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EducAţiE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 4
Parteneriatul între
administraţia locală şi
şcoală reprezintă unul 
dintre obiectivele 
conducerii Primăriei 
din comuna Vălişoara. 

culTurĂPAg. 16

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

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

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

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

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

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Evenimentul „Salonul
Hunedorean al Cărţii” a
fost anulat din cauza pan-
demiei de COVID-19. 
Organizatorii se alătură
astfel eforturilor pentru
limitarea răspândirii bolii.

GRATUIT

Bătaie de joc la
adresa hunedorenilor 
Bătaie de joc la
adresa hunedorenilor 

Masca de protecţie devine obligatorie în
şapte localităţi ale judeţului, din cauza

cazurilor de COVID-19 /pag.3

SĂNĂTATEPAg. 8-9
Castanele, aceste minuni ale
toamnei, ascund în interiorul
lor adevărate comori natu-
rale, dătătoare de energie și
sănătate. Unele soiuri sunt
folosite doar în scop terapeu-
tic, altele fiind și comestibile. 

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
ansul popular
reprezintă o
prețuire a patrimo-

niului folcloric și etno-
grafic, dezvoltă calități
motrice, trăsături de ca rac -
ter, voință, perseve rență și
creează senti mentul de
mândrie patriotică.

Așa se face că pentru hune-
doreanul Vasile ENEA (foto),

dansul popular - după cum el
însuși afirma - face parte din
viața lui.

Recent, l-am reîntâlnit. Era
același om vesel, bine dispus,
optimist și plăcut la vorbă. 

Din sincerele lui destăinu -
iri, în exclusivitate, am reținut
pentru cititorii noștri.

- Sunt coregraful formației
de dansuri populare al An -

samblului Folcloric „Hațe -
gana” aparținând Primăriei
Municipiului Hunedoara.
Acest ansamblu este o parte
din viața mea. Aici m-am for-
mat ca dansator și aici mi-am
găsit perechea, pe Daniela, cu
care m-am căsătorit și îm -
preună am cunoscut bucuria,
satisfacția de a fi dan satori.

Sunt absolvent al Școlii
Populare de Arte din Deva -
secția coregrafie.

Am fost dansator al An -
sam blului Folcloric „Ha țe ga -
na” încă din anul 1970 (când
acesta aparținea Clubului
„Siderurgistul”), iar din anul
1990 sunt coregraf și dan -
sator al aceluiași ansamblu,
preluat între timp de Casa de
Cultură din municipiu.

Ca dansator am participat
la numeroase spectacole și
festivaluri în țară și peste
hotare: R.D.G., Belgia, Iu-
goslavia, Bulgaria, Rusia, Tur-
cia, Ungaria, Franța, Grecia,
Macedonia, Serbia, Muntene-
gru, Italia, Cehia, Austria etc.

Activitatea de peste 50 de
ani în cadrul Ansamblului Fol-
cloric „Hațegana” mi-a fost

recompensată de către Pri mă -
 ria Municipiului Hunedoara
cu Diploma de excelență și
premiat în orașul reședință de
județ, în cadrul Campaniei
„Premianții fără premii”.

Pot spune că și în conti -
nuare sunt optimist, iar adu -

cerea dansului popular pe
scenă prin componenții celor
patru grupe (între 8 - 60 de
ani ca vârstă) pe care le pre -
gătesc, pentru mine înseamnă
o sarcină complexă de răs -
pundere.

C
a în fiecare an - ne re-
lata prof. Anca Maria
LUCACIU, director al

Școlii Gimnaziale Nr. 2 Hu-
neoara - în mod repetabil,
începutul anotimpului au-
tumnal aduce cu sine un
eveniment important:
şcoala îşi deschide porţile.
Este un moment bogat în
frumuseţe şi emoţie, cu o
rezonanţă aparte în su-
fletele tuturor celor care
formează şcoala: elevi,
părinţi şi profesori.

Ne bucurăm, aşadar, de de-
butul anului şcolar 2021-
2022, an pe care fiecare dintre
noi ni-l dorim a fi cât mai fruc-
tuos chiar dacă va fi al
provocărilor, al unei munci
susţinute, un an ce reclamă
din partea noastră dăruire,
implicare şi devotament.

În contextul actual de pan-
demie suntem preocupaţi de
asigurarea logisticii necesare
pentru funcţionarea şcolii în

condiţii de siguranţă sanitară,
reimplicarea elevilor, spri-
jinirea adulţilor, reconstruirea
relaţiilor şi crearea unui fun-
dament pentru învăţare. 

