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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 5
Judeţul Hunedoara s-a
alăturat campaniei
naţionale de curăţenie.
Cum s-au implicat 
responsabilii din zonă 
în acest proiect. 

ADMINISTRAŢIEPAg. 5

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!

Turiştii pot ajunge în
staţiunea Parâng, pe un
drum modernizat cu fon-
duri câştigate de Consiliul
Judeţean (CJ) Hunedoara.
Accesul cu maşina să fie
posibil tot timpul anului.

GRATUIT

Ajutoare, la iarnă,
pentru facturile 
la energie 

Ajutoare, la iarnă,
pentru facturile 
la energie 

Anul şcolar a început în condiţii bune 
pentru marea majoritate a copiilor. Care

este situaţia în comunele judeţului./pag.4

NATURĂPAg. 9
Elegante şi pline de farmec,
mușcatele  ne însoțesc pe tot
parcursul verii, până toamna
târziu. Dar ca să-și păstreze
frumu sețea și anul următor,
ele trebuie pregătite cu
atenție pentru sezonul rece. 

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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F
undația „Stânca
Veacurilor”, cu sediul
în Constanța, are ca

obiective ale activității
sale educația în peniten-
ciare, dar și activitațile de
prevenire a delincvenței
juvenile în școli.

În județul Hunedoara -
după cum ne-a explicat în ex-
clusivitate Dorin GHERMAN
(foto) în calitate de coordona-
tor zonal - activitățile fun -
dației au început în anul 2005
prin preluarea sub coor-
donarea sa, a unui program
derulat și în Peni ten ciarul
Deva de către un grup de vo -
luntari. 

–  Începând din anul 2005
am avut frumoasa expe riență
a prezentării programului de
prevenire a delincvenței juve-
nile „Pentru o tânără gene -
rație responsabilă” în 14 școli
din muncipiul Hunedoara și
împrejurimi. Acest lucru a
durat până în anul 2014, în
unele dintre școli fiind
prezentat de mai multe ori.

În Penitenciarul Deva am
îndeplinit, timp de mai mulți
ani, programele de alfabeti-
zare pe care unitatea trebuie
să le organizeze.

Activitatea fundației în
penitenciar s-a desfășurat
foarte bine până la începutul
anului 2020, când viața lumii
a fost tulburată de nemilosul
coronavirus, care a întrerupt
cu brutalitate totul. Ultima
noastră prezență în peniten-
ciar a fost pe 13 martie 2020,
cu două zile înainte de a
încheia un program de alfa-
betizare, lucru care a rămas
să fie făcut de cineva din per-
sonalul unității.

Când ne pierdusem orice

speranță de a relua aceste
activități, pe care noi le facem
pentru că ne place asta, con-
ducerea Fundației a fost
cotactată, prin toamna anului
2020, de către conducerea
departamentului de educație
din cadrul Administrației
Naționale a Penitenciarelor,
în vederea inițierii unor pro-
grame sau proiecte online.

După cum vedeți, am
folosit doi termeni, „pro-
gram” și „proiect”, pentru că
aceste cuvinte nu-s sinonime
perfecte, mai ales în lumea
noastră, a celor care lucrăm
în penitenciar. Noi când
spunem „proiect”, ne referim
la o activitate care presupune
un număr redus de întâlniri
cu deținuții, pentru care
aceștia nu primesc credite ca
recompensă sau primesc un
număr redus de credite.
Proiectul poate avea la bază
un material scris sau nu. 

Un program este o activi-
tate educațională mai com -

plexă, care nu poate întruni
mai puțin de două sprezece
întâlniri, bazată pe un mate-
rial scris care trebuie să fie
acreditat de către Admi -
nistrația Națională a Peniten-
ciarelor cu cel puțin 25 de
credite. Cei care participă cu
respectarea tuturor regulilor
privind un număr minim de
absențe și anumite condiții
de evaluare, primesc aceste
credite care îi ajută în pro -
bleme de eliberare condi -
ționată sau de regim de
detenție.

Fundația „Stânca Veacu -
rilor” a realizat, prin membrii
săi, un număr de opt pro-
grame care au obținut acre -
ditarea din partea serviciului
de educație al A.N.P. Aceste
programe sunt realizate într-
o concepție creștină despre
lume și viață, fără a avea nea-
parat un caracter religios.
Temele tratate caută să
răspundă problematicii per-
soanelor private de libertate,

dar oferă, de asemenea,
cunoștințe din diferite
domenii, la nivel de cultură
generală. Soluțiile pe care le
propunem pentru aceste
probleme sunt cele pe care le
recomandă Scriptura. De
foarte multe ori, acestea se
suprapun cu cele pe care le
recomandă științele despre
om sau etică. E vorba de fapt
aici,  despre viață. Fundația
„Stânca Veacurilor” a realizat
în ultima parte a anului trecut
și până la ora actuală, trei
programe educaționale în
Penitenciarul Deva. În alte
unități din sistem au fost
derulate și proiecte.

Primul program desfă -
șurat la Penitenciarul Deva a
fost cel intitulat „Liber și rein-
tegrat”, un program care își
propune să fie un ajutor pen-
tru cei care urmează să se
libereze într-un viitor apro -
piat. Programul începe cu
teme despre personalitate
(identitatea, mânia, anxi-
etatea și stresul, răzbunarea),
menite să-l ajute pe om să
adopte o gândire corectă și
adecvată situației sale, con-
tinuând apoi cu teme care să-
l ajute să se reintegreze în
familie și societate, să știe
cum să-i abordeze pe eventu-
alii angajatori, să înțeleagă
corect ce e aia libertate, ce
înseamnă prietenia și antura-
jul și nu în ultimul rând, cum
să reacționeze corect la
reținerile celor din jur,
învățând atitudinea potrivită
pentru a depăși situații limită.

Al doilea program derulat
a fost cel numit „Un nou în-
ceput”, care conține, de
asemenea, teme despre per-

sonalitate (imagine de sine,
temperament, sănătate,
educație). Urmează o suită de
lecții despre dependențe: de
alcool, tutun, droguri de mare
risc, pornografie, televizor, in-
ternet, jocuri de noroc.

Al treilea program desfă -
șu rat se numește „Ființa
uma nă între drepturi și
responsabilități”, un program
care începe cu diferite
concepții despre om, cu ac-
cent pe evoluționism și
creaționism și continuă cu
omul ca ființă personală și
socială, definirea și justifi-
carea drepturilor omului,
clasificarea acestora ca drep-
turi care țin de libertate, ega -
litate și fraternitate, lucruri
care apar în Biblie înainte de
a  fi apărut pe pancartele
revoluției franceze. Urmează
studiul resposabilităților: față
de propria pesoană, față de
familie (soți - soții, părinți -
copii), față de societate, față
de mediul înconjurător, față
de Dumnezeu.

Alte programe ale Fun da -
ției au ca preocupări relațiile
de familie („Pași spre familia
de acasă”), alte feluri de
relații, gestionarea finanțelor.
Avem și un program care se
numește „Femeia, nevoi și îm-
pliniri”, neaplicabil la Peni-
tenciarul Deva. 

În luna septembrie spe -
răm să reluăm activitatea on-
line prin derularea unuia
dintre programele amintite
mai sus, cu speranța de a
relua cât mai curând activi-
tatea la fața locului. 

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Pandemia şi educaţia în penitenciar

L
a început de an școlar,
membrii Organizației
Municipale Deva a

Partidului Social Democrat
și PES Activits au dăruit
ghiozdane complet
echipate cu rechizite 
pentru școală elevilor din
Deva, ale căror familii
traversează o perioadă
dificilă din punct de vedere
social și pentru care, în-
ceputul școlii înseamnă
cheltuieli pe care nu le pot
susține.

„Cred cu tărie că educația
este stâlpul de bază al

societății în care trăim, de
aceea, anul acesta am vrut să
ajutăm copiii care provin din
medii vulnerabile. Și pentru ei,
începerea școlii trebuie să fie
o bucurie și astfel, să fie
încrezători că numai prin
educație, își pot face un  rost
frumos în viață. După mai bine
de un de pandemie, lipsurile
sunt mult mai mari, iar în
familiile vulnerabile, sunt
mulți copii care își doresc să
meargă la școală și să învețe,
însă din păcate, părinții nu îi
pot susține nici măcar cu un

ghiozdan sau un caiet. Ne
dorim să facem cât mai multe
astfel de acțiuni, pentru a

aduce o schimbare în mai bine
celor care au într-adevăr
nevoie”, a declarat Lucian

Rus, președintele Organi -
zației Municipale PSD Deva.

Ghiozdane şi rechizite pentru copii din familii nevoiaşe
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Deva – Iarna care se apro -
pie şi creşterile de preţuri la
gaze şi energie electrică aduc
fiori reci în rândurile oame-
nilor, dar şi în mediul de afa -
ceri, care se teme că nu va mai
putea fi competitiv. În faţa
acestei îngrijorări justificate,
guvernanţii promit, cel puţin
deocamdată, că vor acorda
sprijin pentru depăşirea aces-
tor momente dificile. 

În acest context, premierul
Florin Cîţu, a anunţat ieri că
de la 1 noiembrie se vor
acorda compensări la fac-
turile de gaz şi energie
electrică. „Compensarea
merge înainte, 1 noiembrie -
31 mai, nu mai e niciun fel de

discuţie aici. Aş vrea ca
românii să fie ok. Nu pot să fie
foarte liniştiţi, e o situaţie
excepţională în toată Europa,
dar vreau să se asigure că nu
vor fi lăsaţi de izbelişte în
această iarnă, că avem aceste
soluţii pentru ei şi aici
vorbesc, repet, de consuma-
torul casnic şi non-casnic”, a
spus Cîţu. 

El a arătat că formula
compesărilor va fi una simplă
şi transparentă, precizând,
totodată, că bugetul de stat
poate compensa aceste aju-
toare doarece efortul financiar
va fi împărţit pe anii 2021 şi
2022. 

Conform calculelor auto -

rită ţilor centrale, măsurile de
sprijin vor fi aplicate pentru
aproximativ 5,3 milioane de
gospodării din România, adică
aproape 10 milioane de oa-
meni. 

