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ADMINISTRAŢIE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 5
Creşterea preţurilor la ma-
teriale determină construc-
torii să renunţe la unele
contracte. În comuna Veţel
va fi reluată licitaţia pentru
extinderea şcolii gimnaziale. 

MEDIUPAg. 4

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!

Conceptul „Plăteşte 
pentru cât arunci” devine
realitate şi în judeţul
Hunedoara. Un exemplu
de bună practică a fost
evidenţiat de ADI Deşeuri
în zona Văii Jiului. 

GRATUIT

Noul an şcolar - elevii au nevoie
de microbuze pentru transport 
Noul an şcolar - elevii au nevoie
de microbuze pentru transport 

Spitalul Municipal „dr.Alexandru Simionescu”
din Hunedoara a semnat un contract cu

finanţare europeană în valoare de 2 milioane
de euro. Primele paturi destinate secţiilor 
din spital au ajuns la Hunedoara. /pag.5

NATURĂPAg. 8-9
Pansamente pentru trup și
suflet, plantele medicinale
se află la îndemâna oricui.
Dacă sunt recoltate corect și
în perioada optimă, ele pot
face minuni pentru
sănătatea noastră. 

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

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3
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D
espre activitățile
desfășurate de
Direcția

Județeană pentru Sport
și Tineret Hunedoara
am discutat cu domnul
Cristian Laurențiu
PINTE (foto) reprezen-
tant legal în cadrul
instituției și care ne-a
spus:

– Prin proiectele derulate
ne-am propus să obținem un
impact major asupra partici -
panților promovând în rân-
dul lor un stil de viață sănătos
și activ, în care să fie inclusă
activitatea fizică, care să sti -
muleze dorința de practicare
a sportului, să îmbu nătă -
țească starea fizică și mentală
a tinerilor. Tinerii au fost
încântați de proiectele desfă -
șurate în contextul în care
acțiunile derulate au fost or-
ganizate după o perioadă de
restricții.

Iată și activitățile des fă -
șurate:

• În cadrul proiectului
„Minte sănătoasă în corp
sănătos” Direcția Județeană

pentru Sport și Tineret Hune-
doara, în parteneriat cu
Crucea Roșie Deva, au pre -
zentat tinerilor tehnici de
acordare a primului ajutor în
situații neprevăzute. Parti -
cipanții au fost tineri de la
Colegiul Național Pedagogic
„Regina Maria” Deva, de la
Liceul Tehnologic „Transilva-
nia” Deva și de la Liceul Teo-
retic „Teglas Gabor” Deva .

Cele cinci ateliere susținute
au fost: resuscitare, poziția
laterală de siguranță, hemo -
ragii și arsuri, entorse și
luxații, obstrucția căilor res-
piratorii superioare.

• Am organizat două ac -
țiuni în care am chemat la
masa de ping-pong pe acei
tineri care au dorit să joace
alături de alți colegi tenis de
masă. S-a desfășurat și o
reușită întrecere între par -
ticipanți, cei mai buni  primind
din partea DJST Hu  ne doara
premii.

• Am organizat  plimbări
cu biciclete, jocuri de tenis,
fotbal, baschet și trasul cu
arcul.

• DJST a organizat proiec-
tul „Sunt sănătos, arăt bine,
mă simt bine”, în cadrul
căruia a avut loc un curs de
servicii de consiliere nutri -
țională prezentată pentru 16
tineri.

• În cadrul proiectului „Hai
pe munte”, studenți de la mai

multe specializări ale Univer -
sității din Petroșani au partic-
ipat la o drumeție pe munte
descoperind peisaje de-
osebite din Masivul Parâng.

• În cadrul proiectului de
tineret „Să ne cunoaștem
țara!” a fost organizată o ex-
cursie unde tinerii au fost
informați cu privire la
reperele istorice ale zonelor
Cetăților Dacice prin vizitarea
Cetății Costești și Cetății
Sarmizegetusa Regia.

• La Hunedoara s-a desfă -
șurat competiția de tenis
denumită generic „Cupa
Cristal”.  Peste 40 de copii s-
au întrecut pe teren pentru
obținerea locurilor fruntașe.
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Hunedoara a
premiat câștigătorii cu diplo -
me și cupe sportive.

• Cu ocazia Zilei Inter na -
ționale a Tineretului s-a orga-
nizat la Timișoara Convenția
Națională pentru Tineret. Or-
ganizatorii evenimentului au

fost Fundația Județeană pen-
tru Tineret Timiș, Alianța
Națională a Organizațiilor
Studențești din România,
Fundația Națională pentru
Tineret, Consiliul Tinerilor
din România, Federația
Tinerilor din Cluj și MIERT. 

La întâlnire a participat
reprezentantul legal al Di -
recției Județene pentru Sport
și Tineret Hunedoara, Crist-
ian Laurențiu PINTE, care a
declarat: „Anul 2021 este
anul adoptării Strategiei
Tineretului 2030, al redac -
tării arhitecturii viitoarelor
programe operaționale din
perioada de finanțare 2021-
2027, precum și al adoptării
pachetului de propuneri le gis -
lative în domeniul tineretului,
astfel considerăm necesar ca
cei mai relevanți actori ai sec-
torului public din domenii de
resort pentru tineret, alături
de sectorul neguvernamental
de și pentru tineret să se de-
scopere reciproc”.

În cadrul Concursului
Local de Proiecte de Tineret
2021, organizat de Direcția
Județeană pentru Sport și
Tineret Hunedoara, un nu -
măr de cinci asociații vor
beneficia de finanțare pentru
proiectele depuse în cadrul
unui buget total de 71738 lei.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Promovarea prin sport a unui
stil de viaţă sănătos şi activ
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Deva - Peste 51.000 de copii
din judeţul Hunedoara au în-
ceput noul an şcolar, una dintre
problemele cu care se con -
fruntă primăriile şi, implicit,
unităţile de învăţământ din
localităţile noastre fiind lipsa
microbuzelor şcolare. 

În prezent, copiii sunt
transportaţi la cursuri cu 116
microbuze şcolare, iar datele
oficiale ale Inspectoratului
Şcolar Judeţean arată că uni -
tăţile de învăţământ din judeţul
Hunedoara ar mai avea nevoie
de 69 de microbuze şcolare.
Acestea sunt necesare pentru
completarea şi, mai ales, pentru
înnoirea parcului auto existent,
pre ci zează sursa citată. 

Este nevoie de transport al
elevilor inclusiv în municipiul
Deva, unde mulţi copii care
învaţă la Şcoala Andrei Şa guna
au fost relocaţi spre alte clădiri
şcolare din oraş, după ce s-a

anunţat că unitatea de învă -
ţământ va intra în reabilitare.
Cel puţin în primele două zile
de şcoală, transportul elevilor s-
a realizat cu dificultate, chiar
dacă re pre zentanţii firmei de
transport local au încercat să
facă acest lucru mai uşor.

246 de 
unităţi şcolare

Revenind la noul an şcolar,
să notăm că 246 de unităţi de
învăţământ şi-au deschis
porţile pentru preşcolari şi
elevi, însă 11 clădiri care de-
servesc aceste şcoli sau licee
sunt fără autorizaţie sanitară de
funcţionare. 

„Pentru astfel de situaţii,
preşcolarii şi elevii au fost
relocaţi şi au fost întreprinse
măsuri de reabilitare care sunt
în curs de derulare sau, prin
diferite programe, sunt în curs

de execuţie lucrări noi, la fi-
nalizarea cărora va fi depusă
documentaţia în vederea
eliberării autorizaţiilor sanitare
de funcţionare”, a precizat, într-
un comunicat, inspectorul
şcolar general, Ilie Pârvan.

Manuale

Elevii din clasele gimnaziale
şi cei de la liceu au primit ma -
nuale şcolare, în timp ce pentru
clasele primare acestea vor fi
livrate în scurt timp. Pentru
clasele cu nivel de învăţământ
primar, în data de 9 septembrie
a fost finalizată înregistrarea ul-
timei comenzi pentru manuale
şcolare, conform programului
gestionat de Ministerul Edu -
caţiei, urmând ca aceasta să fie
onorată de edituri în cel mai
scurt timp, a precizat ISJ Hune-
doara.

Microbuzele şcolare-
o problemă care are
nevoie de rezolvare

D
eschiderea noului an
școlar mi-a oferit
prilejul de a vizita

una dintre unitățile de
învățământ modernizate
prin Programul Național de
Dezvoltare Locală (#PNDL)
2. Este vorba despre școala
gimnazială - structură a
Colegiului Economic
„Emanuil Gojdu” din mu-
nicipiul Hunedoara.

În această unitate de învă -
țământ, lucrările realizate au
transformat o clădire aproape
nefuncțională într-o școală
modernă, îngrijită, dotată
corespunzător, inclusiv cu ca -
binete medicale, în care elevii
pot învăța în condiții de con-
fort și siguranță.

Bineînțeles, pentru doamna
deputat PNL Vetuța Stănescu,
tot ce face PSD este „nociv”,
pentru că astea sunt puncta-
jele primite de la partid. Mă în-
treb dacă doamna Stănescu,
hunedoreancă  fiind, a intrat
măcar într-una din școlile sau
grădinițele reabilitate în mu-
nicipiul Hunedoara... Sunt
sigur că nu a făcut-o, pentru că
nu o interesează.

Doamnă deputat, dumnea -
voastră, liberalii, ați condus 12
ani județul Hunedoara fără a
lăsa ceva bun în urmă. Sunteți
ultimii care ar trebui să vă dați
cu părerea despre cum se face
administrație de vreme ce PNL
a făcut-o atât de prost încât
pierdeți de cinci ani toate
alegerile. Județul Hunedoara
este administrat eficient de
PSD, iar drumul pe care se află
este cel corect! Lăsați petar -
dele, că încă nu s-a deschis se-
zonul!...

Pentru PSD, asigurarea in-
frastructurii școlare este o pri-
oritate! Am demonstrat acest

lucru și îi felicit pe primarii
care au accesat fonduri neram-
bursabile prin PNDL 2  pentru
modernizarea și reabilitarea
creșelor, grădinițelor, școlilor și
liceelor.Ca să înțeleagă și ama-
torii din PNL și USRPLUS care
vremelnic conduc guvernul
acestei țări, în județul Hune-
doara, din cele 221 de proiecte
aprobate prin PNDL 2, aproxi-
mativ 50 vizează lucrări la in-
frastructura școlară, inclusiv
construcții noi și dotări cu
echipamente și aparatură di -
dactică.