În pofida faptului că ne
aflăm în fața unui context epi-
demiologic care impune o
serie de limite, accesul copiilor
la o educație de calitate
rămâne primordial. În conse -
cință, dorința noastră una nimă
este aceea de a ne reîn toarce în
clase în siguranță, cu măsuri
stricte de prevenire și
protecție împotriva noului tip
de coronavirus. 

Așa cum prevede și Ordinul
emis de cele două ministere,
pentru aprobarea măsurilor
de organizare a activităţii în
cadrul unităţilor/instituţiilor
de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pen-
tru prevenirea îmbolnăvirilor
cu virusul SARS-CoV-2,
purtarea obligatorie a măştii

pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial, precum şi
pentru întregul personal al
unităţii de învăţământ, atât în
timpul orelor de curs, cât şi în
timpul recreaţiei, igiena rigu -
roasă a mâinilor, realizarea
curăţeniei şi a dezinfecţiei în
şcoală, separarea şi limitarea
contactului între elevi din clase
diferite, neparticiparea ele -
vilor care prezintă febră sau
simptome caracteristice pen-
tru infecţia cu SARS-CoV-2 și la
școala noastră sunt măsuri
esenţiale de prevenţie. În ceea
ce privește derularea altor
activități în cadrul procesului
educativ, este imperios nece-
sar ca și ele să se desfășoare
conform unor reguli specifice.

Această trecere fără prece-
dent la un nou tip de organizare
a procesului de în văţă mânt, la
o nouă experienţă de învăţare
poate avea un impact profund
şi de durată asupra rezultatelor

şcolare, sociale, emoţionale şi
de viaţă ale tinerilor.

În acest context, ne-am pro-
pus să reunim personalul
şcolii, familiile și elevii, pentru
a crea medii suport de
învăţare, în care elevii şi adulţii
să îşi poată îmbunătăţi com -

petenţe sociale şi emoţionale,
să aibă un sentiment de
aparteneţă, să se poată reface
şi prospera. 

Pagină realizată de
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Un nou an şcolar în condiţii de pandemie

Aici m-am format ca dansator 
şi aici mi-am găsit perechea
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Deva – Preşedintele Con-
siliului Judeţean Hunedoara şi
lider al filialei judeţene PSD,
Laurenţiu Nistor, dar şi alţi
primari social-democraţi din
judeţ au reacţionat la ultima
hotărâre a Guvernului Cîţu,
prin care au fost alocate fon-
duri guvernamentale către
administraţiile publice locale.
În opinia acestuia, modul de
împărţire a sumelor, care a
dezavantajat clar primăriile
conduse de membri ai PSD,
este discrimatoriu şi nu ţine
cont de nevoile reale ale tu-
turor cetăţenilor. 

După cum se ştie, Guvernul
a scos din Fondul de Rezervă,
aflat la dispoziția sa, suma de
un  miliard de lei, bani
destinați primăriilor și con-
siliilor județene, pentru aco -
pe rirea cheltuielilor de
funcționare până la sfârșitul
anului.

Doar pentru unii

„Premierul demis Cîțu și
„Guvernul meu”, eșuat în
urma moțiunii de cenzură, fac
un  cadou nesperat adminis -
trațiilor locale conduse de
libe rali. După împărțeala
inteligentă a Guvernului, în
județul Hunedoara doar unii
trebuie să trăiască. Sume
îndestulătoare vor ajunge
doar în conturile primăriilor
conduse de liberali, indiferent
de numărul de locuitori,
proiectele pe care le de -
rulează sau necesitățile pe
care le au. Astfel, în afară de
Bătrâna, cam toate comunele
liberale primesc câte 300.000

sau 400.000 de lei. Asta în
timp ce comune mari, cu
peste 3000 de locuitori, pre-
cum Băița sau Dobra, dar con-
duse de PSD, nu primesc
niciun ban. Restul comunelor
cu primari PSD primesc in-
fima sumă de 50.000 de lei
fiecare”, afirmă preşedintele
CJ Hunedoara, într-un comu-
nicat de presă. 

La municipii și orașe
situația nu este cu mult
diferită. Hunedoara, cu cel
mai mare număr de locuitori
și cu numeroase proiecte în
derulare, nu primeşte niciun
leu de la Guvern, Orăștia, Lu-
peniul, Simeria și Geoagiul, la
fel. În schimb, Deva și
Petroșaniul, au sume la dis -
cre ție, menţionează Laurenţiu
Nistor. 

„Sunt revoltat”

„Sunt mâhnit, dar și re-
voltat peste măsură. Bătaia de
joc la adresa cetățenilor
plătitori de taxe continuă. În
județul Hunedoara sunt peste
240.000 de locuitori care sunt
conduși de primari PSD. Ce
vină au acești oameni, de ce
comunitățile lor sunt con-
damnate să nu se dezvolte, să
nu progreseze în ritm alert?
De ce sunt pedepsiți, de ce tre-
buie să sufere din cauza aces-
tei împărțeli făcute din pix, pe
criterii de culoare politică? 

