarii se spală, li se scot cotoarele și se taie bucăți. Se

dau prin mașina de tocat, împreună cu ceapa și usturoiul. Se
adaugă sucul de roșii și sarea, apoi legumele se fierb timp de
15 minute. După fierbere, compoziția se mixează cu
blenderul, se dă din nou la fiert pentru 20 de minute, se
adaugă conservantul și se toarnă în borcane. Borcanele, în-
chise ermetic, se întorc cu capacul în jos, apoi se lasă să se
răcească în pături. Se păstrează în locuri răcoroase și aerisite.

Conservă de roșii cu mere 

Cremă pentru gulaș 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - A - A - A - O - I - MAUSOLEUL DIN - TR - ATU - UITA - HALICARNAS - L - REA -RIO - EST - PATRIE - DIETA - A - MIE - D - E - A - EROI - COLOSUL

- CREION - BERI - MANUAL - BOC - A - DIN RODOS - ET - VACA - GRAIURI - P - A - M - U - A - C - TEMPLUL ZEITEI - TE - AREAL - ARS - RITM -

ARTEMIS - CAIER - ANONIM - DIN EFES - ARATA - F - APA - C - F - N - MIEI - FARUL DIN - OL - ROI - ZEITA - ALEXANDRIA - ES - AVARIAT - CAIA



tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 54 mp, CT,  2 balcoane în-
chise, et.1, zona gării, Deva. Preț:
55.000 euro, telefon: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

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

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 zona piață,
cu balcon, 29 mp, etaj intermediar,
preț: 38.000 euro, fără agenții. Tele-
fon: 0725.452.888.

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 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 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 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 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 spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

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 în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Telefon:
0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi fruc-
tiferi, zona localității Abrud. Telefon:
0790.641.826. Preț: 30.000 euro, tele-
fon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

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.

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 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.

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.

AUTO

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, taxe la
zi, toate dotările tehnice, consum mic
(benzină), 4 jante rezervă. Preț: 3500
euro, telefon: 0721.528.350.

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, 
cauciucuri 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.

OFERTE SERVICII

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva și
împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

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.

MATRIMONIALE

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

l Pensionar, serios, bine situat,
fără obligații și vicii majore, doresc să
cunosc o doamnă între 52-56 de ani,
de condiție bună, frumoasă,
gospodină, pentru prietenie sinceră,
de lungă durată. Telefon:
0790.641.826.

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 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 cazan de țuică 50 l,
abricht cu carcase și cuțite, universal
strung 250 mm cu 3 bacuri. Telefon:
0744.398.487.

l Vând haine second-hand de
sezon, calitate, prețuri foarte bune, în
Vața de Jos. Telefon: 0744.398.487.

l Vând trotinetă Oxelo, telefon:
0743.137.888.

l Vând pălincă de Zalău, 52
grade, 40 lei/litru. Tel. 0748.225.098.

l Vând 2 covoare persane, noi,
2/1,75m și unul manual, foarte puțin
folosit, 2/3. Preț negociabil, telefon:
0724.451.762.

l Vând dulap metalic, mare, cu
șase compartimente (uși), banc de
lucru metalic pentru lăcătușerie și
menghină 100 m/m. Telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând un rolator (ajutor mers),
geamuri termopane din lemn și un
Ford Escort, anul 1989,  localitatea
Băcăinți, (lângă Homorod), nr.51,
între orele 11-18 la domiciliu. Gea-
murile sunt de diferite mărimi.

l Vând pătuț copil, tricicletă,
colțar sufragerie, frigider mic, mobilă
mică de bucătărie. Preț avantajos,
telefon: 0739.184.090.

l Vând saltea pentru pat dublu, 
dimensiuni 160/200 cm. Grosimea 20
cm. Pret 400 lei negociabil. Telefon
0731.255.986. 

l Vând cazan inox 95 litri şi focar
pe lemne, pentru producerea apei
calde. Utilizat cca. 3 ani. Preţ 1000 lei,
negociabil. Telefon: 0723.243.733.

l Vând bicicletă Schimano, roți
mărimea 26, în afară de cadrul bici-
cletei, totul este schimbat. Preț: 1400
lei, detalii la telefon 0741.087.825.