Valoarea totală a acestor
proiecte este de aproape 100
de milioane de lei.

Numai că, stimați guver -
nanți, există proiecte despre
care habar nu aveți, care încă
au nevoie de finanțare prin
PNDL 2. Înainte de a lansa alte
programe naționale, finalizați
ce a început PSD. Nu vă fie
rușine să continuați un lucru
bun, oamenii vă vor mulțumi.
În județul Hunedoara, aproape
30 de localități așteaptă fon-
duri pentru realizarea pro -
iectelor finanțate prin PNDL 2.

Am încredere că și amatorii
de la USRPLUS, care încă nu s-
au hotărât dacă divorțează sau
nu, dar își spală rufele murdare
ale coaliției în public, vor
înțelege că banii alocați prin
PNDL 2 nu sunt nici îngropați,
nici aruncați pe apa sâmbetei.
Domnilor, cu acești bani se
finanțează proiecte impor-
tante pentru comunități. Dacă
ați avea măcar bunăvoință, ați
descoperi singuri  câte inves -
tiții necesare au fost realizate.
Dar n-aveți...

Laurenţiu Nistor,

Preşedinte al Organizaţiei

Județene a PSD Hunedoara

PNDL 2, pe înțelesul 

PNL și USR PLUS

Vaţa de Jos – Autorităţile
locale din comuna Vaţa de
Jos încearcă să facă faţă lipsei
microbuzelor şcolare. Ar mai
fi nevoie de cel puţin un mi-
crobuz, în condiţiile în care
în comună a fost redeschisă
o şcoală primară la Ciungani,
iar una dintre maşinile care
există acum este defectă.

„După aproape patru ani
am reuşit să redeschidem
şcoala primară din satul
Ciungani. Aici învaţă nouă
copii. Pe ansamblul comunei
mai avem nevoie de cel puţin
un microbuz, deoarece sunt
multe sate şi trasee de unde
trebuie preluaţi elevii. Avem
un microbuz defect, pe care

îl vom repara în scurt timp,
dar există şi promisiuni că
vom primi două microbuze
şcolare electrice. M-aş bu-
cura foarte mult ca elevii să
aibă la dispoziţie aceste mij -
loace de transport”, a de-
clarat primarul comunei Vaţa
de Jos, Liviu Linţă.

Acesta a arătat că sunt
cazuri de copii care trebuie

să ajungă la şcoală, iar unii
sunt preluaţi la ore extrem
de matinale, chiar la 6.30
dimineaţa, cum este cazul
celor din Căzăneşti. De aceea,
primăria va încerca să gă -
sească o soluţie conve nabilă
pentru aceşti elevi, re-
curgând chiar la o maşină a
instituţiei. 

În rest, şcolile din comuna
Vaţa de Jos se prezintă foarte
bine şi au fost probleme la
deschiderea acestora.

„Tuturor copiilor le doresc
mult succes în noul an şcolar,
asigurându-i pe ei şi pe
părinţii lor că le vom fi
alături”, a conchis primarul
Liviu Linţă. 

Vaţa de Jos: O şcoală s-a deschis după patru
ani; mai trebuie microbuze pentru elevi
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O
peratorul de
salubritate din
Valea Jiului a in-

vestit 12 milioane de
euro în sistemul de
colectare selectivă a
deşeurilor.

Deva– Creşterea gradului de
colectare selectivă a deşeu rilor
reprezintă un deziderat pe care
autorităţile judeţene şi locale,
dar şi operatorii de salu bri tate
trebuie să-l înde plinească, pri-
oritar, în următoarea perioadă.
Dincolo de eforturile care
vizează conştientizarea
populaţiei în ceea ce priveşte
importanţa colectării selective a
gunoiului chiar de la momentul
producerii acestuia, firmele de
salubritate serioase investesc
sume apreciabile pentru asigu-
rarea condiţiilor necesare aces-
tui obiectiv. 

La rândul său, ADI-SIGD
Hunedoara, asociaţia de nivel
judeţean care coordonează sis-
temul integrat de gestionare a
deşeurilor în judeţul nostru,
urmăreşte ca prevederile legale
în ceea ce priveşte colectarea
selectivă a deşeurilor să fie în-
deplinite în conformitate cu
prevederile din OUG 74/2018. 

Exemplul Văii Jiului
Un exemplu de bună

practică a fost evidenţiat, zilele
trecute, la Petroşani, unde op-
eratorul regional pentru partea
de sud a judeţului Hunedoara,
SC Supercom SA, a prezentat
investiţiile pe care le-a efectuat
în vederea creşterii gradului de
colectare selectivă. Practic, prin
implementarea unui soft spe-
cial dedicat şi a echipamentelor
necesare se poate vorbi despre
o etapă extrem de importantă,
ultima în ceea ce priveşte re-
spectarea contractului semnat

cu ADI Deşeuri Hunedoara. Va -
loarea investiţiei depăşeşte 12
milioane de euro.

„Se poate vedea, pentru
fiecare beneficiar în parte, data
şi ora la care s-a realizat
colectarea, volumul colectat pe
fiecare flux. Fiecare unitate ad-
ministrativ-teritorială (UAT) va
primi numărul de pubele colec-
tate. Adică, vom şti cu precizie
câte pubele au fost colectate de
la populaţie în Petroşani, de ex-
emplu, la ce oră şi de câte ori”, a
declarat şeful Compartimentu-
lui tehnic al Supercom SA, Radu
Chirca.

Colectarea selectivă- 
un pas spre normalitate 

Colectarea selectivă a
deşeurilor este cerută de
normele europene la care şi
România a răspuns pozitiv. Este
necesar să putem recicla din ce
în ce mai mult pentru a putea
avea un mediu curat şi îngrijit.
De aceea, eforturile făcute în
Valea Jiului pentru imple-
mentarea prevederilor OUG
74/2018 au fost salutate de
către directorul executiv al ADI-
SIGD Hunedoara, Dan Stoian,
care  a apreciat că acum se
poate vorbi de conceptul
„plăteşti pentru cât arunci”.

„Acest concept poate fi apre-
ciat ca un pas spre normalitate.
Finalizarea prevederilor din
OUG 74/2018 a presupus mai
mulţi paşi ce au fost făcuţi de-a
lungul timpului. În Valea Jiului
s-a reuşit introducerea sacului
galben şi a sacului albastru pen-
tru deşeurile reciclabile, s-au
aşezat clopotele verzi pentru
deşeurile din sticlă. De aseme-
nea, au fost asigurate pubelele
de 120 de litri, containere”, a
spus Dan Stoian. 

Potrivit acestuia, parcul auto

a fost dezvoltat şi acum are o
capacitate mai mare cu 30%
decât ceea ce se generează ca
deşeuri. 

Monitorizare prin 
sisteme cu CIP

Ultimul pas care a fost făcut
se referă la introducerea sis-
temelor cu CIP, montate pe
pubela neagră, ceea ce permite
verificarea frecvenţei de ridi-
care a acestor recipienţi.

„Am putea spune că în Valea
Jiului concepul „plăteşte pentru
cât arunci” a fost îndeplinit
deoarece aici am avut o mare
deschidere şi din partea UAT-
urilor şi s-a introdus o taxă, nu
un tarif, ca în restul judeţului”, a
arătat Dan Stoian. 

Sprijin din partea 
conducerii Consiliului

Judeţean
El a menţionat şi meritul

Consiliului Judeţean Hunedoa -

ra, care a implementat proiectul
de gestionare selectivă a
deşeurilor cu ajutorul fon-
durilor europene, şi a reuşit să
deblocheze anumite situaţii
tensionate, inerente unui
asemenea demers de amploare. 

„În luna decembrie, când ne-
am confruntat cu un blocaj la
nivel de UAT-uri, a fost nevoie de
intervenţia preşedintelui CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor,
care a reuşit să-i convingă pe
primarii din Valea Jiului că
prevederile OUG 74/2018 tre-
buie îndeplinite. Iată că acum
avem rezultatele acestei munci
şi nu pot decât să le mulţumesc
reprezentanţilor adminis tra ţiei

publice locale pentru faptul că
au manifestat deschiderea
necesară. Este un model de
urmat în tot judeţul Hune-
doara”, a completat directorul
executiv al ADI-SIGD Hune-
doara.

În ceea ce priveşte imple-
mentarea prevederilor OUG
74/2018 în restul teritoriului,
Dan Stoian a explicat că ne
aflăm în faza în care se
aprobă tarifele finale, urmând
ca, în aproximativ o lună de
zile, actul normativ să poată fi
pus în practică şi în celelalte
trei zone ale judeţului Hune-
doara. 

„Plăteşti pentru cât arunci”- un concept european
pentru colectarea selectivă a deşeurilor

„Trebuie să înţelegem cu toţii că nu
putem avea un judeţ curat fără să
implementăm prevederile OUG 74/2018”

Dan Stoian – director executiv 
ADI-SGID Hunedoara



Hunedoara - Spitalul Mu-
nicipal “Dr. Alexandru Simio -
nescu” din municipiul
Hu    ne doara a semnat un
proiect de finanțare în va -
loare de două milioane de
euro, fonduri europene, în
cadrul Programului Opera -
țional Infrastructură Mare.
Primele beneficii ale noului
proiect s-au materializat la în-
ceputul acestei săptămâni,
când unitatea medicală a
primit 80 din cele 160 de pa-
turi noi, ce vor fi achiziţionate
aici. Cele 80 de paturi vor
reînnoi secțiile aflate în prima
linie în lupta anti Covid: Boli
Infecțioase și Pneumologie. 