Doamnelor și domnilor
care conduceți PNL Hune-
doara, doamna președinte
Vetuța Stănescu, domnule Lu-
cian Heiuș, încă secretar de
stat la Finanțe, cum vă

sprijiniți județul, cum îl ajutați
să progreseze? Tăindu-le
banii celor de altă culoare
politică? Când vă plimbați
prin județ, nu mergeți și pe
drumurile administrate de
primăriile PSD, nu vizitați și
școlile modernizate de aces-
tea, nu vă pozați și pe la eveni-
mentele lor? Vă place cum
arată Deva sau Petroșaniul,
deși acolo ați pompat bani cu
nemiluita? Sunteți invidioși
cumva pe primarii PSD care
au proiecte și schimbă în bine
fața orașelor și comunelor pe
care le conduc? De ce îi
condamnați pe hunedoreni la
subdezvoltare?”, adaugă
preşedintele PSD Hunedoara. 

„Asta este România
normală şi educată, stimaţi
liberali? Aşa dezvoltaţi voi
România şi judeţul Hune-
doara? Pe sărite?”, se mai
arată în comunicatul semnat
de preşedintele CJ Hunedoara
şi al filialei judeţene PSD
Hunedoara, Laurenţiu Nistor. 

Deva – Creşterea accele -
rată a cazurilor de COVID-19
în judeţul Hunedoara a de-
terminat autorităţile să insti-
tuie măsuri de prevenire
suplimentare acolo unde se
impune acest lucru. Potrivit
ultimelor reglementări lega -
le, în localităţile în care
incidenţa cazurilor de in-
fectare cu SARS-CoV-2
depăşeşte pragul de 6 la mia
de locuitori, purtarea măştii
de protecţie devine obligato-
rie în toate spaţiile publice
deschise, deci şi pe stradă. 

În plus, programul cen-
trelor comerciale va fi limitat
în weekend până la ora
18.00, la fel ca şi deplasarea

pe timpul nopţii, când
aceasta va fi interzisă între
orele 20,00 şi 5,00 dimineaţa
pentru persoanele nevacci-
nate. 

În judeţul nostru, datele
oficiale arată că în această
situaţie se află şapte loca -
lităţi, între care municipiile
Deva şi Hunedoara.

„În localitățile în care
incidenţa cumulată la 14 zile
este mai mare de 6/1.000 de
locuitori, se instituie obliga-
tivitatea purtării măștii de
protecție, în toate spațiile
publice deschise. Sunt excep-
tate de la obligativitatea
purtării măștii de protecție
în spațiile publice deschise,

persoanele care desfășoară
activități, inclusiv sportive, în
mod individual sau împreu -
nă cu persoanele cu care
locuiesc. Alte excepții se pot
stabili, la propunerea DSP
Hunedoara, prin hotărâri ale
comitetului judeţean pentru
situaţii de urgenţă”, a infor-
mat Direcţia de Sănătate
Publică (DSP) Hunedoara.

Potrivit datelor oficiale,
incidenţa cazurilor de in-
fectare cu virusul SARS-CoV-
2 în judeţul Hunedoara a fost
calculată,, ieri, la o valoare de
4,32 la mia de locuitori. Cea
mai mare valoare a fost
consemnată în comuna Zam,
cu o incidenţă de 19,6 la mie,

localitatea fiind deja în
carantină zonală. 

În municipiul Deva, in -
cidenţa cazurilor de COVID-
19 a fost calculată la 6,88 la
mia de locuitori, iar în mu-
nicipiul Hunedoara, la 6,57 la

mie. Valori peste 6 la mia de
locuitori sunt consemnate şi
în comunele Peştişu Mic
(8,59 la mie), Brănişca (8,47
la mie), Teliucu Inferior (8,03
la mie) şi Veţel (6,35 la mie). 

Pandemie: Măştile de protecţie trebuie
purtate în Hunedoara şi Deva

Bătaie de joc și sfidare 
la adresa hunedorenilor!
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Vălişoara – Educaţia ele -
vilor reprezintă un obiectiv
important pentru adminis -
traţia locală din comuna
Vălişoara, iar acest deziderat
este susţinut prin modul în
care Primăria a înţeles să
sprijine şcoala din localitate. 

Pentru debutul acestui an
şcolar au fost alocate fonduri
de la bugetul local, astfel că s-
a reuşit efectuarea unor
lucrări de reparaţii la clădirea
şcolii, dar şi modernizarea
unor spaţii interioare. 