Pe de altă parte, nu putem
să nu ne întrebăm de ce
producători de energie, cum
este termocentrala Mintia, au
fost puşi pe butuci în actuala
guvernare. Ministerul Energiei
a fost orb la problemele şi
soluţiile prezentate de Sindi-
catul Solidaritatea Hunedoara,
de la Mintia, „reuşind” con tra -
performanţa de a închide o
termocentrală care putea asi -
gura 10% din energia nece -
sară României. 

Facturile la energie şi
gaz vor fi compensate

de la 1 noiembrie

Sălaşu de Sus – O
grădiniţă nouă şi extinderea
şcolii gimnaziale din centrul
de comună reprezintă două
dintre investiţiile în infra-
structura educaţională în
Sălaşu de Sus. Cele două
proiecte sunt atent monito -
rizate de administraţia locală,
primul urmând să fie finanţat
în baza unui parteneriat cu
Ministerul Educaţiei, iar cel
de-al doilea, din fonduri eu-
ropene. 

„Lucrările la grădiniţă,
care va avea două grupe, au
început. S-a săpat şi s-a tur-
nat fundaţia, iar construc-
torul ne-a asigurat că doreşte
să predea obiectivul de
investiţii până anul viitor, la 1
septembrie. M-aş bucura
foarte mult pentru că este un
proiect aşteptat de oameni.
Proiectul se derulează în
parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, care finanţează
lucrările. Noi am asigurat am-
plasamentul, utilităţile şi o
parte din dotări”, a arătat pri-
marul comunei Sălaşu de Sus,
Ioan Vlad.

În ceea ce priveşte şcoala
gimnazială, proiectul are o
valoare de 1,5 milioane de
euro şi se referă la reabi -
litarea şcolii vechi şi extin-
derea acesteia cu un etaj.
Primăria a depus la Consiliul
Judeţean Hunedoara docu-
mentele necesare pentru

obţinerea autorizaţiei de con-
struire, care a solicitat câteva
clarificări. După obţinerea
autorizaţiei, se va da ordinul
de începe a lucrărilor. 

„Era nevoie de aceste
investiţii. Am considerat că
este mai bine ca elevii să
poată învăţa într-o şcoală
modernă, europeană, în cen-
trul de comună. Să-i aducem
pe toţi aici, să facă şcoală şi
grădiniţă aşa cum trebuie, nu
în sistem simultan. Părinţii s-
au dovedit receptivi şi au în-
ceput să-i aducă la şcoala din
comună, renunţând la oraşul
Haţeg. Cred că după ce
terminăm cu aceste investiţii,
copiii vor reveni acasă pentru
că aici vor avea tot ce le tre-
buie. În plus, cadrele didac-
tice sunt foarte bine pregătite
şi îşi dau silinţa cu toţi copiii”,
a menţionat primarul.

La şcoala şi grădiniţa din
Sălaşu de Sus învaţă peste o
sută de copii. 

Sălaşu de Sus: Investiţii
într-o grădiniţă nouă 
şi în extinderea şcolii 

gimnaziale

Deva – Compania de ca-
blaje pentru industria auto-
mobilelor SEWS-România va
închide punctele de lucru din
Orăştie şi Haţeg, în cadrul
unui proces de restructurare
ce va începe la 1 noiembrie şi
se va încheia în ianuarie
2022. Măsura va avea efecte
directe în politica de per-
sonal, societatea anunţând că
va face concedieri de per-
sonal ce vor însuma 640 de
angajaţi. 

„Motivul principal al aces-
tei decizii este creşterea cos-
turilor de productie directe şi
indirecte, rezultând în scă -
derea competitivităţii, pre-

cum şi criza actuală din in-
dustria auto, în contextul
pandemiei Covid-19. 

Procesul de restructurare
se desfaşoară în perioada
noiembrie 2021 - ianuarie
2022, iar cei aproximativ 640
de angajati care vor fi con -

cediaţi vor beneficia de plăţi
compensatorii conform
prevederilor contractului
colectiv de muncă la nivel de
societate”, se arată într-un co-
municat al SEWS-România.

Compania asigură anga -
jaţii că va lua toate măsurile
posibile pentru reducerea
numărului personalului afec-
tat şi găsirea de alternative
pentru minimizarea efecte lor
procesului de restructurare.

În România, concernul
SEWS şi-a început investiţiile
în anul 2000, odată cu
construcţia fabricii de cablaje
de la Deva. 

Fabricile de cablaje din Orăştie 
şi Haţeg se închid
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Încă o veste bună
de la Guvernul

României pentru
județul Hunedoara! În
ședința de Guvern, din
data de 7 septembrie, a
fost aprobată
„Ordonanța de Urgență
cu privire la rectifi-
carea bugetului de stat,
pe anul 2021", în care
județul Hunedoara va
avea alocate suplimen-
tar 11,670 milioane de
lei pentru finanțarea
cheltuielilor privind
drumurile comunale și
județene. 

Județul Hunedoara pri -
mește a II-a sumă la rectifi-
care, ca valoare, la nivel
național! Este încă o dovadă că
județul nostru este o priori -
tate reală pentru București, iar
eu, în calitatea mea de deputat
al Partidului Național Liberal
de Hunedoara, așa cum am
promis și cu alte ocazii, voi
continua să mă lupt pentru in-
teresele județului nostru.
Investițiile au fost, încă de la
începutul cabinetului Florin
Cîțu, prioritatea 0. Programul
de guvernare “Dezvoltăm
România” este un plan ambi -
țios, care vrea să demonstreze
că soluția viabilă a creșterii
nivelului de trai sunt inves -
tițiile. Fie că vorbim de infra -
structură, educație, sănătate
sau mediul de afaceri, creș -
terea reală poate fi realizată
doar prin alocări bugetare
consistente. Nevoile județului
nostru se calează perfect pe
acest plan și pot să vă spun că

voi acorda maximă prioritate
pentru proiectele dezvoltate
pe fonduri europene neram-
bursabile, prin PNRR, dar și
cele cu finanțare guverna -
mentală, prin PNI “Anghel
Saligny”. 

Doresc să fac o mențiune și
asupra situației din Ţara
Zarandului. Mi-am asumat,
încă de când ocupam poziția
de secretar de stat în Minis-
terul Lucărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației,
că voi sprijini finalizarea
barajului de la Mihăileni, vom
moderniza DN 74, și voi fi
alături de primarii zărăndeni
care au o bună viziune de dez-
voltare a comunităților lor.
România nu își permite vreo
abatere de la calea liberală,
singura în măsură să dezvolte
țara așa cum ne-o dorim cu
toții. Am văzut toți nocivitatea
administrației pesediste și o
resimțim și acum în județul
nostru. 

Sper ca domnul Nistor să
folosească eficient și nepăr -
tinitor această mare sumă de
bani venită de la Guvernul
României în folosul tuturor
hunedorenilor. Guvernul Par-
tidului Național Liberal este
unul responsabil, care lu crea -
ză în folosul românilor. 

Am toată convingerea că,
pentru hunedoreni, lucrurile
vor merge din ce în ce mai
bine, atât timp cât la condu -
cerea țării se va afla adminis -
trația liberală! 

Românii au dreptul la un
trai decent și o țară modernă!

Luncoiu de Jos – Sătul de
promisiuni neonorate, pri-
marul comunei Luncoiu de
Jos, Călin Dud, a început să
caute alte soluţii prin care ar
putea racorda gospodăriile
oamenilor la o reţea de apă
potabilă. Se întâmplă în
condiţiile în care banii de
investiţii ar trebui să ajungă,
cel puţin teoretic, din fonduri
europene.

„În proporţie de 90% oa-
menii din Luncoiu de Jos îşi
doresc să aibă apă potabilă în
gospodării. Ar fi trebuit ca
această reţea să fie construită
pe fonduri europene, în

cadrul unui proiect foarte
mare la nivel de judeţ,
finanţat prin POIM. Ni se
spune că proiectul este în
evaluare, la ApaProd. Suntem
de şapte ani membri în
asociaţia de dezvoltare
intercomunitară care ar tre-
bui să se ocupe de acest
proiect, dar noi nu avem încă
apă”, a declarat primarul co-
munei Luncoiu de Jos.

El a arătat că există o staţie
de apă în satul Zdrapţi, din
comuna Crişcior, care funcţio -
nează însă la numai 20% din
capacitate. Ca un paradox,
nici măcar Zdrapţiul nu are

alimentare cu apă, ce să mai
vorbim de alte comune din
zonă! 

„Luncoiu de Jos nu are apă,
ca de altfel şi alte comune din
Ţara Zarandului, cum ar fi
Vălişoara, Tomeşti, parte din
Băiţa, Ribiţa. Trebuie să
mişcăm cumva lucrurile. Dez-
voltarea unei comunităţi de-
pinde de asigurarea uti lită  ţilor:
apă, canalizare, reţea de gaz
metan, drumuri. Toate sunt
aşteptate de oameni şi de posi-
bilii investitori”, a spus Călin
Dud.

În aceste condiţii, ad mi -
nistraţia locală caută şi o
soluţie de rezervă, încercând
să implementeze un proiect
de alimentare cu apă separat,
cu fonduri atrase din alte
surse de finanţare. „În Pro-
gramul Naţional “Anghel
Saligny” există o axă de apă şi
canalizare. Vom întocmi un
proiect separat pentru care
am şi demarat studiul nece-
sar. Încercăm să găsim alte
resurse pentru că nu se mai
poate sta aşa”, a conchis pri-
marul comunei Luncoiu de
Jos. 

Vetuţa STĂNESCU: Încă o
veste bună de la Guvernul
României pentru județul

Hunedoara!

Bucureşci – O mare bu-
curie i-a aşteptat pe copiii din
comuna Bucureşti la înce perea
anului şcolar, auto rităţile şi un
sponsor generos  reuşind să le
facă o surpriză potrivită pen-
tru prima zi de cursuri. Cu aju-
torul companiei miniere Euro
Sun Mining, administraţia
locală a finalizat, pe timpul
verii, lucrările de reparaţii
capi tale la clădirea şcolii din
Bucureşci, iar elevii au găsit pe
pupitre ghiozdane complete
cu rechizitele necesare.