„Urmează, în cel mai scurt
timp, livrarea de la furnizori a
restului de aparatură medicală
și echipamente, câști gate de
spitalul nostru prin finanțarea
amintită: paturi speciale pen-
tru secția ATI, 160 de noptiere
pentru cele din secții de prima
linie -Boli Infecțioase și Pneu-
mologie, ecografe, o unitate de
resuscitare neonatală, aspira-
toare chirurgicale, spirometre,
nebulizatoare pentru toate sec-
tiile spitalului. Cel mai impor-
tant este însă un computer
tomograf ultraper for mant,

prac tic unul dintre cele mai
bune aparate de acest gen,
din partea de vest a țării”,
a precizat managerul
Spitalului Mu nicipal din
Hunedoara, Radu Budae
(medalion).

„Suntem conștienți că
un act medical de calitate
are nevoie ca profesionalismul
şi dedicarea cadrelor medicale
să fie dublat permanent de
dotarea cu aparatură medi cală
nouă și performantă, precum
şi acordarea de atenție sporită
condițiilor hoteliere din spital.
Le mulțumim partenerilor

noștri
din Pri -

mă ria Municipiului Hune-
doara pentru sprijinul acordat
în scrierea şi implementarea
acestui proiect”, a adăugat
managerul spitalului.
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Hunedoara: Investiţii 
de două milioane de euro

la Spitalul Municipal
„dr.Alexandru Simionescu”

Băiţa – Autorităţile locale
din comuna Băiţa se alătură
manifestării "Let’s Do It, Ro-
mania!", de la nivel naţional,
prin care societatea civilă îşi
propune să mobilizeze oa-
menii pentru un mediu
înconjurător mai curat. Eveni-
mentul a ajuns la ediţia a opta
şi este programat sâmbătă,
18 septembrie, zi în care mii
de voluntari, din ţară, vor
strânge deșeurile aruncate de
persoane iresponsabile în
natură. 

„Ca în fiecare an, Primăria

comunei Băița susține și se
alătură acestei acțiuni civice
și invită toți locuitorii co-
munei la cea mai amplă cam-
panie de ecologizare ce va
avea loc în majoritatea
localităţilor din ţară. Ne pro -
punem să conştientizăm şi să
arătăm că protejarea mediu-
lui înconjurător trebuie să
reprezinte un stil de viață, nu
doar un eveniment sărbătorit
într-o zi anume. De aceea, îi
invităm pe toţi locuitorii co-
munei să vină alături de noi,
pentru a ne bucura de locuri
mai curate şi mai frumoase”, a
transmis primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

Punctul de întâlnire, echi -
pare și instruire al voluntari lor
va fi în fața Primăriei co munei
Băița, sâmbăta aceasta, în-
cepând cu ora 9,00, urmând ca
la ora 09,30, participanţii să se
deplaseze spre zonele ce vor fi
ecologizate.

Acțiunea se va desfășura cu
respectarea tuturor măsurilor
instituite la nivel național pen-
tru prevenirea și combaterea
răspândirii viru sului SARS-
CoV-2.

Veţel – Noul an şcolar a în-
ceput fără probleme în co-
muna Veţel, şcolile fiind
au to rizate să funcţioneze din
toate punctele de vedere.
Copiii şi-au reluat locurile în
sălile de clasă, unde au fost
întâmpinaţi cu dragoste de
către dascălii lor. 

Din păcate, spune pri-
marul comunei Veţel, Ioan
Henţiu, unul dintre proiectele
importante ale primăriei,
care prevedea extinderea
şcolii gimnaziale din centrul
de comună, întâmpină greu -
tăţi din cauza creşterii cos-
turilor la materiale. Acesta
este motivul principal pentru
care constructorul a decis să
renunţe la contractul de
execuţie, iar procedura de
licitaţie va trebui reluată.

„Valoarea proiectului se
ridică la 1,2 milioane lei.
Studiul de fezabilitate a fost
făcut în urmă cu trei ani, iar
acum constructorul a con-
statat că nu se mai poate în-
cadra în costuri din cauză că
preţurile au crescut. Va trebui
să reluăm procedurile de
achiziţie publică. Din păcate,
cei care suferă sunt copiii
pentru care noi ne-am dorit
să avem o şcoală mult mai

mare şi modernă”, a explicat
primarul Ioan Henţiu.

În ceea ce priveşte
finanţările prin Programul
naţional „Anghel Saligny”, pri-
marul comunei Veţel s-a
arătat destul de sceptic
asupra fondurilor ce vor fi
alocate unităţilor administra-
tiv-teritoriale. Chiar dacă nu a
apărut încă nimic oficial, „pe
surse” au circulat informaţii
potrivit cărora fiecare UAT ar
urma să beneficieze de fon-
duri în valoare de 4 milioane
de lei, adică circa 800.000 de
euro. „Pentru proiectele care
vizează infrastructura locală
este foarte puţin”, a apreciat
Ioan Henţiu.

Băiţa: Ziua de Curățenie Națională,

marcată pe 18 septembrie

D
e curând, la Centrul
de minori de la
Săulești –

”Acoperământul Maicii
Domnului” - unde sunt în
plasament 11 copii minori,
a avut loc lansarea primu-
lui proiect caritabil  al
Asociației Cloudimpuls,
creat cu ajutorul mai mul-

tor antreprenori din Hune-
doara și nu numai, care are
în vedere securizarea
rețelelor de internet, fil-
trarea traficului, care să fie
doar pentru copii sub 18
ani.

Prin intermediul actualului
proiect Cloudimpuls s-a reușit
crearea unei bule de  siguranță

a comunicării pe internet, pen-
tru ca minorii din centru să
poate utiliza internetul în
condiții de sigu ranță, cu ocazia
învăță mân tului online.

Ovidiu Bernaschi, preșe -
dintele Asociatiei Cloudim-
puls, ne-a mai precizat că prin
crearea primului grup de
firme se urmărește unirea
mai multor forme juridice de
activitate -  firme, asociații și
autorități publice, precum și
universități, în ideea de a pro-
mova tehnologii inovatoare în
domeniul digitalizării activi -
tății și a transferului de
tehnologie. 

Pasul făcut la Sântandrei
este unul nu numai de debut
de mare utilitate pentru cen-
trul de minori, dar și  un prim
pas în dezvoltarea și consoli-
darea unui grup de pro-
movare a tehnologiei de vârf
în domeniul digitalizării și
securității ciberneticii la nivel
local și regional. 

Veţel: Creşterile preţurilor 
la materiale pun probleme 
în derularea contractelor

Proiect de suflet la Săulești 



Sportivii din delegația
României au cucerit
patru medalii la

Campionatele Europene
de tir cu arcul de la Porec
(Croaţia), dintre care
două au fost de aur, una
de argint şi una de bronz,
toate la juniori, potrivit
paginii de Facebook a
Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român.

Echipa feminină de juni -
oare, în componenţa Beatrice
Miklos,Andreea Albu, Elena
Topliceanu, a câștigat medalia
de aur și titlul european,
sportivele antrenate de Viorel
Habian devansând în clasa-
mentul final formaţiile simi-
lare din Italia şi Maea Britanie.

Sportiva Beatrice Miklos,
legitimată la SCM Deva
/Minerul Aninoasa a câştigat
medalia de aur la junioare și
în proba de arc recurve, după
o finală dominată în faţa
slovenei Metka Obljubek, în
timp ce bronzul i-a revenit
croatei Tihana Kovacic.În
aceeaşi probă, Mădălina
Amăistroaie, participantă la
JO de la Tokyo, a terminat pe
locul 5.

Un alt sportiv legitimat la
cele două cluburi din județul
nostru Mario Ţîmpu , a reușit

o performanță deosebită
cucerind medalia de argint la
arc recurve juniori, el fiind în-
vins în finală de cehul Fran-
tisek Hermanek.Medalia de
bronz i-a revenit italianului
Matteo Balsamo.

Elena Topliceanu a câştigat
medalia de bronz la arc bare-
bow, terminând competiţia
după italianca Eleonora Me -
loni şi Kathryn Morton
(Marea Britanie).

Menționăm că cei doi
sportivi  legitimați la SCM
Deva/Minerul Aninoasa se

pregătesc  atât cu antrenorul
lotului național,Viorel Habian
cât și cu  Gheorghe Pușca,
antrenorul principal de la cele
două entități sportive.

Cu cele patru medalii ad-
judecate de sportivii din țara
noastră, România s-a clasat pe
locul 5 în clasamentul pe
naţiuni. 

Pe primul loc s-a aflat Italia
(13-6-7), Suedia a ocupat
poziţia a doua (2-5-4), Marea
Britanie a ocupat locul al
treilea (2-3-1), iar Slovenia a
fost pe patru (2-2-5).

Ediția 2021 a Campi-
onatelor Naţionale
individual open și

pentru echipe reprezen-
tative de club, precum și
prima ediție a concursu-
lui internațional RomGym
Trophy sunt organizate la
finalul acestei săptămâni
la Sala Polivalentă din
București.

Sunt înscriși în competiție
peste 70 de gimnaști (seniori
și juniori), 38 la masculin și
35 la feminin, din România,
Suedia, Ungaria, Insulele
Feroe.

În întrecerea masculină
vor concura sportivi de la CSA
Steaua, CS Dinamo, CSȘ Di-
namo, CSM Bistrița, CSM
Lugoj, CSȘ Lugoj, CSM Reșița,
CSȘ Reșita, CSȘ Buzău, Un-
garia și Insulele Feroe.

La  feminin vor concura
gimnaste de la CS Dinamo,
CSȘ 1 Constanța, LPS Deva, CS
Farul Constanța, CSȘ Focșani,
CSȘ Bârlad, CSA Steaua, Sue-
dia și Insulele Feroe, unele
dintre ele componente ale
proiectului “Țară, țară vrem
campioane”, finanțat de OMV
Petrom, prin Fundația Casa
Campionilor, coordonată de
Mariana Bitang si Octavian
Belu.

LPS Cetate Deva va avea în
această competiție  cinci
sportive: Shakira Cantaragiu,
Adina Crișan, Amalia Ghi -
goarță, Erica Elena Gogoașe și
Laura Jurcă. Printre partici-
pantele de la celelate cluburi
vor fi Larisa Iordache (CS Di-

namo), Maria Ceplinschi (CS
Farul Con stanța) - câștigă -
toare a două medalii de aur la
World Challenge Cup de la
Mersin, Ana Maria Bărbosu
(CSȘ Focșani), câștigătoare a 6
medalii de aur la Campi-
onatele Europene de juniori
din 2020, Silvia Sfiringu (CS
Farul Constanța), Sabrina
Voinea (CS Farul Constanța)
iar la masculin îi vom urmări
pe  Marian Drăgulescu (CSA
Steaua), Gabriel Burtănete
(CSA Steaua)- medaliat cu
bronz la sărituri la World
Challenge Cup de la Mersin,
Andrei Muntean.