„Împreună cu cadrele di-
dactice și cu personalul ad-
ministrativ am făcut toate
eforturile pentru ca elevii să
pășească într-un mediu curat
și primitor. Din banii alocați
în bugetul comunei Vălișoara
pentru anul 2021, am realizat
o serie de lucrări și dotări la
unitatea de învățământ, res -
pectiv reparații la o porțiune
a fațadei, montare de gea-
muri și uși din tâmplărie PVC,
montarea unui sistem de
încălzire la subsolul unității
de învățământ unde este am-
plasat grupul sanitar și
montarea de boilere pentru
apa caldă. De asemenea, au
fost făcute lucrări de
dezinsecție și deratizare”, a
arătat primarul comunei
Vălişoara, Camelia Bedea. 

Planurile administraţiei lo-
cale referitoare la susţinerea
procesului educaţional se
reflectă şi în proiectele prin

care se încearcă moderni -
zarea materialelor didactice
şi aducerea acestora la stan-
dardul actual. 

„Desigur, suntem con ști enți
că sunt extrem de multe lu-
cruri de făcut pentru ca
această școală să ajungă la
nivelul standardelor eu-
ropene, dar vom face toate
eforturile ca în fiecare an să
alocăm sume din bugetul local
pentru lucrări de repa rații,
modernizare și dotare a sin-
gurei școli funcționale din
comună. În primăvara acestui
an, instituția a depus un
proiect pentru dotarea sălilor

de clasă cu table interactive și
alte echipamente pentru buna
desfășurare a activității
școlare chiar și în mediul on-
line”, a completat primarul
Camelia Bedea.

Nu vor fi lăsate de-o parte
activităţile extraşcolare prin
care elevii vor putea să-şi
completeze cunoştinţele acu-
mulate la cursuri. 

„Intenționăm să organi zăm
în parteneriat cu diverse
instituții, excursii prin care
copiii să afle istoria, cultura și
frumusețile acestui județ, cum
ar fi: muzee, cetăți, parcuri
naturale, etc. Cu o parte din
elevii acestei școli, ne-am în-
tâlnit și pe parcursul vacanței
școlare la cursul de progra-
mare organizat împreună cu
d-nul profesor Cosmin Călușer
iar un nou curs, mai avansat,
dorim să-l organizăm în cursul
anului școlar. Dragi elevi, vă

îndemnăm să conștientizați
importanța educației și im-
plicit a școlii, iar prin muncă,
perseverență, curaj și voință
să vă îndepliniți cele mai
îndrăznețe visuri. Cultivați-vă
mintea și inima prin lectură și
străduiți-vă să fiți, în fiecare an
școlar, mai buni decât în anul

care a trecut. Celor care abia
intrați în lumea școlii sau care
vă reîntoarceți la ea, vă urăm
ca 2021-2022 să vă fie un an
al bucuriei de a învăța și al vi-
surilor împlinite”, a completat
primarul comunei Vălişoara.

Vălişoara: Investiţii la şcoala din comună

Deva - Consiliul Județean
Hunedoara şi firma care a
câştigat licitaţia au semnat
contractul pentru Execuția
lucrărilor de modernizare și
extindere a Unității de Primiri
Urgențe (UPU) a Spitalului
Județean de Urgență (SJU)
Deva. Proiectul este finanțat
prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, axa
prioritară 8 – Dezvoltarea in-
frastructurii de sănătate și
sociale, Operațiunea 8.2.B:
Unități de primiri urgențe.    

Lucrările care vor fi execu-
tate vizează reorganizarea și
funcționalizarea UPU Deva,
astfel încât pacienții și per-
sonalul medical care deser -
vește unitatea să beneficieze

de spații și dotări la cele mai
înalte standarde. Proiectul
are în vedere recomparti-
mentarea spațiilor existente,
adaptarea instalațiilor inte-
rioare, realizarea de instalații
noi pentru ventilații, extin-
derea UPU prin construirea
unei clădiri cu parter și etaj,
dotată cu două ascensoare, în
exteriorul actualului spațiu,
cu un corp de legătură cu
clădirea existentă. La parter
vor funcționa spații de triaj,
decontaminare, resuscitare,
gipsare, operații, consultații,
zonă de așteptare. La etaj vor
fi amenajate un hol de
legătură și spații de circulație.  