„Şcoala a început bine. Am
reuşit să ne pregătim pentru
prima zi de şcoală. De exem-
plu, am făcut reparaţiile nece-
sare la şarpanta clădirii, am
schimbat parchetul, dula-
purile, tot ce a fost posibil s-a
realizat. Toţi copiii au primit
ghiozdane cu rechizite, iar cei
mai mici, de la grădiniţă, s-au
bucurat de jucării. Am fost
ajutaţi în acest demers de o

firmă care activează pe raza
comunei noastre. Este vorba
de Euro Sun Mining, care ne-a
oferit o cofinanţare de 50.000
de lei pentru şcoală. Alături de
părinţi, le mulţumesc foarte
mult pentru că ne-au sprijinit
să începem anul şcolar aşa
cum trebuie”, a spus primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Potrivit acestuia, pe raza co-
munei nu sunt probleme nici

cu transportul elevilor, mi-
crobuzele şcolare fiind în stare
de funcţionare.

Sursa foto https://www.face-
book.com/EuroSunMining/

Luncoiu de Jos: 
Reţeaua de apă – 

o prioritate pentru autorităţi

Bucureşci: Copiii au început
şcoala cu ghiozdane noi,
într-o clădire renovată 



P
roiectul de moder -
nizare a DJ 709 F:
DN7A – Cabana

Rusu – Masivul Parâng,
km 6+600 – km 10+325,
derulat de Consiliul
Județean Hunedoara 
a ajuns la final. 

Recepția la terminarea
lucrărilor a fost marcată joi,
23 septembrie, printr-un eve -
niment public organizat în
stațiunea Parâng. La invitația
președintelui Consiliului Ju -
de țean Hunedoara, Laurențiu
Nistor, și a echipei de conduce -
 re, la evenimentul oficial au
fost prezenți: domnul Daniel
George Surdu, secretar de stat
în Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Admi -
nistrației, parlamentari, pri-
marii orașelor și municipiilor
din Valea Jiului, consilieri
județeni, reprezen tanți ai
aparatului de specialitate al CJ
Hunedoara im pli cați în deru-
larea proiectului de moderni -
zare. Primă ria Municipiului

Petroșani este partener în
acest proiect, în cadrul căruia
a pus la dispoziție suprafețele
de teren din domeniul public
necesare amenajării șoselei
montane care ajunge la cota
1600.

"Acest drum este o in ves -
tiție foarte importantă în con-
textul dezvoltării turismului
în Valea Jiului. Atât turiștii, cât
și localnicii se pot bucura de
un drum modern, care asi -
gură un acces sigur și confor -
tabil. Ne așteptăm la o
creș tere semnificativă a nu -
mărului de turiști și la dez-
voltarea stațiunii. Nu ne
oprim aici, am solicitat ad -
ministrației locale o porțiune
de teren pentru a amenaja și
aici o parcare de 100 de
locuri", a declarat preșe din -
tele Laurențiu Nistor. 

Lucrările la acest obiectiv
de investiții al Consiliului
Județean Hunedoara au în-
ceput în toamna anului 2018,
în baza unui contract de

finanțare derulat prin Progra-
mul Național de Dezvoltare
Locală 2, în valoare de 17,9
milioane de lei.  

Proiectul a vizat lărgirea
părții carosabile la patru
metri și turnarea de covor as-
faltic, amenajarea de rigole
betonate, construirea de
podețe, ziduri de sprijin și
montarea de parapet de
siguranță. Pentru ca spor-

turile de iarnă să poată fi
practicate în cele mai bune
condiții, au fost construite și

două tuneluri auto pe sub
pârtia de schi.  
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Noua şosea din Parâng a fost
deschisă oficial traficului rutier 

C
urățenie în toată țara
într-o singură zi, o
mișcare a celor de la

Let's do it, Romania!,
caruia ne-am alăturat pen-
tru a o putea implementa și
în județul Hunedoara.

Sâmbăt trecută, voluntari
din aproa pe toate comunele,
ora șele și municipiile din
județul Hunedoara au adunat
deșeuri din natură.

Cu ajutorul sponsorilor:
Decathlon România și Eu-
rosport DHS, A.D.I. S.I.G.D.
HUNEDOARA a pregătit peste
200 de premii, pentru volun-
tarii care au participat la cea
mai amplă campanie de eco -
logizare.

Operatorii de salubritate
SUPERCOM și BRAI CATA
împreună cu personalul din
cadrul A.D.I. S.I.G.D. HUNE-
DOARA, au pregătit și dis-
tribuit saci și mănuși pentru
cei care au luat parte la
această acțiune.

În județul Hunedoara s-au
mobilizat 4287 de voluntari
care au reușit să adune din
natură 6754 de saci plini cu
deșeuri aruncate la întâm-
plare.

Mii de voluntari au înfrun-
tat ploaia și frigul ca să adune
gunoaie aruncate de persoane
iresponsabile în natură. În
peste 50 de comune, orașe și
municipii, din județul Hune-

doara, s-a muncit de zor în
Ziua Națională de Curățenie,
organizată de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară -
Sistem Integrat de Gestionare
a Deșeurilor Hunedoara, în
parteneriat cu Consiliul Ju -
dețean Hunedoara, operatorii
de salubritate SUPERCOM și
BRAI CATA, primăriile din
județ și Asociația „Let’s Do It,
Romania!” 

La nivel național, Ziua
Națională de Curățenie s-a
ținut  în 25 de județe, județul
Hunedoara fiind pe primul loc
pe țară, ca puncte de înregis-
trare și pe primele locuri la
mobilizarea voluntarilor.

Toate acestea nu ar fi fost
posibile fără sprijinul autori -
tăților publice locale și ju de -
țene, dar în primul rând, fără
dorința societății civile de a se
implica pentru un județ mai
curat.

Sperăm că toate aceste
eforturi să nu fi fost în zadar și
ca oamenii să conștien tizeze
importanța protejarii mediu-
lui înconjurător.

Cu siguranță, pentru o lume
mai curată nu trebuie să facem
mari eforturi, este suficient să
colectăm selectiv și să ne
folosim de pubelele și con-
tainerele special amenajate

pentru aruncarea deșeurilor. 
Pentru că ei sunt viitorul,

ne bucurăm că cea mai nu -
meroasă categorie de volun-
tari a fost cea a tinerilor și
pentru asta felicităm cadrele
didactice, care s-au implicat în
mobilizarea lor. Dar în egală
măsură, felicitări merită atât
voluntarii de toate vârstele

implicați, cât și asociațiile,
ONG-urile și instituțiile pu -
blice pariticipante.

Ne bucurăm că această
acțiune a fost un succes, în
județul Hunedoara, și pe viitor
ne propunem să desfășurăm
astfel de acțiuni, cât mai des cu
putință.

Diana Diniş

Ziua curățeniei – un  real succes în județ !



Îmi exprim speranța că
nu le veți permite
autorităților de la

București să transforme
planul european de decar-
bonare dintr-o binecu-
vântare, într-un blestem
pentru români, pentru
locuitorii Devei și ai 
Văii Jiului.

Doamnei Ursula von der
Leyen, Preşedintele Comisiei
Europene

În contextual vizitei pe care
urmează să o întreprindeți în
România pentru semnarea
Planului Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă al țării
noastre, vă adresez invitația
să vizitați Municipiul Deva –
reședința județului Hune-
doara și orașele de pe Valea Ji-
ului care trăiesc din producția
de cărbune. Cu acest prilej, ați
putea constata că planul
gene ros, propus de dumnea -
voastră, pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de
seră cu cel puțin 55% până în
2030 și pentru atingerea
neutralității climatice a Eu-
ropei până în 2050, este
folosit greșit și interesat de
autoritățile naționale, cu cos-

turi sociale devastatoare pen-
tru români.

De exemplu, Guvernul a
decis, în 26 iulie 2021, in-
vocând motivul nobil al de -
car bonării, închiderea defi-
  ni tivă a Termocentralei Min -
tia, după ce funcționarea aces-
teia a fost întreruptă din 5
martie a.c. Termocentrala,
aparținând Complexului  En-
ergetic Hunedoara, îndepli -
nea mai multe funcțiuni: pe de
o parte, cu o putere instalată
de circa 1.300 MW, avea o
contribuție semnificativă la
producția națională de ener -
gie, asigurând stabilitatea sis-
temului energetic în zona
centrală a României; pe de
altă parte, termocentrala asi -
gura agentul termic pentru
aproximativ 20.000 de locui -
tori ai municipiului Deva,
școli, spitale, instituții publice
și agenți economici. 

Consecințele închiderii
Termocentralei Mintia sunt
dramatice. Așa cum știți, fac-
turile la energie din România
au explodat, iar fenomenul de
„sărăcie energetică” este în
creștere, estimările indicând
faptul că milioane de români
se vor afla în imposibilitatea

de a-și achita facturile la en-
ergie în sezonul rece. Printre
cauzele măririi prețurilor la
energie se numără, evident, și
închiderea unor capacități de
producție naționale (vezi ca -
zul Mintia). În plus, locuitorii
municipiului Deva, care au
trăit deja iarna trecută în
locuințe fără încălzire, la tem-
peraturi de -10 grade Celsius
în plin val al pandemiei de
COVID-19, vor trece și iarna
viitoare prin același calvar.

Închiderea Termocentralei
Mintia este o expresie a
incompetenței actualului gu-
vern, în mod particular a
minis trului Energiei, Virgil
Popescu, și a dorinței de a
transfera active valoroase, la
preț de fier vechi, oamenilor
de afaceri apropiați actualei
puteri. Fără nicio îndoială, ter-
mocentrala poate fi retehno -
logizată pe bani europeni și
redeschisă.

Pe fond, România nu are
astăzi o Strategie Energetică
aliniată Politicilor UE în
domeniul climei și Pactului
Verde European. Închidem
capacități de producție de
ener gie care poluează și mine
de cărbune înainte să punem

ceva în loc, construind astfel
adevărate bombe sociale.
Degeaba aveți un plan de de-
carbonare extraordinar la
nivel European dacă nu ur mă -
riți modul în care autoritățile
naționale înțeleg să îl aplice.
Tensiunile sociale generate de
măsurile radicale, pripite și
interesate ale guvernului de la
București pot compromite
iremediabil obiec tivele cli-
matice pe care vi le-ați asumat
în calitate de Președinte al
Comisiei Europene.