În finalele RomGym Tro-
phy, care vor avea loc
duminică, 19 septembrie, se
califică maximum 2 gimnaști
din fiecare țară participantă.

Campionatul național open
și al echipelor reprezentative
de club reprezintă pentru
gimnaștii seniori o primă
etapă de selecție în vederea
participării la Campionatele
Mondiale din Japonia (18-24
octombrie), competiție la care
România a înscris două gim-
naste și un gimnast.

Accesul spectatorilor este
permis pe baza certificatului
de vaccinare, a rezultatului
negativ al unui test antigen
rapid pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2, nu mai
vechi de 48 de ore, sau a
dovezii că se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a
180-a zi ulterioară confir -
mării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
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Tir cu arcul 

Beatrice Mikloș, dublă
campioană europeană

de juniori

Programul competiției:
 Vineri, 17 septembrie, 16.30-19.50 – festivitatea de

deschidere și concursul masculin; 
Sâmbătă, 18 septembrie, 15.15-16.40 și 18.10-

19.40 - concursul feminin (două serii);
Duminică, 19 septembrie, 10.00-13.00 și 16.00-

18.00 - finalele pe aparate la campionatele naționale și
RomGym Trophy.

În localitatea italiană
Pesaro se desfășoară la
acest sfârșit de

săptămână  întrecerile
Campionatelor Europene
de gimnastică aerobică 
la care vor parti cipa

sportivii  din 30 de țări,
după cum anunță organi-
zatorii italieni.

Delegația României a făcut
deplasarea la aceste întreceri
încă de marți și  are în

componență o serie de
gimnaști cu experiență, unii
dintre ei fiind deținători ai ti-
tlurilor de campioni europeni
și mondiali. Delegație este
condusă de vicepreședintele
FR Gimnastică, reputatul arbi-
tru internațional Maria
Fumea, arbitre fiind desem-
nate Cristina Dulgheroiu,
Mariana Mezei și Mădălina
Cioveie.

Pentru aceste întreceri
antrenoarea Laura Cristache
va conta pe următorii spor -
tivi: Bianca Maria Becze,
Gabriel Bocșer, Teodora Cucu,
Sandra Dincă, David Gavri -
lovici, Sarmiza Niculescu,
Roberta Pleșa, Alin Mihai
Popa, Alina Radu, lavia Sentea,
Selena Sotângă, Steliana
Stoienescu și Daniel Țavoc,
terepeut fiind Petra Telman.
Succes sportivilor români!

Campionatele Europene de gimnastică
aerobică la Pesaro(Italia)

Gimnastică  

Campionatele naționale
și RomGym Trophy,

la București



În cadrul ședinței de
îndată de miercuri, 15
septembrie, consilierii

județeni au aprobat cu
unanimitate de voturi
asocierea dintre Județul
Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara, și
Municipiul Hunedoara,
prin Consiliul Local Hune-
doara și Clubul Sportiv
Hunedoara, în vederea
organizării meciului de
fotbal dintre echipele CS
Hunedoara și FCSB, con-
tând pentru
șaisprezecimile Cupei
României la fotbal. 

Evenimentul fotbalistic va
avea loc miercuri, 22 septem-
brie, de la ora 21.00, și va fi
transmis în direct de către
televiziunile cu profil sportiv. 

În aceste condiții, pentru ca
meciul să poată fi găzduit pe
stadionul Michael Klein din
Hunedoara, CS Hunedoara a
decis închirierea unei noc-
turne mobile și a solicitat, în
acest sens, sprijinul Primăriei
Municipiului Hunedoara și al
Consiliului Județean Hune-
doara. În baza Acordului de
parteneriat, Consiliul Județean
Hunedoara a hotărât alocarea
a 150.000 lei, ceea ce
reprezintă jumătate din suma
necesară aducerii nocturnei,
cealaltă jumătate urmând a fi

suportată de Primăria Mu-
nicipiului Hunedoara.    

„Este o mare bucurie să
putem găzdui la Hunedoara
acest eveniment de mare in-
teres județean. Fără nocturnă,
echipa ar fi fost nevoită să
joace la Arad sau la Sibiu, de-
parte de fanii înfocați, care ar
fi putut face cu greu de-
plasarea în aceste condiții de
pandemie” a declarat preșe -
dintele Consiliului Județean
Hunedoara, Laurențiu Nistor. 

De joi, 16 septembrie,
s-au pus în vânzare
biletele la meciul CS
Hunedoara – FCSB
Biletele la meciul din 16-

imile Cupei României disputat
de CS Hunedoara şi FCSB se
pun în vânzare începând de
mâine (joi – 16 septembrie).
Costul unui tichet de acces
este de 30 de lei indiferent de
zona stadionului preferată de
fiecare spectator pentru a
urmări meciul. 

Biletele se vând la casieria
Ştrandului din cadrul Com-
plexului Sportiv „Michael
Klein”, aflată lângă bazinul de
înot, programul acesteia ur-
mând a fi zilnic, de la ora 12.00
la ora 19.00, inclusiv sâmbătă.

Dată fiind cererea foarte
mare, în încercarea de a pre-

veni posibile tentative de
speculă, se vor vinde maxi-
mum 5 bilete fiecărei per-
soane care se prezintă la
casierie. 

Elevii au accesul gratuit,
însă trebuie să prezinte carne-
tul de elev (vizat la zi).

Se fac demersurile nece-
sare pentru ca, în scurt timp,
tichetele de acces la meciul
amintit să poată fi cumpărate
şi on-line (detaliile urmând a
fi comunicate de îndată ce
această variantă de achiziţio -
nare va fi operaţională).

Meciul dintre CS Hunedoa -
ra şi FCSB va avea loc miercuri,
22 septembrie, pe Stadionul
„Michael Klein”, cu începere de
la ora 21.00.

Accesul în stadion se va
face doar cu respectarea nor -
melor sanitare în vigoare
(per soanele care sunt vacci-
nate împotriva virusului
SARS-COV-2, pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vacci -
nare, persoanele care prezintă
certificatul unui test antigen
negativ nu mai vechi de 24 de
ore sau test PCR nu mai vechi
de 72 de ore, respectiv per-
soanele care se află în pe-
rioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi de la confirmarea
infectării cu SARS-COV-2).
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CJ Hunedoara se implică în 
organizarea meciului de fotbal

CS Hunedoara şi FCSB

Cele mai bune 8
jucătoare ale lumii
care vor fi prezente

la Turneul Campioanelor,
vor afla că acest turneu a
fost mutat de către orga-
nizatori  la Guadalajara
(Mexic) în loc de Shen-
zhen (China) şi va începe
pe 8 noiembrie, a anunţat
într-un comunicat WTA
Tour.

Încă din luna iulie organi-
zatorii  circuitelor profesion-
iste de tenis feminin (WTA)
şi masculin (ATP) au anunţat
anularea unor turnee în
China şi Japonia, prevăzute
către sfârşitul anului, din
cauza preocupărilor legate
de Covid-19 şi de restricţiile
de călătorie în cele două ţări.
În comunicate separate
transmise atunci, WTA şi
ATP au precizat că Openul
Chinei de la Beijing şi Openul

Japoniei de la Tokyo au fost
ambele anulate.

''Suntem încântaţi să
anunţăm că Turneul Cam-
pioanelor va avea loc în acest
an în frumosul şi vibrantul
oraş Guadalajara. Mulţumim
companiei Gemdale Corpo-
ration din Shenzhen pentru
colaborare şi abia aşteptăm
să revenim în oraşul chinez
din 2022'', a spus Steve
Simon, directorul general al
WTA.

Shenzhen ar urma să
găzduiască WTA Finals până
în anul 2030. Anul trecut
turneul nu s-a disputat din
cauza pandemiei de coro -
navirus iar în 2019  Turneul
Campioanelor a fost câştigat
de australianca Ashleigh
Barty, în prezent liderul
WTA, după o finală cu Elina
Svitolina (Ucraina).

Perechea româno-
georgiană Irina
Bara/Ekaterine Gor-

godze a câştigat finala de
dublu a turneului de tenis
WTA 125 de la Karlsruhe
(Germania), dotat cu pre-
mii totale de 115.000 de
dolari, duminică, după ce a
dispus cu 6-3, 2-6, 10-7 de
cuplul Katarzyna Piter
(Polonia)/Mayar Sherif
(Egipt).

Cele două tenismene, fa-
voritele numărul patru, au
obţinut victoria într-o oră şi
26 de minute în faţa fa-

voritelor numărul trei.
Irina Bara şi Ekaterine Gor-

godze au fost recompensate
cu 160 de puncte WTA la
dublu pentru acest titlu.

Titlul la simplu a fost
câştigat la Mayar Sherif, care
a dispus cu 6-3, 6-2 de
italianca Martina Trevisan, în
finală.Sherif a reuşit să o
învingă duminică şi pe ro -
mân ca Jaqueline Cristian, în
semifinală, cu 7-6 (3), 4-6, 6-
4, după ce meciul fusese între-
rupt sâmbătă seara la scorul
de 2-2 în setul al treilea.

Tenis de câmp 

Turneul Campioanelor,
mutat în Mexic

Succes pentru Irina Bara 
la Karlsruhe



P
ansamente pentru
trup și suflet, plantele
medicinale se află la

îndemâna oricui. Dacă sunt
recoltate corect și în pe-
rioada optimă, ele pot face
minuni pentru sănătatea
noastră. Unele dintre ele
sunt culese pe tot par -
cursul verii, iar altele, care
au nevoie de o perioadă
mai lungă de vegetație,
urmează să fie recoltate în-
cepând cu luna septem-
brie, până toamna târziu.
Care sunt acestea și ce be -
neficii aduc organismului,
vom vedea în continuare. 