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 casnic. Tel.
0254.211.687, 0735.195.269.

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

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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16 - ACTUALITATE

Orăștie – Iubitorii istoriei
sunt invitați vineri, 10 sep-
tembrie, pe șantierul arheo-
logic Grădiștea de Munte –
Sarmizegetusa Regia, unde va
avea loc Ziua Porţilor Des -
chise. În cadrul unor tururi
ghidate, de la ora 9,00, colec-
tivul de cercetare, consider-
abil extins prin prezenţa
viitorilor arheologi, va pre -
zenta vizitatorilor monumen -

tele antice și rezultatele cer -
cetărilor din acest an. 

Săpăturile arheologice au
vizat drumul pavat cu lespezi
de calcar, care făcea legătura
între fortificaţie şi zona sacră.
De asemenea, au fost extinse
cercetările pe terasa a IX-a,
unde campaniile recente au
dus la descoperirea unui nou
edificiu de cult cu arhitectură
monumentală.

Colegii de la Fundația Mi -
hai Eminescu Trust au pre gă -
tit numeroase activități
in teractive dedicate în princi-
pal copiilor.

Cercetările arheologice din
campania 2021 sunt finanțate
de Consiliul Județean Hune-
doara.

Organizatorii evenimentu-
lui sunt Colectivul științific al
șantierului arheologic „Cetă -
țile dacice din Munții Orăș -
tiei”, Universitatea Babeș-
Bolyai (Cluj-Napoca), Direcția
Generală de Administrare
Monumente și Promovare
Turistică a Județului Hune-
doara, Muzeul Național de Is-
torie a Transilvaniei (Cluj-
Napo ca), Muzeul Civi lizației
Dacice și Romane (Deva),
Muzeul Județean Mureş
(Târgu Mureș), Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca, Mihai
Eminescu Trust (Sighișoara).

În aceste zile, "Guver-
nul Meu" își trăiește
ultimele clipe. #PNL și

#USRPLUS au demonstrat
ceea ce era de așteptat: că
nu pot guverna împreună
pentru că au interese
străine de nevoile de dez-
voltare a României .

Bilanțul activității acestui
guvern este unul dezastruos;
Zero km de autostrăzi,  0,2%
fonduri nerambursabile ab-
sorbite, Zero lei fonduri atrase
Planul Național de Redresare
și Reziliență, România se află
pe ultimul loc în Uniunea
Europeană  în ceea ce privește
sprijinirea IMM-urilor și a
economiei, ca să nu mai vor-
bim de eșecul catastrofal în
campania de vaccinare.

Mai sunt câteva zile până
începe noul an școlar, valul
patru al pandemiei începe să
creeze primele probleme în
spitale, scumpirile încep să fie
resimțite de populație, însă
pentru PNL și USRPLUS, lupta
pentru putere este mult mai
importantă. Acest Guvern
toxic trebuie să plece în
ansamblul său !

PSD știe și poate guverna
bine Țara. Am demonstrat
asta de fiecare dată când am
avut premier. Dar, în situația
actuală, având în vedere con -
figurația politică a Parlamen-
tului, acest lucru este
im po sibil. Poporul român  nu

poate avea garanția unei bune
guvernări în coaliții cu
parteneri care lucrează îm-
potriva românilor.

Această criză politică care
paralizează administrarea
Țării poate fi depășită numai
prin alegeri anticipate

Cetățenii României sunt
singurii care pot legitima
forțele politice să formeze un
guvern funcțional, performant
are să răspundă nevoi lor în-
tregii societăți româ nești!

PNL și USR au distrus în
cârdășie România. De aceea
trebuie să plece. Toți!