În consecință, o vizită la
Deva și pe Valea Jiului v-ar
ajuta să vă convingeți ce
diferență mare există între

dezideratele pe care le expu -
neți la Bruxelles și realitatea
nemiloasă cu care se con frun -
tă cetățenii județului Hune-
doara care sunt și ei cetățeni
europeni. 

Vă mulțumesc și îmi ex-
prim speranța că nu le veți
permite autorităților de la
București să transforme pla -
nul dumneavoastră dintr-o
binecuvântare într-un bles -
tem pentru români, pentru
cetățenii din județul Hune-
doara pe care îi reprezint în
Parlamentul României.

Anamaria Gavrilă
Deputat de Hunedoara
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Scrisoare deschisă cu privire la
închiderea Termocentralei Mintia

Zilele trecute am
stat de vorbă cu
secretarul de stat 

în Ministerul Tineretu-
lui şi Sportului, Izabella
Kacso-Doboly. Am încer-
cat să aflăm modul în
care se implică mi nis -
terul în programele 
dedicate tinerilor.

- Situația creată de pan-
demia de COVID-19 ne-a afec-
tat pe toți, tinerii fiind cu
siguranță una dintre aceste
categorii sociale. Nu putem
rămâne indiferenți, iar Minis-
terul Tineretului și Sportului
este primul care trebuie să
acționeze. 

Programul „Capitala Tine -
re tului din România” repre -
zintă o oportunitate necesară
și oportună prin care, fie că
vorbim despre MTS, autorități
locale sau organizații de și
pentru tineri, putem contribui
la constituirea unor orașe în
care tinerii să fie implicați di-
rect, iar astfel să-și poată con-
strui viitorul începând din

prezent. MTS a sprijinit și va
sprijini orice inițiativă ce are
în centrul ei tânărul, căci orice
investiție în tineri este un
pariu câștigat cu viitorul.

- Avem licee foarte bune în
judeţ. Cum le sprijiniţi?

- Am avut o întâlnire cu ele-
vii din cadrul Liceului Teoretic
„Traian Lalescu” din Hune-

doara, membri în echipele de
robotică denumite RobotX și
RobotY, ei reprezentând
România la competiția mon -
dială FIRST Global Challenge,
competiție ce se desfășoară în
mediul online în perioada  27
iunie - 18 septembrie, cu par-
ticiparea activă a 175 de țări.

Scopul FIRST Global Chal-

lenge este identificarea prob-
lemelor generate de pan-
demie și prezentarea de
soluții inovatoare în acest
sens, abordarea elevilor din
cadrul liceului fiind
prezentarea unui pachet de
cost foarte scăzut pentru pro-
tejarea sănătății, scalabil de la
nivelul individual până la în-
treaga populație a planetei.

Componentele principale ale
pachetului realizat de către
echipajul românesc sunt: steril-
izator termic pentru măștile de
protecție; robot autonom de
sterilizare cu radiație ultra -
violetă în banda C (UV-C); sis-
tem de senzori pentru oxigen și
dioxid de carbon; aplicație pen-
tru monitorizarea automată a
pacienților; platformă web
(https://health4everyone.org/
) pentru diseminarea soluțiilor.

Personal consider extrem
de important ca asemenea
inițiative ale tinerilor să fie
promovate și susținute, ca
atare voi facilita prezentarea
acestui pachet la Ministerul

Sănătății și Ministerul Cerce -
tării, Inovării și Digitalizării. 

Tinerii au nevoie de spri-
jinul nostru, la fel cum noi
avem nevoie de viziunea și im-
plicarea lor.

- Programul “Capitala
Tineretului”...

Programul „Capitala Tine -
re tului din România” urmă -
rește crearea unor zone
ur bane ale României care
oferă oportunități adaptate la
nevoile unei stări de bine, per-
spectivele de viitor și impli-
carea activă a tinerilor în
comunitate în contextul sec-
olului XXI.

Consider că este oportun și
necesar ca Ministerul Tinere-
tului și Sportului să fie alături
de acest demers și astfel să
identificăm împreună cu
organizațiile de tineret as-
pectele ce țin de continuarea
colaborării orașelor care au
purtat deja acest titlu.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Interviu cu Izabella-Mária KACSÓ-
DOBOLY - secretar de stat la MTS



S
ala Polivalentă din
București a găzduit
recent întrecerile

Campionatelor naționale
de gimnastică individual
open și ale reprezenta-
tivelor de club, competiție
care a reunit pe cei mai
buni gimnaști, atât la fem-
inin cât și la masculin și
care a fost un util test de
verificare înainte de par-
ticiparea la Campionatele
Mondiale din Japonia. 

Din acest punct de vedere
la București au fost prezenți
și sportivi din Ungaria, Suedia
și Insulele Feroe, o parte din-
tre invitați fiind calificați la
competiția din Japonia.

La masculin, noua echipă
campioană națională este
CSA Steaua Bucureşti  câști -
gătoare a acestui titlu cu un
total de 236.200 puncte. Au
evoluat pentru clubul militar
Marian Drăgulescu, Gabriel
Burtănete, Roland Modoianu,
Vlad Cotuna și Nicholas
Tarcă. Locul secund a fost
ocupat de CSM Lugoj cu
235.300 iar pe locul trei s-a
clasat CSM Bistrița cu
223.750 puncte.

Gimnastul Andreaa Tobă a
câștigat titlul național la indi-
vidual compus cu un total de
81.200  puncte urmat de Vlad
Cotuna cu 79.000 puncte și
de Gabriel Burtănete cu
78.450 puncte. În clasamen-
tul competiției internaționale
Romgym Trophi, Andreas
Tobă s-a situat pe primul loc
urmat de Kristofer Meszaros
cu 79,900 puncte urmat de
Kristian Balasz cu 79.650
puncte, ambii din Ungaria.

În întrecerea feminină,
gimnasta Amalia Puflea (CSŞ
Bârlad) a câştigat titlul la in-

dividual compus cu un punc-
taj total de 55,450.Pe locul se-
cund s-a clasat Ana Maria
Bărbosu (CSŞ Focşani), cu
54,900 puncte, podiumul
fiind completat de Maria Ce -
plinschi (CS Farul Con stanţa),
51,950 puncte.

La echipe, titlul feminin i-a
revenit clubului CS Farul
Constanţa (Maria Ceplinschi,
Sabrina Maneca Voinea, Meli -
sa Orazacai, Alexia Gabriela
Vănoagă), cu 150,950 puncte,
urmat în clasamentul final de
LPS Cetate Deva (Erica Go -
goa şe, Amalia Ghigoarţă, Adi -
na Crişan, Shakira Cantaragiu,
Laura Jurca), 148,700 puncte,
şi de CS Nr. 1 Constanţa (Va -

lentina Botez, Iulia Dutciac,
Andreea Preda şi Teodora
Stoian) 147,400 puncte.
Suedeza Tonya Paulsson, cu
52,850 puncte, a câştigat
prima ediţie a RomGym Tro-
phy, devansându-le pe Maria
Ceplinschi (România), 51,950
puncte, şi pe conaţionala sa
Nathalie Westlund, 51,400
puncte.

Au fost retrase din com -
petiţie, din motive medicale,
Larisa Iordache, Daniela Trică
şi Antonia Duţă (toate de la
CS Dinamo), Silviana Sfiringu
(CS Farul Constanţa), Alexia
Vătafu (CSA Steaua) şi Iulia
Trestianu (CSŞ Focşani).
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 Gimnastică

Echipa LPS Cetate Deva-
medalie de argint la seniore

J
ucătoarea română de
tenis Simona Halep,
aflată în prezent pe locul

14 în clasamentul WTA, a
anunţat încheierea
colaborării cu antrenorul
australian Darren Cahill,
într-o postare pe Facebook.

”După şase ani minunaţi în
care am lucrat împreună, Dar-
ren şi cu mine am decis să
punem capăt colaborării noas-
tre profesionale. Îţi mulţumesc
D pentru tot, pentru că m-ai
făcut o jucătoare de tenis şi o
persoană mai bună”, a transmis
Halep prin intermediul reţelei
de socializare. Halep şi-a în-
ceput colaborarea cu Cahill în
2015, dar în 2019 cei doi au
făcut o pauză, explicată de
Cahill ”din motive familiale”.
Alături de acest antrenor,
Halep a câştigat primul său
titlu de Mare Şlem, în 2018, la
Roland Garros, şi a încheiat doi
ani consecutivi pe primul loc în
clasamentul WTA, 2017 şi
2018.

După despărţirea de Cahill,
românca a avut în 2019 o
scurtă încercare de a lucra cu
belgianul Thierry Van Cleem-
put, imediat după Australian

Open, dar cei doi au renunţat
după turneul de la Doha, ex-
plicând ruptura printr-o lipsă
de compatibilitate.

Halep s-a confruntat în
acest sezon cu câteva acci -
dentări, dintre care una foarte
gravă a ţinut-o departe de tenis
din mai până în august, ratând
turneele de Mare Şlem de la
Roland Garros şi Wimbledon,
precum şi Jocurile Olimpice de
la Tokyo, fapt ce a dus la ieşirea
sa din top 10. Simona s-a
căsătorit săptămâna trecută cu
Toni Iuruc. Ea a anunţat că va
mai participa în acest sezon la
turneele de la Indian Wells,
Moscova şi Cluj-Napoca (Tran-
sylvania Open), cu speranţa de
a obţine calificarea la Turneul
Campioanelor, programat la
Guadalajara (Mexic), în pe-
rioada 10-17 noiembrie.

Tenis de câmp 

Turneul campioanelor se joacă

la Guadalajara (Mexic)
Liderul mondial, australianca Ashleigh Barty, belarusa

Arina Sabalenka (2 WTA) şi cehoaica Barbora Krejcikova,
campioana de la Roland Garros, s-au calificat la Turneul
Campioanelor (WTA Finals), eveniment care va încheia
sezonul în circuitul profesionist feminin de tenis, a
anunţat, WTA. Alte cinci locuri sunt disponibile pentru
turneul care va avea loc la Guadalajara (Mexic) anul acesta
şi care va reuni cele mai bune opt jucătoare la simplu şi
cele mai bune opt perechi la dublu din 2021.

Turneul va debuta pe 8 noiembrie şi iniţial era progra-
mat să aibă loc la Shenzhen (China), dar a fost mutat în
Mexic din cauza pandemiei de COVID-19, care anul trecut
a forţat anularea competiţiei.