Coada șoricelului
Înflorește din luna iunie

până în septembrie și o găsim
răspândită peste tot. Florile se
culeg atunci când sunt com-
plet deschise, spre sfârșitul în-
floririi și se usucă în straturi
subțiri, în locuri aerisite.
Coada șoricelului conține o
multitudine de compuși bene -
fici organismului, putând fi
utilizată în caz de crampe ab-
dominale, colici biliare, he-
moroizi, cistită.

Ceaiul  de Coada șoricelului
se obține prin infuzarea a
două linguri de plantă la o
ceașcă de apă clocotită, timp
de zece minute. Este folosită în
tratarea infecțiilor ușoare, ca
adjuvant în cazul răcelilor și
gripelor de sezon. Consumat
cu regularitate, poate scădea
tensiunea arterială ridicată,
având rezultate pozitive și în
cazul persoanelor care se
confruntă cu boli cardiovascu-
lare, scrie libertatea.ro. Este
util și în cazul sclerozei multi-
ple sau a altor afecțiuni ale
măduvei spinării, în astfel de
situații fiind recomandate trei

căni pe zi. O infuzie con -
centrată de plantă (10 g la 100
g apă) poate ajuta și la elimi -
narea viermilor intestinali. 

Anasonul

Este o plantă specifică lunii
septembrie, semințele sale
fiind utilizate în industria
alimentară, farmaceutică și
cosmetică. Bogate în anti oxi -
danți, semințele sunt folosite
ca expectorant în caz de
bronșite, dar și ca medica-
ment calmant în cazul colicilor
intestinale. Se administrează
sub formă de infuzie, care se
poate prepara din 2-3 grame
de semințe de anason la o
ceașcă cu apă fierbinte. Ceaiul
se bea călduț înainte de masă.
De asemenea, ceaiul preparat
din anason stelat trateaza
problemele digestive și este
recomandat a fi consumat
imediat după masă, spun nu -
triționiștii.

Gălbenelele
Au fost cunoscute și folosite

încă din antichitate sub formă
de cei, care avea rolul de a
elimina stresul sau insomnia.
Sunt folosite și astăzi pe scară
largă pentru calitățile lor anti-
inflamatorii, antiseptice, an-
tibacteriane şi antifungice,
scrie adev.ro. Înfloresc din mai
până în septembrie. Florile se
recoltează fără codiţe când
sunt complet dezvoltate.
Recoltarea se face timp de 4-5
zile la rând, după ce se ridică
roua, până seara. Se pun la
uscat în straturi subţiri, la
umbră şi pot fi păstrate timp
de un an.  

Infuzia de gălbenele se
prepară dintr-o linguriță de
plantă uscată la o cană de apă
clocotită. Ajută în cazul ar-
surilor stomacale. Dar bene -
ficiile plantei nu se opresc aici,
preparatele pe bază de găl be -
nele au o mulțime de între -
buințări. Consumat zilnic,

ceaiul de gălbenele este util și
pentru curățarea organismu-
lui de toxine, având acţiune
detoxifiantă asupra ficatului, a
colonului, intestinelor şi a
vezicii biliare, scrie doc.ro.

Cicoarea
Părțile aeriene ale acestei

plante sunt culese, de obicei,
în lunile de vară, urmând ca în
septembrie-octombrie să se
recolteze doar rădăcinile. Po -
trivit cercetătorilor, ră dă cinile
sunt cele mai valoroase părți
ale plantei. După re coltare,
acestea trebuie spă late bine,
apoi despicate pe lungime și
puse la uscat într-un spațiu
călduros și bine aerisit scrie
sanatate.ro. După ce s-au
uscat, rădăcinile plantei se
depozitează în locuri aerisite,
în săculeți de hârtie. Infuziile
și decocturile preparate din
această parte a plantei  sunt
folosite pentru purificarea fi-
catului și în afecțiunile hepat-

ice. De ase menea, s-a con-
statat că, o cană de decoct din
rădăcină de cicoare, consu -
mată zilnic, poate fi un factor
protector pentru artere, ac țio -
nează favorabil în litiaza
biliară, reduce colesterolul
rău. Pre pa ratele pe bază de ră -
dă cină de cicoare neutra -
lizează aciditatea gas trică și
ușurează digestia.

Cimbrul de grădină
Se poate recolta de-a lungul

verii, până în luna octombrie.
Toamna devreme, se culeg
părțile aeriene. Administrat
sub formă de ulei volatil, cim-
brul este un excelent remediu
pentru tuse, favorizând elim-
inarea secrețiilor bronșice. În
cazul tulburărilor digestive,
infuzia de cimbru ameliorează
balonările și disconfortul ab-
dominal, scrie sananate.ro.
Pentru calmarea tusei, mai
ales în anotimpul rece, ceaiul
de cimbru cu miere ajută mult.
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Plante medicinale care se recoltează
în luna septembrie
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Un preparat cu efecte benefice
este și unguentul pe bază de
cimbru, care ameliorează
durerile de spate și cele artic-
ulare.

Întrucât cimbrul de grădină
este ușor perisabil, ca să ne
bucurăm cât mai mult de
aroma și proprietățile sale, îl
putem congela. Uscat, acesta
rezistă doar 3-4 luni. 

Brusturele

Este o plantă vindecătoare,
a cărei rădăcină se recoltează
toamna, din septembrie până
în decembrie. După ce se
scoate din pământ, rădăcina se
spală, se selecționează longitu-
dinal și se usucă în straturi
subțiri, în locuri aerisite. Se
administrează sub formă de
cei, tincturi și se poate folosi
pentru comprese și spălături,
potrivit lataifas.ro. Pentru
prepararea ceaiului se folosesc
două linguri de rădăcină
mărunțită, la 500 ml de apă,
care se fierb două minute, la
foc mic, apoi se lasă la infuzat
timp de 15 minute. Cantitatea
de ceai se împarte în 3-4 părți
și se consumă pe tot parcursul
zilei. Ceaiul se poate folosi ca
adjuvant în reglarea glicemiei,
pentru purificarea organismu-
lui, la buna funcționare a di-
gestiei sau a sistemului urinar. 

Pentru uz extern, se pre -
pară o fiertură mai con cen -
trată, care se utilizează în
comprese locale și spălături.
Este utilă în tratarea acneei
sau a altor probleme ale pielii,
pentru stimularea creșterii
părului sau ameliorarea
durerilor provocate de înțepă -
turile de insecte.

Coada calului 

Folosită din timpuri stră -
vechi în scop curativ, recol -
tarea plantei se face atunci
când spicul sporifer s-a copt,
începând cu luna iulie și până
în octombrie. Se poate folosi
atât verde, cât și uscată. După

recoltare, se îndepărtează
părțile înnegrite, apoi se pune
la uscat, în straturi, fie în aer
liber, fie la umbră sau în locuri
aerisite. Se păstrează în
săculeți de hârtie sau pânză.
Se folosește doar atunci când
planta capătă o culoare verde-
deschis, scrie rechilibra.com.
Este utilă în caz de anemie,
angină pectorală, bronșită,
colecistită, diaree, insuficiență
cardiacă, reumatism, tuse,
ulcer. Pentru uz extern, ajută la
reducerea disconfortului care
apare la nivelul articulațiilor,
ligamentelor, tendoanelor,
favorizează regenerarea pielii. 

• Ceaiul din Coada calului
se prepară dintr-o linguriță de
plantă uscată  la 200 ml de
apă, lăsându-se la infuzat zece
minute.

• Pulberea se obține din
planta uscată și măcinată. Se
administrează câte o linguriță
de 3-4 ori pe zi, fiind utilă în
tratarea hemoragiilor, anemi-
ilor, dar și penetru consoli-

darea oaselor.
• Maceratul la rece se

folosește pentru eliminarea
surplusului de apă din
țesuturi. Se prepară din 4-6
linguri de pulbere la un litru
de apă, care se lasă la infuzat
peste noapte, scrie
libertatea.ro. Lichidul obținut
se consumă pe parcursul zilei,
având și acțiune detoxifiantă.

Obligeana

Cunoscută și sub denu-
mirea de trestia mirositoare,
Obligeana este una dintre
plantele minune care tratează
zeci de afecțiuni, scrie a1.ro/.
Crește în locurile mlăștinoase
și stufărișuri cu umiditate, pe
marginea râurilor, bălților și a
lacurilor. De la această plantă,
medicina naturistă folosește
rizomii, care se recoltează
primăvara devreme (martie-
aprilie) sau toamna târziu (oc-
tombrie-noiembrie). După
recoltare se spală cu apă rece,
se curăţă de coajă, se taie în

bucăţi de 5-8 cm şi se usucă în
încăperi calde. Materialul
uscat are un miros aromat de
mandarine şi un gust amar-
înţepător. Păstrarea rizomilor
uscaţi se face în saci de pânză. 

• Ceaiul de obligenă cal -
mează durerile abdominale,
potrivit medicinei tra diţionale
naturiste. Este un excelent
remediu natural, utilizat cu
succes în stimularea se cre -
ţiilor gastrointestinale şi ca
diu retic, cu eliminare de acid
uric. 

• Rădăcina de  obligena
stimulează digestia, reglează
acidul gastric, asigurând astfel
o funcţionare bună a vezicii
biliare. Pulberea din rădăcină
uscată de obligena este
recomandată în cazul ulceru-
lui duodenal, ca pansament
gastric, potrivit a1.ro.

• Maceratul de obligeană se
recomandă în tratarea afec -
ţiunilor aparatului digestiv şi
în cazul canceruui intestinal.

• Sucul extras prpaspăt din

rădăcina plantei revigorează
ochii, prin aplicarea de com -
prese pe pleoape, care se țin
patru-cinci minute, apoi ochii
se spală cu apă rece.

Important!
• Ca să-și păstreze energia

vitală, plantele medicinale se
vor recolta din zonele nepolu-
ate, în perioada optimă, spun
specialiștii.

• Cele bogate în uleiuri, se
recoltează pe timp noros sau
dimineața, înainte de răsăritul
soarelui.

• Pentru uscare, se aleg
doar plantele sănătoase, cu-
rate și fără insecte.

• Plantele nu se spală
înainte de a fi puse la uscat,
dar în unele cazuri se pot tăia
mărunt.