”Am încredere în seriozi-
tatea constructorului, am în-

credere că va face o moderni -
zare de calitate, chiar dacă ne
dorim să lucreze mai repede
și să scurteze puțin terme -
nele, din cauza contextului

pandemic în care ne aflăm,
care pune o mare presiune pe
Unitatea de Primiri Urgențe
de la Deva” a declarat preșe -
dintele Consiliului Jude țean

Hunedoara, Laurențiu Nistor.   
Termenul de realizare a

modernizării și extinderii UPU
Deva este de 15 luni de la data
emiterii Ordinului de începere
a lucrărilor. 

Valoarea contractului de
execuție se ridică la
7.757.597,80 lei (cu TVA inclus).

În paralel cu derularea
lucrărilor de execuție, Consil-
iul Județean Hunedoara va
demara procedurile în ved-
erea încheierii contractului
de furnizare pentru dotarea
cu echipamente medicale și
mobilier specific medical a
UPU SJU Deva, o componentă
sepa rată a proiectului, în
valoa re de aproximativ
1.400.000 lei. 

Urgenţa Deva se extinde şi se modernizează

„Dorim să o felicităm pe tânăra învățătoare, Laura Lazăr,
care a ales să-și înceapă cariera de învățător chiar în școala
unde a deprins primele taine ale învățăturii și să-i urăm mult
succes în cariera de cadru didactic!” 

Camelia Bedea - Primar comuna Vălişoara

Sediul primăriei din comuna Vălişoara



În prima sâmbătă a
lunii octombrie Bi -
blioteca Județeană

„Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva, cu 
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,   
și-a primit prietenii 
la o nouă întâlnire
desfășurată sub generi cul
Noaptea Bibliotecilor,
ediția a X-a. 

Este una dintre cele mai
îndrăgite activități culturale or-
ganizate de bibliotecă, o activi-
tate care atrage participanți de
toate vârstele. De aceea, Bi blio -
teca Județeană s-a străduit să
alcătuiască un program cultural
cât mai atractiv, cât mai divers,
program care să-i bucure pe cei
care trec pragul bibliotecii.  

Programul din acest an a fost
alcătuit în așa fel încât să
meargă la sufletul fiecărui par-
ticipant la această activitate.

Primul segment al progra-
mului a fost dedicat copiilor
care, timp de câteva ore, au avut
posibilitatea să se bucure de
momente plăcute, pline de
veselie. 

Teatrul Dramatic „Ion. D.
Sîrbu” din Petroșani a venit în
fața micilor spectatori cu piesa
de teatru „Aventurile lui Mickey
Mouse”, interpretată de actori
talentați care au dat viață unuia
dintre cele mai îndrăgite per-
sonaje de desen animat.
Râsetele și aplauzele spontane
ale copiilor au fost cea mai clară
dovadă a succesului de care s-a
bucurat această piesă. 

După lumea desenelor ani-
mate, copiii au intrat în univer-
sul științei, al tehnologiilor de
vârf și, în Sala de Lectură a avut
loc un interesant atelier cu
tema „Robotică și noi
tehnologii”. Atelierul de lucru a
fost o activitate în cadrul
proiectului „Folosirea noilor
tehnologii pentru necesitățile
educaționale, sociale și civice
ale tinerilor hunedoreni”,
proiect derulat de Asociația
pentru Protecția și Informarea
Cetățeanului și cofinanțat de
Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Hunedoara.

Sub atractivul generic „Bi -
blioland”, copiii au putut să se
joace în voie, într-un spațiu

amplu, unde un tobogan gon-
flabil, un taur gonflabil, baloane
și alte surprize au făcut deliciul
sutelor de mici prieteni ai bi -
blio tecii noastre care s-au bucu-
rat din plin de aceste momente,
„îndulcite” și de vata de zahăr
oferită gratuit. 

La ora 20:00 a început con-
certul cunoscutei trupe TAXI
care a delectat publicul atât cu
piese noi, cât și cu cântece
cunoscute, interpretate de-a
lungul  celor peste 20 de ani de
când iubitorii de muzică 
pop-rock așteaptă cu interes
fiecare piesă nouă a formației.  

Un spectaculos foc de arti-
ficii a încheiat recitalul sus ținut
de trupa TAXI, un recital ce va
rămâne multă vreme în inimile
celor prezenți.

Menționăm că toate activi -
tățile în aer liber din cadrul
Nopții Bibliotecilor s-au desfă -
șurat în curtea spațioasă a Con-
siliului Județean Hunedoara,
spațiu care ne-a fost pus la
dispoziție cu aceeași generozi-
tate cu care această instituție ne
acordă sprijin ori de câte ori
este necesar. 