Sabalenka şi Krejcikova vor participa în premieră la
competiţia de simplu a Turneului Campioanelor, după ce
anterior au evolua la dublu. 



Este întrebarea pe care
ne-o punem atunci
când mâinile noastre

au de suferit în urma
folosirii unor anumite pro-
duse dezinfectante. Și cum
uneori, forțați de
împrejurări, n-am apucat
să facem alegerea potrivită,
este momentul să re-
curgem la o selecție mai
atentă a dezinfectanților
folosiți și, mai ales, să
ținem cont de  sfatul
specialiștilor. 

Care este diferența
dintre igienizare și

dezinfectare?
• Produsele igienizante

intră în categoria cosmeticelor,
care vin în contact cu părțile
exterioare ale corpului, având
menirea de a le curăța, de a le
proteja sau de a le menține în
condiții bune. Și, indiferent de
canalul de distribuție, acestea
sunt verificate atent înainte de
a intra pe piață.

• Produsele dezinfectante
intră la categoria de biocide.
Și, orice biocid  are rolul de a
distruge, de a împiedica, de a
face inofensive organismele
dăunătoare, de a preveni
acţiunea acestora, scrie to-
tuldespremame.ro. Dezinfecția
este necesară atunci când
apare o sursă de infecție, iar
utilizarea dezinfectanților ne
poate proteja de îmbolnăviri.

Dezinfectarea mâinilor
Este absolut obligatorie,

mai ales când nu avem la
îndemână apă și săpun, sau
atunci când sistemul nostru
imunitar este slăbit și suntem
predispuși la contactarea unor
viruși sau bacterii. În astfel de
condiții, specialiștii susțin că

soluția dezinfectantă pentru
mâini trebuie să conțină pe
lângă alcool și alți agenți de
protecție precum glicerina sau
extract de Aloe Vera. Și, după
cum se știe, atât dezinfectanții
pentru mâini, cât și cei pentru
suprafețe sunt disponibili sub
formă de geluri, lichid, spray
sau șervețele umede dezinfec-
tante.

Cum facem alegerea
potrivită ?

În primul rând, trebuie să
citim cu atenție eticheta am-
balajului. Pentru că, acțiunea
unui dezinfectant este
specificată pe etichetă, acest
lucru fiind absolute necesar.
Iar un biocid cu acțiune
bactericidă trebuie să conțină
substanțe care distrug bacteri-
ile, pe când cel cu acțiune
virucidă, va distruge doar
virușii. Dacă un dezinfectant
acționează asupra mai multor
tipuri de organisme, acest
lucru este specificat tot pe
etichetă.

Și, nu în ultimul rând, pen-
tru un dezinfectant de calitate,
cu efecte secundare minime,
trebuie folosite materii prime
cu o puritate ridicată, spun

cercetătorii.

Dezinfectanții pe bază
de alcool

Au un spectru larg de
acțiune asupra unor varietăți
mari de bacterii, fungi și viruși.
Dacă sunt utilizați extern, au o
toxicitate redusă asupra or-
ganismului uman. Cu toate
acestea, trebuie verificat ce tip
de alcool conțin, fiind demon-
strat faptul că etanolul este
mai eficient. De asemenea,
vom observa și ingredientele
pe care le conține întrucât
substanțele emoliente nu
usucă foarte tare pielea. Și, în
scop de protecție, înainte de
folosire, trebuie testată o mică
suprafață a pielii.

Dezinfectanții 
fără alcool

Au la bază soluții antisep-
tice dar și alte ingredient utile
pentru protejarea pielii.

Dezinfectanții care
conțin clor

Sunt folosiți, de obicei, mai
mult pe suprafețe. Nu sunt
recomandați pentru mâini, în-
trucât pot provoca iritații. În

plus, datorită mirosului puter-
nic și neplăcut, pot declanșa
reacții adverse, mai ales per-
soanelor cu afecțiuni respira-
torii.

Apa și săpunul
Stă întotdeauna la baza

unor mâini fără microbi și bac-
terii, potrivit elle.ro. Tocmai de
aceea, de câte ori este nevoie
și, în perioada actuală este
cazul foarte des, trebuie să re-
curgem la apă și săpun. Atât
apa rece și cât și cea caldă sunt
la fel de eficiente pentru a
ucide germenii și virușii, atâta
timp cât se utilizează săpunul.
scrie unicef.org.

După ce mâinile 
au fost igienizate

Vom face la fel și cu lucrurile
personale precum telefonul,
laptopul, biroul, masa, apara -
tura electrocas nică și alte
obiecte de care ne folosim.

Tratamente naturiste 
pentru mâini

Este știut faptul că, după
atâta igienizare și dezinfectare,
mâinile sunt primele care au
de suferit. Tocmai de aceea,

este nevoie să le tratăm cu
atenție și, mai ales, să folosim
produsele naturale care ni se
potrivesc.

În cazul mâinilor 
uscate și aspre

Se combină, într-un bol mai
mic, un sfert de cană de mălai
cu o lingură de apă și o lingu -
riță de oțet de mere. După
omogenizare, cu pasta obținu -
tă vom masa insistent mâinile
uscate, timp de 10 minute.
Vom clăti mâinile cu apă caldă,
iar după ce se usucă, se aplică
o cremă hidratantă. O astfel de
combinație poate preveni
crăparea și sângerarea pielii
de pe mâini.

Vitamina E
Ajută, de asemenea, în cazul

mâinilor crăpate și care
sângerează. În astfel de situații,
se vor sparge câteva capsule
de vitamina E, iar cu pulberea
din interior se vor masa zonele
afectate. O astfel de pulbere se
infiltrează în crăpăturile pielii,
contribuind la derularea mai
rapidă a procesului de re-
generare, potrivit totuldespre-
mame.ro.

Exfoliantul 
pentru mâini 

Ajută la îndepărtarea celu -
lelor moarte ale pielii. Pentru
obținerea lui, se combină una-
două linguri de zahăr cu ulei
de măsline. Cu preparatul
obținut se masează mâinile,
făcându-se acest lucru de cel
mult patru ori pe săptămână.
După clătire, pe mâini se aplică
o loțiune hidratantă. 

Cornelia Holinschi
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Care sunt dezinfectanții potriviți
pentru mâini?
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Prin eleganța și
măreția lor,
mușcatele atrag

privirea oriunde s-ar afla.
Impunătoare și pline de
farmec, ele ne însoțesc pe
tot parcursul verii, până
toamna târziu, emanând
veselie și optimism. 

Nici chiar umbrele toam-
nei nu reușesc să le frângă, ele
continuând să strălucească
într-o varietate uimitoare de
culori. Dar ca să-și păstreze
frumusețea și anul următor,
mușcatele trebuie protejate și
pregătite cu atenție pentru
sezonul rece. Cum și care sunt
pașii de urmat, vom vedea în
continuare. 

Înainte de 
primul îngheț

Când temperaturile încep
să scadă, mușcatele vor fi
luate din grădină și puse în
ghivece. Dar cu mare atenție
la rădăcini, ca să nu fie dete-
riorate. Dacă sunt depozitate
în jardiniere sau ghivece,
acestea vor fi duse în în -
căperile special amenajate.
Mușcatele se păstrează la

temperatura de 10-14°C.

Tăierea lăstarilor 
cu flori

Se va face înainte ca plan -
tele să fie duse la adăpost. Ra-
murile florii se vor tăia la
2-4-6 ochi, în funcție de
vigoare. Este bine să fie
păstrată structura puternică,
lemnificată a plantei, pentru
că ramurile firave se usucă pe
timpul iernii. Butașii obținuți
prin tăiere pot fi folosiți pen-
tru a produce alte flori anul
viitor.

În timpul hibernării
Mușcatele nu au nevoie de

elemente nutritive. De aceea,
pământul nu se schimbă și
nici nu se îmbogățește cu
minerale. Asta pentru ca ele
să nu se dezvolte în timpul
iernii, energia consumată
resimțindu-se primăvara la
înflorire.

Mușcatele se udă de 1-2
ori pe lună și nu abundent.
Dacă planta este udată exce-
siv, la rădăcină pot apărea
paraziți, care duc la putre -

zirea  rădăcinii și a tulpinii. 

Dacă sunt păstrate în
apartamente

Ghivecele trebuie plasate

în locuri luminoase, dar nu

foarte călduroase. Asta pentru

că, mușcatele iubesc lumina și

temperaturile relativ scăzute.

Ideal ar fi ca tempera tura să

nu depășească 18 grade C,

potrivit decodays.ro. Asta

pentru că, temperatura mă -

rită va duce la îmbă trâ nirea

prematură a plantei, existând

riscul ca anul următor să nu

aibă flori bogate.  De aseme-

nea, există riscul ca mușcatele

să se îmbol nă vească din cauza

umidității sau a lipsei de

ventilație din apartamente.

Dacă sunt păstrate în
locuri întunecate

Spațiul de depozitare tre-

buie să permită aerisirea și o

umiditate cât mai mică. Ideal

ar fi ca temperatura să se

păstreze între 7-10 grade C,

neavând voie să scadă sub

zero grade.

Important!
Mușcatele curgătoare nu

se vor ține peste iarnă în
pivniță. Ele trebuie duse în
casă sau în alte locuri unde să
beneficieze de căldură și lu -
mină, scrie pestre.ro. Păstrate
în astfel de spații, ele pot în-
flori chiar și pe timpul iernii.

Înmulțirea 
mușcatelor

Se poate face prin butași
sau prin semințe. Dacă se face
prin semințe, acestea nu se
vor planta într-un vas adânc,
pentru că se va acumula
umezeala și rădăcinile în for-
mare vor fi afectate. Semințele
se vor pune la o adâncime de
1-2 cm, iar după 1-2
săptămâni vor răsări. Dacă
sunt semănate în jardiniere,
nu va mai fi nevoie de trans-
plantare. Transplantarea se va
face atunci când plantele au
două perechi de frunze.