• Pentru uscare, nu se vor
folosi recipiente din plastic sau
cutii din tablă.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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La locul de muncă se întrevăd
schimbări importante. De aceea,
ar fi de dorit să observați cu
atenție atmosfera din jur și să
încercați să vă încadrați în
cerințele impuse. Trebuie să
profitați de șansele care vi se
oferă, chiar dacă unii vă vor crit-
ica.

Urmează o perioada în care
puteți trece cu bine toate obsta-
colele. Încercați să profitați de
oportunitățile ivite și să mergeți
mai departe, fără să țineți cont de
cei care încearcă să vă tem-
pereze. Totul este să vă stabiliți
obiectivele. Astrele vă favo ri -
zează.

Planurile voastre se vor realiza,
indiferent de situațiile ivite. La
serviciu aveți mult de lucru, dar
reușiți până la urmă să vă
încadrați în timp. Trebuie să
manifestați prudență vizavi de
discuțiile cu cei din jur. Cu atenție
și bunăvoință le veți rezolva pe
toate.

Chiar dacă lucrurile nu merg
așa cum vă doriți, veți reuși să
găsiți soluții salvatoare atunci
când vă așteptați mai puțin.
Poate fi vorba de o afacere
profitabilă sau de un loc de
muncă mai avantajos. În plan
sentimental, nu sunt probleme
deosebite.

În perioada următoare sunteți
nevoiți să vă ocupați de prob-
lemele financiare. În caz contrar,
lucrurile se pot complica. Spre
sfârșitul intervalului vă întâlniți
cu prietenii de care v-ați despărțit
de mult timp, iar programul
vostru se aglomerează.

S-ar putea să primiți o veste
extraordinară, care vă aduce
liniște și armonie în familie.
Reușiți să finalizați toate tre-
burile restante din gospodărie.
Cei singuri, au șanse să-și
găsească perechea potrivită,
chiar dacă la început sunt mai
timizi.

Proiectele pe care le-ați tot amâ-
nat revin în prim-plan. Veți obține
informații deosebite, care vă
ajută în muncă, dar trebuie să vă
asumați și anumite respon sa -
bilități. A doua parte a săptă -
mânii, se pare că veți pleca într-o
mică vacanță.

Astrele vă favorizează proiec -
tele începute, iar relațiile socio-
profesionale sunt la cote înalte
pe tot parcursul intervalului.
Cu toate acestea, veți avea
parte și de evenimente impre-
vizibile, care vă obligă la
prudență. Relațiile sentimen-
tale sunt la cote înalte.

Vă plac schimbările, așa că
proiectele începute pot fi lăsate
pentru mai târziu. Analizați cu
atenție și relația cu partenerul
de cuplu, iar în scurt timp veți
lua o decizie. Noutățile pe care
le primiți sunt de bun augur,
mai ales în sectorul profe-
sional.

Intenționați să relaționați cu per-
soane influente, care vă pot ajuta
în plan profesional. Energia de
care dispuneți vă ajută să puneți
toate lucrurile la punct și să
mergeți mai departe. Cu toate
acestea, trebuie să manifestați
prudență în privința situației fi-
nanciare.

Schimbările care vor avea loc în
perioada următoare la serviciu,
nu vă vor afecta în mod deosebit.
Este posibil să primiți o sumă
importantă de bani, care vă ajută
să achitați toate datoriile. Dar,
este necesar să verificați fiecare
document în parte, ca să nu aveți
surprize neplăcute.

În plan partenerial, perioada
următoare este foarte stresantă.
Finalizați o etapă impor tantă și
vă axați pe ceva nou, care necesită
efort și, mai ales, prudență.
Traiectoria carierei voastre este
ascendentă, iar dacă sunteți
atenți la detalii, lucrurile vor
merge foarte bine.

• Invitație la o cafea
Un tip încearcă să-și agațe colega de serviciu și-i

spune:
- Ieșim și noi la o cafea?
- Păi, nu ești însurat?
- Ba da, dar vin singur.

• Insomnie...
Două prietene stau de vorbă la telefon, în miez de

noapte
- Nu pot dormi.
- De ce? Ce ai?
- Tort în frigider!

• Într-o librărie
Intră un polițist și întreabă:
- Mai aveți cartea "Ce este polițaii români și ce vrea

ei?"
- Nu, e epuizată.
- Dați-mi-o așa cum este.

• La un birou de informații
Sună un cetățean și întreabă:
- Cât mai e până la gară?
- Cam vreo 3 km.
- De ce n-ați construit-o mai aproape?
- Am zis să fie lângă calea ferată...

• În apropierea graniței
Vameșul intră într-un compartiment de tren și-l

întreabă pe singurul pasager:
- Arme? Droguri? Bani?
- Nu, mulțumesc. O cafea, vă rog …

• Discuție între Ion și Ahmed
Ahmed:
- La mine în țară poți să ai patru neveste!
Ion:
- Degeaba bă, dacă nu poți să bei!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 17 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Calul de luptă
TVR 1, ora 23,10, Victime de război

Sâmbătă, 18 septembrie
FILMCAFE, ora 20,05, Unde dai și unde

crapă
PRO CINEMA, ora 22,45, Anturaj

Duminică, 19 septembrie
TVR 2, ora 20,10, Săptămâna nebunilor
PRO CINEMA, ora 20,30, Rock pentru tot-

deauna

Luni, 20 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Operațiunea  Bro-

ken
FILM NOW, ora 22,00, Păcatele tinereții

Marți, 21 septembrie
FILM  NOW, ora 20,00, Două zile la New

York
PRO CINEMA, ora 22,15, Iubire periculoasă

Miercuri, 22 septembrie
TVR 2, ora 20,10, Între două lumi
DIVA, ora 21,00, În inima Texasului

Joi, 23 septembrie
TVR 2, ora 20,10, Pasiune neașteptată
PRO CINEMA, ora 20,30, Joc în lumea artei

Vineri, 17 septembrie, ora 21,00

Era și timpul! 
Filmul spune povestea lui Tim Lake, un tânăr de

21 de ani, care, după o petrecere nereușită de Anul
Nou, află de la tatăl său că bărbaţii din familia lor
au abilitatea de a călători în timp. Și cum Tim nu
poate schimba istoria, dar poate schimba ceva în
viața lui, pleacă la Londra ca să devină avocat. Acolo
o întâlnește pe Mary, o fată frumoasă dar nesigură
pe ea, de care se îndrăgostește. Pentru a cuceri fata,
Tim se va folosi, în repetate rânduri, de călătoria în
timp și, după mai multe încercări, reușește. Dar, pe
măsură ce viaţa lui neobişnuită merge mai departe,
Tim descoperă că darul său unic nu-l poate feri de
necazurile maturităţii. Iar călătoria în timp are lim-
itele ei și uneori poate fi şi extrem de periculoasă.

DIVA

Minutul de umor



O
bsesia de a ne uita în
ograda celuilalt și de
a-l invidia, dorința

ca celuilalt să-i meargă rău
pentru ca noi să putem
supraviețui, preocuparea
permanentă de a ne exhiba
reușitele materiale, toate
astea ne-au transformat
într-un popor urât,
morocănos, rău.

Dar, mai există o șansă…

Ea se numește educație.
România educată?! Nuuu! La
baza educației normale stă
bunul simț. Doar când ne vom
întoarce la valorile bunicilor
noștri, vom fi salvați. Când
medicii vor deveni din stăpâni
slujitori ai binelui, vom fi
salvați. Când jude cătorii vor
vedea în fața lor oameni și nu
dosare, vom fi salvați. Când nu
vom mai lăsa țara pe mâna
oricui, pentru că nu ne pasă,
pentru că ne e lene, pentru că,
oricum, nu putem schimba
nimic, atunci vom fi salvați.
Când cei care au copiat două
rezumate pe “goagăl” nu vor
mai conduce tara asta, vom fi
salvați. Timpul hoților și
proștilor este limitat, chiar
dacă nu pare. Timpul impos-
torilor făcuți “mari” la apelul
de seară, va trece. 

Va veni și vremea copiilor
școliți pe bune, a oamenilor
cu bună creștere și educație. A
celor care, duminică de
duminică sunt în fața Altaru-
lui, rugându-se pentru toți și
toate. A celor care cred în
șansa poporului ăsta amărât,
care a avut prea mult timp
parte doar de analfabeți și
bețivi, de drogați și impostori,
papagali care urlă și dansează
bezmetic, prefăcându-se că le
pasă. Și va veni vremea în care
bolnavii nu vor mai fi umiliți,
nu vor mai muri prin spitale
insalubre, ale căror pereți se
prăbușesc peste paturi,
vegheați de medici căutători
de arginți…Va veni și vremea
celor iubitori de dreptate și
adevăr. Și, va veni odată și vre-
mea Lui Dumnezeu…Depinde
doar de noi.

Avem o clasă politică
jalnică!

Plină de veleitari şi
oportunişti, marionete nu-
mite pentru scopuri precise:
distrugerea României, pier de -
rea identităţii naţionale şi
transformarea ţării în pepi -
nieră pentru sezonierii Eu-
ropei de Vest, care trebuie să

se refacă după criza pe care o
traversează. Clasa politică
creată de Iohannis. Casele de
la Sibiu fac casă bună cu
casele de amanet și schimb
valutar din urbea vâlceană.
Doar proiectanții și propri-
etarii diferă.

„Guvernul Meu”, ca orice
emanaţie a unei holograme
căreia i-a fost atribuită titu-
latura de preşedinte al
României, a primit scaunul
fără a avea vreun talent spe-
cial, iar la acest moment nu
mai are nici măcar sprijin par-
lamentar. Păstrarea scaunului
a devenit o luptă pe viaţă şi pe
moarte, iar ca în orice război,
sunt soldaţi salvaţi şi soldaţi
sacrificaţi.