De fiecare dată, Noaptea
Bibliotecilor ne dă ocazia să
prezentăm în fața prietenilor
noștri fideli, în fața tuturor celor
care ne trec pragul, activitatea
noastră, specificul și frumu -
sețea muncii de bibliotecar, să
atragem cât mai mulți viitori
prieteni ai bibliotecii. De aceea,
și în acest an a fost organizat un
tur ghidat al bibliotecii, cei
prezenți primind explicații
competente de la bibliotecari
despre organizarea bibliotecii,
despre profesia de bibliotecar și

despre drumul pe care îl par-
curge o carte din momentul în
care intră în bibliotecă și până
când ajunge în mâinile citito-
rilor. 

La această ediție a Nopții
Bibliotecilor, vizitatorii au avut
prilejul să descopere nu-
meroasele lucrări apărute sub
egida Bibliotecii Județene: de la
„Județul Hunedoara, mono-
grafie” și „Deva, monografie” la
revista „Vox libri” și volumul
dedicat Bibliotecii Județene
„Ovid Densusianu” Hunedoara-
Deva la împlinirea a 65 de ani
de activitate, expuse la Sala de
Lectură. 

A urmat o proiecție de film la
Sala de Lectură până la ora 100
din noapte, anul acesta
aducând în fața publicului
ecranizarea unei cărți celebre,
tematica fiind „Cartea și filmul”. 

Pe toată durata nopții, la
Secția de Artă și Carte Franceză
a fost accesibil standul de carte
cu vânzare al Grupului Editorial
RAO din București.

Și în acest an, „restanțierii”
care ne-au trecut pragul în
această noapte au fost iertați,
iar utilizatorii noi s-au putut în-
scrie la bibliotecă gratuit.

Pentru Biblioteca Județeană,
această ediție a Nopții Bibliote-
cilor a fost un bun prilej de a ne
dovedi profesionalismul și re-
spectul față de cititori, a fost o
dovadă a faptului că toate
activitățile noastre sunt așezate
sub semnul unui profund de-
votament față de toți cei care ne
trec pragul și apreciază tot ceea
ce facem. Și de această dată am
dorit să demonstrăm că sun-
tem o adevărată instituție de
cultură, o instituție a cărei
ștachetă a calității se află la un
nivel foarte înalt. 

La fel ca în toate proiectele
noastre, și pentru Noaptea Bib-
liotecilor am avut alături Con-
siliul Județean Hunedoara, care
ne-a sprijinit, iar pentru acest
sprijin îi suntem recunoscători.  

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara
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Constatăm cu
stupoare că aceiași
oameni care au 

închis școlile vor să
închidă acum spitalele.
Aceasta este singura lor
soluție pentru orice. 

Înainte, îl respectam ca
pro fesionist și manager.
Acum, suntem dezamăgiți.
Domnul Dr. Raed Arafat, pe
care îl cunoaștem cu toții, a
anunțat la începutul acestei
săptămâni o măsură abe -
rantă: instituțiile sanitare de
stat nu mai au voie să in-
terneze sau să susțină inter -
venții chirurgicale pentru 30
de zile, exepție fiind în cazul
urgențelor sau al nașterilor.
Aceasta este ultima decizie
criminală a Guvernului eșuat
condus de Florin Cîțu.

A urmat haosul. Românii
care aveau nevoie de trata-
ment medical intensiv sau de
investigații medicale aprofun-
date nu au mai fost primiți în
spitale. Oamenii s-au speriat
pe bună dreptate. S-au format
cozi la Unitățile de Primiri
Urgențe din toată țara,
adevărate aglomerări de oa-
meni cu probleme medicale –
exact acei oameni care pot
avea cel mai mult de suferit în
lupta cu virusul COVID-19.
Această decizie aberantă a
pus mii de români în pericol,
creând cadrul perfect pentru
sute de potențiale focare de
infecție în rândul celor mai

vulnerabili dintre noi.
Ne luptăm cu virusul, oa-

meni buni, dar există și alte
afecțiuni medicale în țara
asta. Românii mor pentru că
au probleme cu inima,
afecțiunile aparatului circula-
tor fiind principala cauză de
deces în România. Nu l-am
văzut pe Cîțu sau pe colegii săi
demiși să facă o campanie de
conștientizare sau de pre ven -
ție pentru bolanvii de inimă.
Totodată, să vă reamintesc că
88% dintre bolnavii de cancer
care erau trataţi în sistemul
public din România în 2019
au murit între timp? Aproxi-
mativ 45 mii de români pierd
anual lupta cu tumorile. Aces-
tea sunt statisticile care ar tre-
bui să ne intereseze, dincolo
de pandemie.

Încă nu e prea târziu. Par-
lamentul României trebuie
convocat de urgență de Lu-
dovic Orban și Anca Dragu, iar
măsura de închidere a spi-
talelor trebuie anulată și
trimisă acolo unde îi este
locul, alături de Guvernul
picat.