Înmulțirea 
prin butășire

Se face primăvara și
toamna. Astfel că, prin lunile

februarie-martie, din ramu -
rile tăiate pentru a favoriza
îndesirea tulpinilor, se vor
face butași de 3-4 noduri.
Butașii vor fi recoltați de la
plante viguroase, care au avut
multe flori. Pentru a se evita
mucegăirea butașilor de
mușcată, partea care urmea -
ză să fie înfiptă în pământ se
va pudra cu pulbere de
cărbune de lemn ars (tă ciu -
ne). Aceștia vor fi lăsați să se
veștejească într-un loc răco -
ros, după care se pot planta.
Plantarea se va face într-o
lădiță, la 5-7 cm. unul de altul,
într-un pământ mai nisipos,
iar după înrădăcinare se pot
planta în locul dorit. 

La transplantare, trebuie
să se ia cât mai mult pământ
pe rădăcini. Pământul în care
sunt plan tați butașii trebuie
să fie bogat în substanțe nu-
tritive, ideal ar fi gunoiul de
grajd, bine descompus. Dar,
butașii se pot preleva tot tim-
pul anului, aceștia păstrându-
se apoi într-un pahar cu apă
sau în diferite substraturi de
înră dăcinat, ne spun horticul-
torii.

Sfaturi utile 
• Lăstarii aleși trebuie să

fie sănătoși, fără flori sau

muguri. Aceștia vor fi plantați

într-un sol format din nisip, în

părți egale cu pământ de flori.

Adâncimea de plantare va fi

de 2-3 cm.

• Vor fi așezați în locuri lu-

minoase, dar nu direct în

soare.

•Pentru a se păstra o

umiditate normală, atât a

solului cât și a aerului, butașii

se vor acoperi cu o folie, dar

vor trebuie aerisiți periodic,

scrie pestre.ro

• Regulat, se  vor îndepărta

frunzele ofilite și cele căzute,

deoarece acestea pot putrezi

și provoca micoze. 

Cornelia Holinschi
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Energia de care dispuneți este
favorabilă muncii voastre, mai
ales că sunteți în atenția șefilor.
Ar fi de dorit să vă controlați im-
pulsurile de moment și să luați
hotărâri abia după ce vă liniștiți.
În atenția voastră pot reveni per-
soane din trecut. 

Începeți săptămâna în forță.
Participați la tot felul de reuniuni
profesionale, unde aveți discuții
cu persoane importante. Tot în
această perioadă vă veți achitați
facturile și tot felul de taxe pe care
le-ați neglijat. În familie vor fi
discuții legate de o moștenire.

În perioada următoare nu sunt
probleme deosebite. La serviciu
comunicați bine cu șefii sau
colegii de muncă și vă implicați în
acțiuni legate de activitatea
voastră. Trebuie să fiți mai atenți
cu banii, pentru că sunt persoane
care caută să profite de pe urma
voastră.

Sunteți hotărâți să finalizați
toate proiectele începute la ser-
viciu, dar ca să reușiți, trebuie
să vă stabiliți prioritățile. Și, în
același timp reorganizați-vă
programul astfel încât să vă
planificați și câteva ore de re-
laxare.

Sunt posibile noi colaborări la
locul de muncă, dar este nevoie să
fie implicați și colegii. Se deschid
noi căi de comunicare, întâlniți
oameni importanți, cu care aveți
discuții legate de profesia
voastră. Sunt șanse să vă crească
veniturile din activitatea desfă -
șurată.

Astrele vă sfătuiesc să vă dozați
eforturile și să vă preocupați mai
mult de sănătatea voastră. Asta
pentru că, au fost situații în care
ați muncit fără întrerupere, iar
acum oboseala își spune cuvân-
tul. Cu toate acestea, la serviciu
trebuie să vă bazați doar pe
munca voastră.

Urmează o săptămână dina -
mică, în care veți rezolva pro -
bleme urgente atât acasă, cât și
la locul de muncă. Vor reveni în
actualitate problemele legate de
o moștenire, care nu s-au clarifi-
cat încă. Se recomandă atenție și
discernământ, mai ales când
semnați unele acte.

La locul de muncă vor fi
schimbări importante. Iar ca să
vă încadrați în norme, este posi-
bil să fiți nevoiți să vă înscrieți la 
cursuri de perfecționare. In-
diferent de situație, veți reuși să
faceți față tuturor provocărilor.
Astrele vă favorizează.

Pe tot parcursul intervalului,
relațiile parteneriale se vor sedi-
menta, iar proiectele voastre au
sorți de izbândă. Trebuie să fiți
foarte atenți atunci când semnați
anumite acte, mai ales la detaliile
ascunse. Situația voastră finan -
ciară se va îmbunătăți în foarte
scurt timp.

Aveți foarte mult de lucru, atât la
serviciu, cât și acasă. Pot apare
sarcini profesionale noi, cu
responsabilități pe măsură. Ar fi
de dorit să vă selectați prioritățile
și, la nevoie, să cereți sprijinul
celor apropiați. Sunt posibile
discuții cu partenerul legate de
unele cheltuieli neprevăzute.

Încercați să reluați problemele
nerezolvate, pentru a restabili
echilibrul în familie. Urmează zile
bune, în care vă veți reorganiza
programul de lucru. La serviciu
apar unele provocări şi sunteți
hotărâți să le faceți față cu suc-
ces.

Vă implicați în activități diverse și
nu mai aveți timp de nimic. Sunt
și anumite situaţii care vă
nemulțumesc, dar mergeți mai
departe. Până la urmă, lucrurile
se vor clarifica, iar prietenii și cei
apropiați vă vor susține ideile.

• Într-un cabinet medical:
- Doctore, este adevărat că pe mine mă vor

opera studenții?
- Da, studenții!
- Și dacă nu mă operează corect?!
- O să le punem o notă mai mică

• Discuție într-un magazin:
- Nu vă supărați... Ieri când am cumpărat de la

dumneavoastră mi-ați greșit restul cu 50 de lei...
- Eh, știți cum e doamnă, trebuia să veniți ieri...

Acum e târziu!
- Bine, atunci am să-i păstrez... La revedere!

• Ceartă între două prietene:
- De ce te-ai culcat cu bărbatul meu?
- Să văd care e mai bun, al meu sau al tău?!
- Puteai să mă întrebi pe mine!

• Telefonul soției
- Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?!
- Încă nu. Aștept să plângă.
- De ce?!
- Nu-l găsesc...

• La un interviu pentru angajare:
- Câți ani ați stat la ultimul loc de muncă?
- Aproape 20.
- Și de ce ați plecat?
- M-au grațiat...  

• Discuție între prietene
- În sfârșit, după șase ani de relație, iubitul meu

mi-a vorbit despre căsătorie.
- Și ce a spus?
- Că e însurat și are doi copii. 

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 24 septembrie

NAȚIONAL TV, ora 21,00, Eroii din iad

PRO TV, ora 23,30, O tipă dezastru

Sâmbătă, 25 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Philomena

PRO CINEMA, ora 20,30, Fețe în mulțime

Duminică, 26 septembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Arta hoției

TVR 2, ora 22,10, Departe de oameni

Luni, 27 septembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Stare de asediu

HBO, ora 21,30, Femeia Fantastică 

Marți, 28 septembrie

NAȚIONALO TV, ora 21,00, Sfinți și soldați

TVR 1, ora 22,10, Cei doi gladiatori

Miercuri, 29 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Lumină nesfârșită

DIVA, ora 21,00, Brioșe cu dragoste

Joi, 30 septembrie

FILMCAFE, ora 19,25, Ce-și doresc femeile

TVR 2, ora 20,10, Tentație fatală

Vineri, 24 septembrie, ora 21,00 

Sfaturi de viață
Filmul îl aduce în prim-plan pe Dan, un bărbat

văduv și tată a trei copii, care ține o rubrică la un
ziar local, în care dă diverse sfaturi de viață. Dar
într-o zi, în drum spre casa părinților săi, Dan o
cunoaște pe Maria, prietena fratelui său, de care se
îndrăgostește. În astfel de condiții, convingerile de
familist ale lui Dan, pe care acesta și le exprimă în
rubrica săptămânală a ziarului, sunt date peste cap
de amuzantul triunghi amoros pe care-l formează
cu fratele lui mai mic și iubita acestuia.

DIVA

Minutul de umor



Destrămarea nației
române se face
intenționat, pentru

a îmbogăți străinii. Pas cu
pas, umăr la umăr cu
Vasilica, am dus totul de
râpă. Românii mor de
foame și de frig, iar noi
jucăm  golf. Rezultatul
guvernării este dezas-
truos, nu au făcut nimic să
iasă în evidență. Gu-
vernarea ”zero”este
ocupată de Cioloș. Nu poți
face performanță cu
miniștri ca Turcanu,
Voiculescu, Ghinea, Barna,
inclusiv Câțu.

”Vedeți haosul agresiv,
vedeți incredibilul plin de
coerciții cum se instalează el
peste tot, sufocându-vă, cu
mâzga lui lipicioasă, spațiul
vital? Nu se poate să nu-l
vedeți. S-a instaurat în timp
scurt, făcând imposibilul din
ce în ce mai posibil. Atâția
cavaleri ai Apocalipsei pe
metrul pătrat n-ați crezut să
vedeți. Dar ei s-au insinuat în
viața voastră făcându-vă să le
acceptați prezența ca și cum
ar fi fost firesc să se întâmple.
Cele mai rele proiecții ale vi-
itorului din coșmarurile voas-
tre secrete sunt acum realități
și riscă să se transforme și în
„normalitate” și în „fapt ba -
nal”.

”Nu putem asista pasiv la
politica dezastrului moral,
economic și democratic spre
care este împinsă țara de
către actualul regim. Nu
putem accepta să vedem cum
țara, ajunsă prin eșec elec-
toral și manipulări grosolane,
pe mâna unei prostocrații
agresive. S-a produs o
răsturnare a valorilor, astfel
încât deciziile majore în stat
aparțin unor oameni cu
calificări precare, ajunși la
putere prin abolirea criteri-
ilor și prin acțiunea tot mai
expansivă a serviciilor se-
crete. Sunt vremuri când ser-
viciile susțin alte lucruri
decât poporul”. 

Dorim meritocrație, nu
impostură! Pentru că, integri-
tatea în viața publică nu o
poate negocia Nimeni. Dorim
justiție și nu corupție. Dorim
poliție și jandarmi apropiați
de oameni, nu ”măciucari”.

Dorim preoți curați, nu
afaceriști. Dorim educație
corectă,  nu educație impusă
de niște derbedei.