Uneori, este bine ca anume
păreri să fie  repetate și
înfățișate din nou. Asta mai
ales în condițiile în care o
propagandă absolut gigantică
împroașcă minciună și ură în
toată lumea. Mai rău, această
propagandă este “specia -
lizată” pe țări și acolo toacă
mărunt și apăsat, folosind
stereotipuri, angoase istorice
și anti-cultură. Este cazul
situației din România, unde
vechile puncte de atac ale co-
munismului și “socialismului
internaționalist” au fost Biser-
ica Ortodoxă, Tradiția Româ -
nească și idea de Neam
Românesc, care sunt din nou
atacate sălbatic. Noua “ordine
globalistă” (Plutocrați din
toate țările uniți-vă!) a reluat
aceste atacuri, după ce le-a
dat haină nouă: ”europenism”
(?!), 

Schimbările politice din
Răsăritul Europei 

Au fost o gigantică oportu-
nitate pentru capitalismul
sălbatic al Europei de Vest și
Americii de Nord. Cu enormă
repeziciune, având și bani, și
informare, și plan, aceste cer-
curi și-au subordonat mijlo-
cele de informare, mijloacele
de control, intern și extern și
au încorporat entitățile est-
europene în structurile lor; nu
ca membri egali, ci ca
subordonați, ca slugi. Intelec-
tualii, care erau  gata să se
vândă, au fost folosiți ca să
împrăștie gol “globalist”,
îndoială și ateism. Puterea
politică, aceste cercuri din
"apus"  și-au pus-o în serviciu
imediat. De fapt,  noua clasă
politică, ”emanații”, nici nu
așteptau altceva. Așa s-a ajuns
ca politicienii români să fie

slugi ai  celor din afară și
vechili, neo-ciocoi, în Româ-
nia. Așa au apărut și apar noi
formațiuni politice, partide
care își fac program “din
nenorocirea țării”. Știind cu ce
fel de caractere au de lucru,
cei din afară nu i-au crezut și…

Așa au apărut 
structurile “paralele”

Structuri funcționând în
afară sistemului administrativ
ales, un soi de “stat în stat”. Iar
ilustrarea perfectă este “ofi-
ciul judecătoresc” independ-
ent. Aceasta însemnând că, în
orice moment, cel care ar
“mișca în front”, în relație cu
interesele “apusului”, poate fi
târât în anchete și închisori. 

Acest sistem “paralel” este
vehement “apărat” de către
Bruxelles și slugile sale.  Este
limpede că de fapt lozinca
acestei “opoziții”, USR, PLUS,
”Julien” și alți hoitari, este
“scoală-te tu, ca să mă așez
eu”.

Plecând de la o situație
reală, că toți sau oricum ma-
joritatea covârșitoare a politi-
cienilor și oamenilor de
afaceri sunt incorecți, poten -
țial penali, Bruxelles-ul și un-
eltele lui au creat un oficiu
“paralel” ideal, pentru ei. Un
oficiu care pune sub acuzare
și condamna la bunul plac, pe
oricine care ar fi mișcat în
front.

Vespasiana politică USR-
PLUS, ”fofilată” prin ușa din
spate la administrație, caută
să-și subordoneze procurorii
“independenți”. Cu alte cu-
vinte, să se asigure că orice
persoană care  ar sta îm-
potriva programului lor,
(adică interesele străine pro-
movate prin latrina USR-
PLUS), să poată fi șantajat și
amenințat cu tragerea în
anchetă.

Singura șansă a României
este, în acest moment, o
perioadă de stabilitate poli -
tică. Dar pentru ca acest lucru
să se întâmple este obligato-
riu ca structurile statale
“paralele” să dispară. Este
necesar ca TOATE structurile
statului să se găsească sub au-
toritatea organelor alese prin
vot liber. 

Vârful de lance sunt politi-
cienii! Subordonați total
Bruxelles-ului. Urmează apoi
otrava și blestemul României
de azi, Organizațiile Ne Guver-
namentale, finanțate de către
demoniacul George Soros, și

toți cei care le dau ascultare.
Este gloata “imbecililor utili”,
a celor care ciugulesc din
palmele hidoase ale îndră -
citului Soros, sunt provoca-
torii și “demonstranții” de
profesie, cei care azi “demon -
strează” și mâine vor fi gardi-
eni de pușcărie și torționari,
sunt opozanții din tempera-
ment și sunt ”infinitus nu-
merus stultorum”. 

Trebuie să fim 
bine înțeleși! 

Prostia este doar o foarte
relativă circumstanță ate -
nuan tă, căci solidaritatea la
rău este complicitate. Ca sin-
gur exemplu mă refer la
tinereii și tinerele  care tot
“demonstrează” și cântă “jos
corupția”. Acest grup de tineri
târâți, este alcătuit din
descendenți ai “neo-îmbogă -
țiților”, a celor care au furat
avutul național, care și l-au
adjudecat fraudulos. Cum pot
zbiera “jos corupția’ și în
același timp ignoră necinstea
crasă a părinților sau buni-
cilor direcți, furtul prin care
există propriile case, furtul
din care trăiesc? Uitați-va la
sinistrele figuri scoase la
iveală de latrina USR-PLUS, la
jegoase ”vrajitoare menopau -
ziste” sau ”handicapații fritzi -
șori”. 

Iar toți acești agenți ai
răului sunt adunați sub abom-
inabilul semn #Rezist.
#Rezist la ce? #Rezist pentru
ce? Răspunsul nu este decât,
#rezist la binele țării! Toți
acești #reziști nici măcar nu
știu că această “mișcare” a
fost creata în USA, de  Soros,
pentru a aduna la un loc pe
promotorii anti-culturii, ai
“politically correct”, al inver -
tiților și porno-militarismului.
Principalul mesaj #rezist fiind
atacul împotriva Credinței
Națiunilor și identității locale. 

Mediocritatea universală
și controlul “luminaților” 

Este visul acestor atleți ai
răului, slăviți de “imbecilii
utili”. Provocarea legată de
sinistrul plan “ Koveși2” este
un act de disperare al unui
Bruxelles căruia îi fuge
pământul de sub picioare.

Peste puţin timp modele
societale şi politice actuale
vor fi amintiri triste, iar
preşedinţii de stat, cărora unii
li s-au închinat ca la icoane,
vor fi nişte mumii îmbăl să -

mate de coşul de gunoi al isto-
riei. Deci, nu e cazul să
consimţiţi autoritatea statului
totalitar-corupt şi a specialiş -
tilor falşi! Tiranii au ignorat
complet natura divină şi
libertăţile inalienabile ale
omului. 

Oamenii nu pot fi 
produsul statului! 

Nici ai corporaţiilor! Nu pot
fi sclavii acestor entităţi, in-
diferent de motivaţiile folosite
ca pretext pentru o astfel de
exploatare şi îngrădire. Oa-
menii se nasc pe acest pământ
ca fiinţe divine, cu scopul
mântuirii morale, a devenirii
lor spirituale. Iată de ce nu
putem fi vaccinaţi forţat de
stat. E un abuz progresist-to-
talitar! Medicina mincinoasa
virusologică fiind folosită şi de
autoritatea deontică a statului
pentru a-şi „întări” credibili-
tatea, ştiinţa nu face decât să-
şi ştirbească suplimentar
credibilitatea, generând un to-
talitarism inversat sciento-
logic. Nu putem ascunde
faptul că ştiinţa serveşte în
prezent unor scopuri nociv-
planetare, care pregătesc im-
punerea unei noi religii
mon diale obligatorii. 

Atâta timp cât suntem
conduși de vulpi, generali care
nu știu să citească o hartă,
procurori fără dosare final-
izate, servicii care sunt doar în
slujba unui palat și nu a oame-
nilor, miniștri șmecheri și fleg-
matici, prim-ministru cu
păduri tăiate în mijloc și doar
copaci pe margine, proprietari
de case de amanet și case de
schimb valutar, de oameni
care nu au clarificată juridic și
la fisc ,,hoția caselor”,
niciodată nu vom avea o soci-
etate curată. Pentru că…,,hoții
școlesc hoții’’. 

De la ,,Guten &ag ‘la ,,Auf
Wiedersehen’’!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ing. Ioan Romeo Mânzală

OpiNii - 1117 - 23 septembrie 2021

De la ”Guten Tag” la 
”Auf Wiedersehen”
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Mod de preparare:
Gogoșarii se spală în apă

rece, iar cotoarele se
decupează. După ce se
curăță de sâmburii din inte-
rior, gogoșarii se clătesc din
nou în apă rece. Fiecare
bucată de gogoșar se va
umple apoi cu boabe de

struguri și se așază în bor-
canele sterilizate. În borcane
se pun apoi bețișoarele de
hrean sau rădăcină de țelină,
ardei iute iar deasupra bețe
uscate de mărar sau cimbru.

Separat, într-un vas mai
mare se pregătește saramura
din apă și sare, care se lasă la

fiert timp de trei minute
după ce apa începe să
clocotească. Se stinge focul,
iar după ce a stat aproxima-
tiv zece minute, saramura se
toarnă peste gogoșarii
umpluți cu struguri,
lăsându-se așa  de seara
până dimineața. A doua zi se
pune în fiecare borcan câte o
lingură de oțet, apoi bor-
canele se înfiletează și se
pun în cămară.

INGREDIENTE

2 kg. gogoșari, 500 – 700 gr. de boabe de struguri,
50 ml oțet de masă, 1 litru apă, 1-2 ardei iuți, bețe de
mărar uscat sau cimbru, o rădăcină de hrean sau
câteva batoane de țelină, sare neiodată. 

GoGoșaRI îN oțET uMpluțI cu STRuGuRI 

Mod de preparare:
După ce au fost spălați,

ardeii se taie rondele cu
semințe cu tot. Separat,
ceapa se taie solzișori. 

Cele două ingrediente se
amestecă, iar peste ele se
toarnă oțet, zahărul, apa și
sarea. Compoziția se pune la
fiert, iar după ce dă un clocot
se lasă de-o parte. Fierbinte,

salată se pune în borcanele
sterilizate, apoi acestea se
înfiletează și se păstrează la
cald, până a doua zi. 

Se  vor ține la rece, într-un
loc aerisit.

SalaTă DE aRDEI IuTE cu cEapă

INGREDIENTE

1 kg. de ardei iuți, 100 ml. apă, 600 g zahăr

INGREDIENTE

1 kg. de ardei iute, 3
kg. de ceapă (ceapă roșie
amestecată cu albă), 600
ml de oțet, 400 ml de
apă, o lingură de sare.