Privind la realizările sale
din trecut, nu pot să nu întreb:
Ce s-a întâmplat?Domnule
Raed Arafat, de ce v-ați schim-
bat?

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

COMUNICAT DE PRESĂ
PRIVIND ÎNCHIDEREA

SPITALELOR
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F
ederaţia Română de
Rugby ia în calcul co-
masarea primelor

două eşaloane de seniori
ale României, SuperLiga
respectiv Divizia Naţională
de Seniori, o decizie ur-
mând să fie luată în luna
noiembrie, se
menţionează pe site-ul 
oficial al FRR.

"Membrii Biroului Federal
au stabilit că în luna noiem-
brie 2021 va fi organizată o
întâlnire cu reprezentanţii
cluburilor din SuperLigă şi Di-
vizia Naţională de Seniori
privind formarea unei sin-
gure competiţii destinate
echipelor de seniori", se arată
pe site-ul citat.

Departamentul Competiţii
a Federaţiei Române de Rug -
by a propus o reorganizare a
competiţiilor de seniori, cele
16 cluburi din primele două

eşaloane urmând să evolueze
într-o singură competiţie
denumită "SuperLiga".

"În prezent, la nivelul celor
două eşaloane valorice, Su-
perLiga şi Divizia Naţională de
Seniori participă un total de
16 echipe. Repartizarea aces-
tora în momentul de faţă este
disproporţionată, numă rul de
partide disputate de echipele
din SuperLigă, pri mul eşalon
valoric, fiind prea mic pentru
o competiţie rezervată primu-
lui eşalon valoric. Astfel pro -
punerea noas tră este ca cele
16 echipe să participe într-o
singură com petiţie, Super
Liga", se menţio nează în pro -
punerea Depar tamentului de
Competiţii.

Noua competiţie se va
desfăşura după următorul
format:

• sezon regulat - Cele 16
echipe vor fi împărţite în două

grupe pe criterii regionale. Se
va juca un tur Berger, 7 etape.

• play-off - Se vor califica
primele 3 clasate din fiecare
grupă. Cele 6 echipe vor dis-
puta un tur şi un retur, în total
10 etape, iar apoi semifinalele
şi finalele.

• play-out - Cele 10 echipe
vor disputa un tur Berger, 9
etape, pentru stabilirea clasa-
mentului final.

În prezent, în SuperLiga
CEC Bank evoluează echipele
CSA Steaua Bucureşti, CS Di-
namo Bucureşti, CS SCM
Timişoara, CSM Ştiinţa Baia
Mare, CS U Cluj, ACS Tomitanii
Constanţa, iar în DNS
participă CS Năvodari, CS
Ştiinţa Petroşani, CSU Alba
Iulia, CSUAV Arad, CSM Bu-
covina Suceava, RC Bârlad, RC
Gura Humorului, CSM Galaţi
şi RC Griviţa Bucureşti.

Rugby

Vom avea o singură
competiţie destinată
echipelor de seniori?

A

N

U

N
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E
chipa naţională de
handbal feminin a
României a învins

reprezentativa similară a
Insulelor Feroe cu 26-19,
în cadrul preliminariilor
pentru Campionatul Eu-
ropean din 2022.

Toată lumea se aștepta la
un galop de sănătate al ju că -
toarelor noastre, care însă au
condus la un singur gol după
prima repriză, 15-14. Elevele
lui Adi Vasile au reușit în
parte a doua a me ciu lui să își
impună jocul și să se impună
la o diferență liniștitoare, 26-
19.

Selecţionerul, care nu se
poate baza până la finalul
anu lui pe Cristina Neagu
care şi-a dorit o pauză de
câteva luni, a menţionat că
prima reprezentativă trebuie
să îşi ridice nivelul până la

întoarcerea acesteia.
Duminică, 10 octombrie

de la ora 19:10, România va
juca la Viena împotriva
reprezentativei Austriei. Am-
bele partide contează pentru
preliminariile Campionatu-
lui European din 2022.

„Sunt două meciuri ex-
trem de importante, ultimele
oficiale în care ne putem
testa condiţia înainte de CM.
Singura modalitate de a le
aborda este să fim 100%
conectaţi. Cel mai mare peri-
col este să subestimezi ad-
versarii, tocmai pentru că de
multe ori calculele hârtiei au
fost altele faţă de ce s-a în-
tâmplat pe teren. Evident
avem prima şansă, suntem
echipa mai bună. Trebuie să
ne respectăm tradiţia, nu-
mele şi ţara”, a afirmat
antrenorul  Adrian Vasile.