Suntem singuri într-o
debandadă malignă, fără egal.
Se discută de ,,programe”. Vor
mai trece ani până când vom
vedea rezultatele ambițio -
sului program prezidențial
”România Educată”, însă un
nou proiect pare că se bucură
deja la Cotroceni de un real
succes: ”Romania relaxata” a
lui Iohannis.

”România relaxată” 

Reprezintă mai mult decât
proiecția unei viziuni: este
mod de viață, stilul unic, in-
confundabil al președintelui
Klaus Iohannis de a întoarce
spatele realității când țara
arde. Nimeni nu stă în fața
furtunilor istorice calm și să
joace golf.  Este nesimțire,
dureri în cot sau o proastă
filozofie de viață. Reușește
performanța de a juca netul-
burat o partidă de golf în
plină criză guvernamentală,
pe care tot el a declanșat-o.
Cu o explicație de el știută a
plătit aroganța și durerea din
cot, parcă desprins de reali-
tate. Dar există, cum
spuneam, o viziune diferită la
Cotroceni. De acolo de sus,
din înălțimile rarefiate ale
puterii, președintele vede lu-
crurile altfel, într-un fel care
nu încetează să uimească
opinia publică. 

De la Palatul Cotroceni nu
se vede dezastrul din țară ?
Câțu e dus demult…la Vama
Veche. Dezastrul PNL este
Vasilica.

În România relaxată, va -
carmul cotidian se estom -
pează subit, atât de mult încât
nici măcar vuietul războiului
nu se mai aude. 

În ziua intrării talibanilor
la Kabul, președintele Iohan-
nis s-a întors pe partea
cealaltă și a fixat alarma pen-
tru săptămâna următoare,
când a convocat CSAT-ul după
o siestă prelungită. Kabulul
nu a prezentat interes. Ce
dacă au pierit suflete nevino-
vate?!

Nici criza guvernamentală,
guvernul care stă să cadă, ex-

plozia prețurilor la facturile
din energie, nu-i stârnesc
mari emoții. Tocmai când țara
arde, președintele Iohannis
găsește forța necesară să se
pieptene cu grijă, să-și aran-
jeze un papion elegant sub
bărbie și să facă poze de june-
prim pe faleza de la malul
mării, spre invidia adversar-
ilor care s-au și grăbit să-l
compare cu un chelner. Nu ne
pasă, important este să fim
relaxați. 

La Palatul Cotroceni tim-
pul se scurge diferit față de
România de peste gard.
Ședințele furtunoase cu con-
silierii, dosare grele de
politică externă, urgențele
pandemiei? Să mai aștepte la
ușă până când găsește mai
întâi, împreună cu grădinarul,
soluții la spinoasa problemă
a trandafirilor din parcul
palatului. Grădinăritul, tăiatul
trandafirilor,  i-a adus mereu
acea stare de liniște mult
visată. Doar acasă, la Sibiu, a
mai avut parte de ea.

Valul patru 
al pandemiei 

Lovește o Românie re laxa -
tă, la fel de mult ca
președintele ei: cu restricții
minime, cu stadioane pline,
cu zeci de mii de oameni
înghesuiți la concerte, cu școli
deschise doar pentru a fi în-
chise la loc, cu una dintre cele
mai mici rate de vaccinare din
Europa, cu un premier relaxat
și el printr-o Vamă Veche
pustie. 

Urmează peste câteva zile
Congresul PNL cu câteva mii
de persoane, scria ziaristul
Dan Tapalagă și bine zicea,
foarte obiectiv. Nu intere -
sează poporul, ci puterea.
Avem de toate, am tăiat pensii
speciale, am făcut reforme,
am majorat pensii, economia
duduie. Facturile au scăzut,
avem cel mai competent gu-
vern în ultimii 30 de ani. 

Suntem în faza să în dru -
măm poporul să joace golf.
Totul este jalnic, sinistru, ori-
bil, să ai miniștri care nu-și
cunosc vârsta, altul nu are
diplomă, altul nu scrie un
proiect, alții  ne îndrumă sa
devenim și pe ,,invers”. Cine

dirijează această manevră de
a prosti poporul în față?

În liniștea adâncă 
de la Palat… 

Singurele planuri cu
adevărat elaborate par a fi
următoarele ieșiri cu bicicleta
prin oraș, descoperirea de noi
trasee montane sau terenuri
de golf. 

Pas cu pas, președintele Io-
hannis se îndreaptă către fi-
nalul celui de-al doilea
mandat, fără să lase în urmă
nicio acțiune serioasă. Liniș -
te, liniște deplină. Doar
Albinuța o mai tulbură, atunci
când  dorește să fie prim-
ministru. Probabil vrea și ea
cu crosă de golf pe umăr, ur-
mând să facă un teren de golf
în Moldova. 

Pentru Președinte, timpul
trece ca într-o veșnică
drumeție, prin istoria acestei
țări. Lasă în urma o Românie
mult prea relaxată pentru a
putea pretinde că a condus-o
vreodată cu adevărat sau că i-
a păsat de soarta ei. Lasă în
urmă o Țară ajunsă Colonie
Corporatistă, unde statuile
sunt dărâmate, iar în locul lor
sunt ridicate cele ale cotropi-
torilor. Degeaba ne mirăm că
lumea nu reacționează, că nu
umple Piața de protest,
zadarnic facem alte strategii
sau dăm exemple străine.

Așa am ajuns să fim
conduși de străini

Să nu avem o clasă politică
cu adevărat românească.
Nimănui nu-i pasă de români
și România! 

Președintele Klaus Iohan-
nis a participat la ceremonia
de dezvelire a statuii în Piaţa
Mare din Sibiu. Or fi ceva
obligații și la austrieci? Toate
aceste lucruri se întâmplă
pentru că suntem conduși de
analfabeți funcționali. Ei
lucrează în administrațiile ur-
bane, în companiile multina -
ționale. Și, chiar dacă
me  m orează foarte greu, știu
să fie infatuați, plini de ură, să
mintă și să fure. Este cert că
analfabeții funcțional sunt
victimele ineficienței siste -
melor naționale de edu cație.

Sunt, în general, persoane
dogmatice, educate tribalist
și greu adaptabile în
comunități mari. Iar acești
analfabeți funcțional, numai
români nu sunt. Ei vor să ter-
mine cât mai repede Româ-
nia!

Un analfabet funcțional
semnează, într-o viață, sute
de documente oficiale, fără să
înțeleagă concret, ci doar în
linii mari, conținutul textelor
sau efectul semnăturii sale.
Social, consecința cea mai
îngrijorătoare este efectul
electoral al acestei jumătăți
de populație. 

Ca peste tot în lume, legile
actuale dau drept de vot tu-
turor adulților, chiar și celor
care habar nu au ce fac. Mil-
ioane de analfabeți funcțional
votează fără să înțeleagă cum
funcționează, de exemplu, un
parlament sau un partid
politic. Și evident, fără să
înțeleagă utilitatea sau
consecințele votului lor. Pen-
tru cei mai mulți, un schimb
concret, cum ar fi o sticlă de
ulei pentru un vot, are logică.
Dar un sistem mai complicat
decât atât, fără beneficii tan-
gibile și imediate, nu poate fi
înțeles.

Analfabeții funcțional sunt
cele mai expuse victime ale
manipulării. Iar ei decid pen-
tru noi. Parafrazându-l pe
marele nostru poet Adrian
Păunescu, îndrăznesc să for-
mulez o concluzie:

Trezește-te, Petre Țuțea, să
vezi inculții democrației!

Pentru că, mai bine jucăm
golful american decât oina
românească. Și vrem să fim
ceea ce nu suntem…

Al dumneavoastră același,
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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MERGEM SPRE DEZASTRU 
CU... CROSA DE GOLF
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Mod de preparare:
Vinetele spălate se șterg

cu un șervețel de hârtie,
după care se crestează pe
lung, dar nu pana la capăt.
Tăietura trebuie făcută în așa
fel încât, după fierbere,
vânăta să poată fi umplută.
Vinetele astfel pregătite se
fierb în apă cu sare timp de
15 minute. După ce se scot
din apă, se pun la scurs într-

o sită, lăsându-se aproxima-
tiv 3 ore. Deasupra lor se
pune o greutate, să se poată
scurge din ele tot lichidul
amar. 

Pentru prepararea um -
plu turii, varza se taie fideluțe
și se amestecă bine cu
pătrunjel tocat și sare.

Rădăcinoasele se curăță,
se taie mărunt, se călesc
două minute în ulei, apoi se

pun în bolul cu varză și
pătrunjel. La final, se adaugă
usturoiul trecut prin presă,
iar compoziția se omo ge -
nizează.

Vinetele bine scurse se
umplu cu amestecul de
legume, se leagă cu tijele de
țelină opărite și pătrunjel.
Astfel pregătite, vinetele se
așază în borcane, peste ele se
toarnă saramura călduță,
până acolo unde începe file-
tul borcanului. Dacă se
ridică, se fixează cu tije de
țelină, apoi borcanele se
înfiletează și se așază în
cămară. 

În momentul servirii, se
taie de-a curmezișul și se
toarnă puțin ulei deasupra.

INGREDIENTE

Ingrediente pentru  4 vinete: 3 linguri de ulei, o
lingură de sare, cozi de țelina și pătrunjel verde.

pentru umplutură: 1/2 varza mică, 2 morcovi mici,
1/2 rădăcină de pătrunjel, o rădăcină de țelină mică,
5-6 căței de usturoi, pătrunjel verde tocat, 2 linguri
ulei.

pentru saramură: 2  l apă, 200 grame sare mare,
500 ml oțet, o lingură boabe de muștar, amestecate cu
boabe de piper.

VINETE MuRaTE, uMpluTE cu VaRZă șI lEGuME

Mod de preparare:
Oțetul, zahărul, uleiul,

frunzele de dafin, piperul
boabe și sarea se pun la fiert.
După câteva clocote, în
amestecul obținut se opăresc
gogoșarii, tăiați pe jumătate

sau sferturi, 2-3 minute, doar
cât să-și schimbe culoarea.
Se scot apoi gogoșarii, în
oțetul rămas se pune ceapa
tăiată solzișori, bulionul, iar
după primul clocot, sara-
mura se mai ține pe foc 15

minute. După ce se ia de pe
foc, se adaugă gogoșarii, se
amestecă bine, apoi  compo -
ziția fierbinte se pune în bor-
canele sterilizate. În borcane
se vor pune apoi șuvițe de
hrean, frunze de țelină și
rondele de morcovi. Bor-
canele se înfiletează și se
acoperă cu pături.