Mod de preparare:
Ardeii iuți se spală , se curăță de cotoare și se taie felii. Se

pun apoi într-o cratiță împreună cu zahărul și apa. După ce
se amestecă ușor, se dau la fiert, la foc mediu, pentru 20
minute. Fiertura obținută se trece prin mașina de tocat sau
robotul de bucătărie și se pune din nou la foc timp de 15
minute. Dulceața se toarnă caldă în borcanele sterilizate. Bor-
canele se înfiletează și se întorc cu gura în jos ca să se
răcească, apoi se așază în cămară.

Mod de preparare:
Perele se curăță de coajă, se desprinde partea fără cotor și

se taie cubulețe. Cubulețele obținute se pun într-o cratiță
împreună cu 2 litri de apă. Cratița se dă la foc și se ține până
ce perele s-au fiert. După răcire, perele fierte se pasează și se
trec prin strecurătoare. Pasta obținută, împreună cu o canti-
tate egală de zahăr se va pune la fiert, lăsându-se la foc mic,
până începe să aibă consistență. Se aromează cu vanilie și se
așază apoi în borcane. Borcanele capsate se pun pentru 15
minute în baie de abur, se lasă apoi la cald, iar a doua zi se
aşază în cămară.

Dulceață
de 
ardei iuți

Dulceață
de 
ardei iuți

Marmeladă de pere

INGREDIENTE

2,5 kg pere de
iarna, zahăr, vanilie.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

P - G - A - U - POTINGANI - IARA - NAN - GETA - AI - I - NI - PLOPI - VICLEAN - T - O - B - E - AT - US - INS - PETROSANI - ARATA - CT - ZIAR -

BETIVA - IRISI - PACLISA - ALO - IS - RAI - INTUI - LN - UNU - MARIT - ICRA - ASA - II - ERECT - A - EDEC - EA - CUTU - LU - B - C - A - M - AA -

PETRESTI - PRIHODISTE  - RETRASA - ES - SAU - ALUN - STOIC - TC - ANA - T - PRAVALENI - AE - ORA - UR - TR - IED - NABADAI



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, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 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 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, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

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. Tel. 0722.564.004.

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

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. 
Telefon: 0742.187.459.

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 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
Vând Opel Astra, acte la zi, stare

foarte bună, Deva. Preț la vedere, tele-
fon:0721.312.310.

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 parbriz pentru Dacia,
garnitură și alte piese. Tel. 0769.473.088.

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 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 Tânără, singură, serioasă,

ardeleancă, doresc să cunosc un tânăr
serios pentru prietenie-căsătorie. Rog
seriozitate! Telefon: 0747.789.077.

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. Tel. 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, 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 pălincă de Zalău, 52

grade, 40 lei/litru. Tel. 0748.225.098.

l Vând avantajos două scurte de
damă – blană Karacul, neagră,
mărimea 42 și 44, cojoc bărbătesc din
bană, maro, nr.48, haină lungă din
piele, neagră, mărimea 50. Telefon:
0745.344.510.

l Vând 2 fotolii, o măsuță
rotundă, sobă de încălzire pe gaz și
butelie, 70/70/25. Tel. 0744.633.217.

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 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. 

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.

miCA pUbLiCitAte - 1517 - 23 septembrie 2021

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale

SOCIETATE 
DE PAZĂ 

selecţionează în
vederea angajării

AGENŢI 
DE SECURITATE

pentru PUNCT
LUCRU DEVA. 

Informaţii la tel.
0733.195.223.



17 - 23 sEpTEmbRIE 2021

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO

tel. 0722 402 044 • ISSN 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro                                               FORtES FORtuNA ADJuvAt!

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Cornelia Holinschi,  Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior   

Tehnoredactare: Codruţa Goţa

16 - ACTUALITATE

B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Editura RAO
din București, organizează
în ziua de 23 septembrie
2021, ora 1700, la Deva
Mall, etajul trei, Salle d’Or,
un eveniment cultural de
excepție: întâlnirea cu ac-
torul și omul de teatru
Mihai Mălaimare, care își
va lansa cărțile Caleașca
aurită și Statuia vivantă,
ambele apărute în acest an
la Editura RAO.   

Actor, regizor, profesor, di-
rector și fondator de teatru,
Mihai Mălaimare s-a născut în
anul 1950 la Botoșani, unde a
urmat liceul. În 1969 a fost
admis la IATC, secţia Actorie,
absolvită în 1973, ca șef de
promoţie. A ales apoi TNB,
unde a jucat între anii 1973 și
1990. În 1990, împreună cu
Anca Dana Florea, a fondat
Teatrul Masca, pe care l-a și
condus până în 2015. Este și
absolvent al secţiei Regie
teatru, promoţia 1984, doctor
în istoria teatrului din 1995,
iar între anii 1984 și 1989 a
fost profesor de Actorie în
cadrul IATC. S-a remarcat, în
paralel, prin rolurile interpre-
tate în piese de teatru la radio
și TV, și într-o serie de filme.
Între 2000 și 2008 a fost de pu -
tat în Parlamentul României,
din partea PSD, membru al
CNA (2008–2013) și membru
al Consiliului de Administraţie
al TVR (1998–2000). A publi-
cat volumele Maidane cu
teatru (1998), Demisia (2004)
și Şansa (2007).

Volumul intitulat, meta fo -
ric, Caleașca aurită cuprinde
pagini care evocă adolescența
și anii de studenție la Institutul
de Artă Teatrală și Cinema -
tografică „I. L. Caragiale”, actu-
ala Universitate de Artă

Teatrală și Cinema tografică. 
Mihai Mălaimare reme -

morează cu multă nostalgie,
sinceritate și umor perioada
1969-1973, atmosfera acelor
ani, despărțirea de Botoșaniul
natal și întâlnirea cu lumea
teatrului, cu marii actori ai
scenei românești din acei ani,
profesori de mare prestigiu
care i-au fost mentori: Moni
Ghelerter, George Dem.
Loghin, Dem Rădulescu, Zoe
Anghel Stanca. Cu aceeași nos-
talgie sunt evocați colegii de
institut care, asemenea lui, au
devenit slujitori ai scenei
românești. Mihai Mălaimare a
absolvit institutul ca șef de
promoție, împreună cu actrița
Olga Delia Mateescu. Toți
aceștia, profesori și studenți,
par a se fi urcat într-o caleașcă
aurită care i-a purtat în lumea
plină de farmec a teatrului, iar
titlul cărții a fost inspirat de
această metaforă. 

„Au fost cei mai interesanți
cinci ani din viața mea. În to-
talitate. Un timp care nu se di-
vide, curge pur și simplu, ca un
fluviu care a adunat în drumul
său tot ce se putea și acum se
aruncă nebunește în mare”,
mărturisește Mihai Mălai ma -
re. 

A doua carte, Statuia vi -
vantă, este o pledoarie pentru
această formulă teatrală, pen-
tru extraordinara bogăție de
semnificații și mesaje pe care
le poate transmite statuia
vivantă, această „cheie de boltă
a teatrului stradal”, cum o
consideră autorul cărții. 

Întâlnirea cu omul de teatru
Mihai Mălaimare va oferi pu -
blicului prezent prilejul de a
face cunoștință cu una dintre
marile personalități ale teatru-
lui românesc contemporan. 

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

J
oi, 16 septembrie, a
avut loc la Orăștie,
predarea amplasa-

mentului pentru unul
dintre cele mai impor-
tante proiecte cu
finanțare europeană care
se derulează în oraș:
”Restaurarea, consoli-
darea și conservarea
Cetății Orăștie.” Proiectul
este finanțat în cadrul
Regio - Programul
Operațional Regional
2014 – 2020, prin Fondul
European de Dezvoltare
Regională.

Obiectivele specifice ale
proiectului sunt:  restaurarea,
conservarea și consolidarea
Cetății Orăștiei, prin re-
alizarea de lucrări de
reîntregire și reconstituire a
zidurilor și turnurilor cetat̆i̦i,
amenajari exterioare, am-
plasarea de mobilier urban,
iluminat arhitectural și ame-
najarea circuitului de vizitare.

Valoarea totala ̆a proiectului
este de 22,489,168.73 lei, din
care finanta̦rea nerambursabilă
este de 20,853,828.61 lei.  

Licitația de execuție a
lucrărilor a fost câștigată de
Asocierea SC Elis Pavaje SRL
în calitate de lider de proiect,
alături de SC Total Business
Land SRL, SC General Game
SRL și SC Iasicon SA

”Este un proiect foarte im-
portant pentru municipiul
Orăștie. Vorbim despre o
investiție care depășește 4
milioane de euro și care se
adaugă la celelalte pe care le
avem în derulare pe zona
centrală a orașului. Avem
acum patru obiective de
investiții majore pe zona

centrală, investiții care, însu-
mate, depășesc 20 de mili -
oane de euro: Muzeul
Ci vi lizației Dacice, moderni -
zarea zonei centrale prote-
jate, transformarea fostei
Case de Cultură într-un cen-
tru multicultural și, cel de-al
patrulea, este restaurarea
Cetății”, a declarat primarul
municipiului Orăștie, Ovidiu
Laurențiu Bălan.

Ordinul de începere al
lucră rilor va fi dat în 27 sep-
tembrie, iar termenul de fi na -
lizare al investiției este de 16
luni.

Actorul Mihai Mălaimare îşi va lansa,
la Deva, două volume

”Restaurarea, 
consolidarea şi conservarea 

Cetăţii Orăştie”

Ziua de Curățenie

Națională
"Let’s Do It, Romania!" se

pregătește de cea de-a 8 a zi
de Curățenie Națională, eve -
niment care anul acesta va
avea loc pe 18 septembrie, zi
în care voluntarii vor strânge
deșeurile din natură. 

Tot pe 18 septembrie, 175
de țări din comunitatea Let’s
Do It, World se unesc într-o
cauză comună: o lume fără
deșeuri. Toți cei care locuiesc
în județul Hunedoara și vor
să contribuie la o țară mai
curată, sunt așteptați sâm -
bătă, 18.09.2021, începând
cu ora 09:00, la următoarele
puncte de întalnire, echipare
și instruire a voluntarilor.
Dacă vrei să contribui la un
județ mai curat, hai și tu
alături de cei aproape 2 mili -
oane de voluntari care vor
face curățenie în toată țara
într-o singură zi.  

Diana Eva Diniș
Coordonatorul județului

Hunedoara - 
Let’s Do It, Romania!