Laurențiu Nistor,
Președintele PSD Hunedoara

Vălișoara – Rar mai poți
vedea atâta bucurie, culoare și
măiestrie adunate la un loc în
cadrul unui eveniment local!
Și totuși, autoritățile locale
din comuna Vălișoara ne-au
convins că acolo unde există
interes și deschidere din
partea tuturor, reușita unei
acțiuni se transformă într-un
lucru firesc. 

Este și cazul manifestării
”Vălișoara tradițională” care a
avut loc la sfârșitul lunii au-
gust la căminul cultural din
comună, unde s-a demon-
strat, încă o data, că tradiția și
cultura, reprezentate prin
obiceiuri, meșteșuguri sau
vechi rețete culinare vor ră -
mâne mereu cartea de vizită a
unei comunități. 

”Ține doar de noi să trans-
mitem generațiilor urmă toare

adevăratele valori ale neamu-
lui, conservate cel mai mult în
satele și sufletele oamenilor
de la țară. Ne-am bucurat că
am avut ocazia ca în cadrul
acestui eveniment să punem
în valoare ceea ce avem în co-
munitatea noastră de preț,
straie și obiecte populare,
meșteșuguri, vechi rețete
culinare dar în principal oa-

meni ai locului, cu suflet mare,
harnici, pricepuți și frumoși”,
a apreciat primarul comunei
Vălișoara, Camelia Bedea. 

Edilul local a adresat cu-
vinte de mulțumire și recu -
noștința către toți cei care au
colaborat la reușita acestui
eveniment, tinerilor care și-au
arătat priceperea și cunoș -
tințele pentru sculptură și
pictură, dar și celor dornici să
învețe. Cuvinte frumoase au
curs și spre doamnele care au
creat adevărate povești pe
pânză, pentru olarul care din
lut ce a făurit minunății și
pentru toți care au muncit la
reușita acestei manifestări.

”Am avut ocazia să gustăm
pâinea coaptă pe vatră, plă -
cinte cu brânză și măr, cor -
nulețe, cozonac și prăji turi
făcute după vechi rețete, toate
aceste bunătăți fiind făcute de
gospodine pricepute din co-
munitatea noastră și am de-
gustat produse locale: miere
de albine, țuică, virșli, zacuscă,
dulcețuri, siropuri. De ase-
meni, mulțumesc invitaților
care au fost prezenți, dom-
nilor și doamnelor consilieri,
consătenilor noștri care au
dat curs invitației precum și
firmelor care ne-au spon-
sorizat”, a notat primarul co-
munei Vălișoara, Camelia
Bedea.

Deva - După ce a fost
prezentată chiar în teatrul de
operații Afganistan sau la în-
trunirea miniștrilor apărării
din cadrul Alianței Nord-At-
lantice, expoziția corespon-
dentului Radio România
Ac tualități Ilie Pintea, intitu lată
”Chipuri ale războiului”, este
vernisată sâmbătă, 11 septem-

brie, de la ora 18,00, la Muzeul
Civilizației Dacice și Romane
din Deva, gazdă și principal or-
ganizator al evenimentului.

Vernisajul de la Deva este
unul care are loc într-o zi plină
de semnificații: 11 septembrie
este nu doar data la care se
încheie oficial misiunea
Coaliției Internaționale în Af-
ganistan, dar și data când se
împlinesc 20 de ani de la aten-
tatul terorist asupra  World
Trade Center, care a determi-
nat cel mai lung război purtat
de America. Intenționăm ca
într-o astfel de zi, când atenția
întregii lumi e îndreptată spre
Afganistan, să aducem în
lumină militarii români, cei
mai buni ambasadori ai țării
noastre în lume. 

Laurențiu Nistor: Alegeri anticipate
pentru un guvern legitim și stabil 

Vălişoara tradiţională – un
eveniment al valorilor reale

Afganistanul prin obiectivul
unui jurnalist

Ziua Porților Deschise la
Sarmizegetusa Regia

Ziua Porților Deschise la
Sarmizegetusa Regia