GoGoșaRI MaRINațI cu cEapă

INGREDIENTE

1 kg spanac fiert, 2 kg ceapă, 1 kg ardei kapia, 1 kg
gogoșari, un litru de ulei, 5 căței de usturoi, 3 ardei
iuți, 2 foi de dafin, sare, piper.

INGREDIENTE

5 kg. gogoșari, 400 ml ulei, 300 g zahăr, 800 ml. oțet,
800 g. bulion făcut în casă sau 2 litri suc de roșii gros,
1-2 linguri de sare, 2 kg. ceapă, hrean, boabe de piper,
semințe de muștar, foi de dafin.

Mod de preparare:
Ceapa, spanacul, ardeiul și gogoșarii se dau prin mașina

de tocat. Compoziția obținută se amestecă bine, se
asezonează cu sare, piper, usturoi tocat și foi de dafin, după
care, se pune la fiert. Când zacusca capătă consistență se
așază în borcanele sterilizate. Deasupra fiecărui borcan se
toarnă o lingură de ulei fierbinte. Borcanele se închid  er-
metic și se lasă acoperite cu pături, până se răcesc.

Mod de preparare:
Apa și zahărul se pun la fiert pentru aproximativ 15

minute, iar când siropul obținut începe să se lege și să facă
bule mari, se adaugă boabele de cătină curățate și spălate. Pe
timpul fierberii se ia spuma, iar spre final, se adaugă coaja de
portocală rasă. Când dulceața devine lucioasă și are o nuanță
de portocaliu închis, se stinge focul. Dulceața se pune călduță
în borcane, se lasă la răcit, iar când prinde o crustă deasupra
se pun capacele și se depozitează în cămară.

Zacuscă de spanac

Dulceață de cătină

INGREDIENTE

2 kg. fructe de
cătină, 2 kg. zahăr, 2
căni de apă, o
portocală.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - ORI - H - PANC - PLOP - TRAP - ATE - IA - ROI - AS - N - RAITA - T - SPA - AIEVE - ETAN - DAR - AT - RAS - RA - G - A - P - E - RETRASA -

PISCHINTI - DESEARA - PARA - TAICA - NT - CATVA - ARS - TC - R - AI - AH - RARA - PETRILA - H - ALICA - OBSERVA - ES - APE - TAPISAT - EA

- PUI - ORIER - AN - CLOP - ODAI - O - ORE - IVI - C - SA - IE - AP - TREN - LILA - I - NAMETIT - INTAIA  



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 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 Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

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 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.

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.

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, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă
neinundabilă. Terenul se va trece în in-
travilan. 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, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO
l Vând electromotor alternator, ra-

diator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l 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,Ger-
mania, întabulat, ITP 2023. Preț:
12.500, informații telefon:
0726.141.632.

l Vând remorcă pentru motocultor
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 nego-
ciabil, telefon: 0732.052.844.

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, tele-
fon: 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

electrice, în Hunedoara și împre-

jurimi. Preț negociabil, telefon: 

0724.302.866, 0254.719.709.

MATRIMONIALE

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

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! Telefon:

0731.003.834. 

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,

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 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.

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.

DIVERSE
l Vând pălincă de Zalău, 52

grade, 40 lei/litru. Tel. 0748.225.098.

l Vând cazan (boiler termic) din
inox, cu focare, pe lemne, capacitate
95 litri, utilizat 2 ani. Telefon:
0723.243.733.

l Vând cărți de literatură,
șemineu marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox,
farfurii pictate manual, tablouri, 
goblen, obiecte de cristal și uz casnic.
Telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând mașină de spălat LG cu
bule de încărcare verticală, fără
încălzire, alimentare cu apă caldă și
rece, stare foarte bună. Preț: 350 lei,
telefon: 0723.757.434.

l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, înrămat, 36x19 cm., înrămat.
Preț: 550 lei, telefon: 0725.483.189.

l Vând covoare din lână, preșuri
țesute manual, tablouri pictate pe
pânză și sticlă, toate foarte vechi,
4 saltele pentru pat, fețe duble, din

Germania, mărimea: 140x2, grosimea
20 cm. Telefon: 0732.052.844.

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

Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,
organizează în ziua de 28
septembrie 2021, la ora
1300, la Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” din
Deva, Sala „Liviu Oros”, o
manifestare cultural-
educativă intitulată 
„Centenarul criticilor”. 

În fața publicului vor fi
prezentate personalitățile a
trei mari critici literari români
care au marcat viața literară
românească în ultimele dece -
nii: Ovid S. Crohmăl ni ceanu,
Adrian Marino și Ion Negoi -
țescu. Toți trei sunt născuți în
anul 1921 și în acest an
marcăm o sută de ani de la
nașterea lor. 

În continuarea pleiadei de
critici și istorici literari de
talia unor Garabet Ibrăileanu,
George Călinescu, Eugen Lovi-
nescu, Tudor Vianu, Șerban
Cioculescu sau Pompiliu Con-
stantinescu, cele trei perso -
nalități prezentate întregesc
tradiția școlii românești de
critică și istorie literară. 

Fiecare dintre cei trei a
lăsat o puternică amprentă în
viața literară românească,
fiecare ne-a lăsat moștenire
opere de importanță capitală
pentru oricine dorește să
cunoască istoria literaturii
române, să aprofundeze
creația unor mari scriitori
români, să citească mărturii
despre viața literară româ -
nească din perioada postbe -

lică. Astfel, „Istoria literaturii
române între cele două
războaie mondiale” a lui Ovid
S. Crohmălniceanu, „Istoria
literaturii române (1800-
1945)” a lui Ion Negoițescu
sau „Biografia ideii de
literatură” în șapte volume a
lui Adrian Marino sunt doar
trei exemple care susțin afir -
ma ția potrivit căreia moște ni -
rea spirituală a celor trei
critici și istorici literari come -
morați este covârși toare.  

Toți au lăsat moștenire ex-
egeze de critică și istorie
literară, memorii, corespon -
dență, texte literare, lucrări a
căror studiere permite
cunoașterea mai aprofundată
a literaturii române. 

Va fi prezentată și viața,
principalele repere biografice
ale celor trei mari veritabili
umaniști români, fiecare din-
tre ei fiind autorul unui con-
sistent volum de memorii:
„Straja dragonilor” a lui Ion
Negoițescu, „Viața unui om
singur” a lui Adrian Marino și
„Amintiri deghizate” a lui
Ovid S. Crohmălniceanu.   

Așa cum am obișnuit
participanții la manifestările
noastre, la sfârșitul expunerii
vor fi adresate întrebări din
subiectul prezentat, cei care
răspund corect fiind răsplătiți
cu premii constând în diplo -
me și cărți oferite de Biblio -
teca Județeană.  

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Nici nu a început bine
anul școlar, că deja
avem 15 unități de

învățământ închise în
toată țara. Ministrul
educației, care ar trebui să
vegheze asupra actului
educațional românesc,
amenință că în octombrie
sunt șanse foarte mari ca
elevii să învețe din nou, ex-
clusiv, din fața moni-
toarelor și tabletelor. 

Este al 3-lea an școlar con-
secutiv când se apelează la
această măsură, fapt care
demonstrează că în afară de
certuri politice, cei aflați la gu-
vernare nu știu să facă altceva.

Am lansat Campania
#înbănci pentru a promova
menținerea școlilor deschise
pe tot parcursul anului școlar.
Elevii se pot dezvolta per-
sonal și educațional doar dacă
rămân în sălile de clasă,
interacționând cu colegii și
cadrele didactice. Soluții
există, dar trebuie și voință.
Testarea periodică și non-

invazivă a elevilor și cadrelor
didactice, precum și o colabo-
rare mai strânsă între
direcțiile sanitare publice și
inspectoratele școlare jude -
țene sunt măsurile care pot
asigura un an școlar normal
pentru elevi. În cazul de la
Afumați, s-a văzut clar că
instituțiile statului nu comu -
nică între ele, iar acest lucru
trebuie corectat urgent.

Vă invit să vă alăturați cam-
paniei noastre în mediul on-
line. Împreună, putem să îi
convingem pe cei cu lacătul în
mână că nu închiderea
școlilor este soluția. Lăsați
școlile deschise! Elevii trebuie
să rămână #înbănci!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

„Centenarul criticilor”, 
la Biblioteca Judeţeană 

“Ovid Densusianu”

COMUNICAT DE PRESĂ

Elevii trebuie să
rămână #înbănci!

Crişcior – Părinţii şi copiii
din comuna Crişcior au în-
ceput anul şcolar bucurându-
se de o investiţie extrem de
importantă pentru educaţie.
La dispoziţia celor mici a fost
pusă, din această toamnă, o
grădiniţă cu program prelun-
git, ce va putea găzdui două
grupe a câte 15 copii. 

„Este o investiţie în valoare
de 300.000 de euro, fonduri
europene contractate prin
AFIR. Lucrările au durat
aproximativ trei ani de zile,
fără procedurile de licitaţii.
Este un proiect mult aşteptat.
Vor putea veni la grădiniţă
două grupe de câte 15 copii.
La dispoziţia fiecărei grupe se
află o sală de clasă, un dormi-
tor şi bucătărie. De asemenea,
avem un cabinet medical cu
asistent de specialitate”, a
arătat primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui. 

Deja locurile la această
nouă grădiniţă au fost ocu-

pate, părinţii apreciind opor-
tunitatea investiţiei şi faptul
că toate dotările sunt la stan-
dardele europene. „Deja
părinţii preferă să-şi aducă
copiii la grădiniţa cu program
prelungit şi nu la cea cu pro-
gram normal. Eu sper ca In-
spectoratul Şcolar să aprobe
personal suplimentar pentru
că numărul de copii este
dublu”, a menţionat primarul
comunei Crişcior.

Programul grădiniţei este

de între orele 6,00-18,00,
ceea ce pentru părinţi
reprezintă un mare avantaj şi
un ajutor real în timpul
săptămânii, atunci când sunt
nevoiţi să meargă la servici. 

Crişcior: Grădiniţă cu program prelungit
pentru copiii din comună