Handbal feminin 

România bate 
Insulele Feroe

S
imona Halep și
Gabriela Ruse fac
tandem în proba de

dublu a turneului WTA
1000 de la Indian Wells
(SUA)! Echipa româ -
nească a primit un wild
card de la organizatori.

Simona Halep și Gabriela
Ruse au primit un wild card
de la organizatorii americani,
iar cele două românce vor
face echipă în turneul de
dublu la Indian Wells. Simona
și Gabriela nu au mai evoluat
împreună în circuitul WTA
până la turneul californian.

În primul tur, perechea Si-
mona Halep/Gabriela Ruse va
înfrunta o echipă formată din
două specialiste ale probei de
dublu: Darija Jurak (Croația)

și Andreja Klepac (Slovenia).
Adversarele româncelor sunt
favorite numărul 7 la Indian
Wells.

Simona Halep și Gabriela
Ruse evoluează atât la simplu,
cât și în proba de dublu la In-
dian Wells! Simona și Gabi au
decis să joace împreună, dar
clasamentul nu le-ar fi permis
să intre pe tabloul de dublu,
așa că organizatorii le-au
făcut cadou un wild card! În
concursul de dublu de la In-
dian Wells, turneu dotat cu
premii în valoare toală de
8,15 milioane de dolari, s-au
mai înscris Raluca Olaru,
alături de Nadiya Kichenok
(Ucraina), și Irina Begu,
împreună cu Renata Voracova
(Cehia).

Tenis de câmp



Selecţionata feminină
de tenis de masă a
României a câștigat

medaliile de argint la 
Campionatele Europene
care s-au desfășurat la
Cluj-Napoca, după 
ce a fost învinsă în finală
de Germania cu scorul 
de 3-1.

Unicul punct al echipei
României a fost adus de
Daniel Monteiro-Dodean,
care a dispus cu 3-2 (11-7, 7-
11, 8-11, 11-5, 11-7) cu Chan-
tal Mantz. Arădeanca în
vârstă de 33 de ani a avut
cinci victorii în cinci meciuri
la acest Euro și și-a anunțat
retragerea de la echipa na -
țională.

În alte meciuri, Nina
Mittel ham a trecut cu 3-2 de
Bernadette Szocs, Sabine
Winter a învins-o pe Eliza-

beta Samara cu 3-0 iar Nina
Mittelham a câştigat cu 3-2 cu
Elizabeta Samara.

Antrenorul Viorel Filimon
s-a declarat dezamăgit de
acest rezultat și le-a criticat
pe elevele sale pentru că nu
au respectat planul tactic:
„Ne-a lipsit în primul rând
dorinţa de a asculta. Am vor-
bit ceva cu fetele, să zicem că
Bernie a avut momentul deci-
siv când a avut 9-6. Nu au as-
cultat, am mai spus şi după
Olimpiadă lucrul ăsta. Eliza
inclusiv acum a schimbat
două servicii… Au luptat, într-
adevăr, dar am luptat orbeşte.

Atunci când ne căpătam
avantaj dădeam cu piciorul şi
risipeam tot avantajul creat.
În general au nişte păreri care
nu ştiu, ar trebui întrebate
ele. Sunt supărat pentru că nu
au ascultat”, a spus Filimon.

România câştigase ul-
timele două titluri continen-
tale puse în joc. În 2017, la
Luxemburg, România câştiga
finala cu Germania cu scorul
de 3-2, iar în 2019, la Nantes
(Franţa), România se im-
punea în faţa Portugaliei cu 3-
0.

Germania s-a impus și în
întrecerea masculină, după ce
a câștigat meciul din finală, cu
Rusia scorul final fiind de 3-1,
obţinând al treilea său titlu
consecutiv. Germania s-a mai
impus în 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2017 şi 2019.

Echipa masculină a
României s-a oprit în sfer-
turile de finală, fiind învinsă
de Suedia cu 3-1. La com -
petiția europeană de la Cluj
Napoca au luat startul 24 de
formații feminine și 26 mas-
culine.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40

254716087, e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 203 din 27.09.2021        

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal
2127028, cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hune-
doara, judeţul Hunedoara, tel.0254712877; fax.0254716087, e-
mail info@primariahunedoara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de
02.11.2021, ora 11:00 în vederea închirierii prin licitație
publică a unui spaƫiu din incinta Bazinului de Înot din cadrul
Complexului sportiv „Michael Klein”- Ṣtrandul Municipal, în-
scris în CF Hunedoara nr. 65913, nr. cad./topo 65913-C1 în
suprafaţă totală de 3904,00 mp, aparţinând domeniului public al
Municipiului Hunedoara, respectiv:

- Spaţiul în suprafaţă de 43,00 mp, demisol, cu destinaţia
de „sală fitness-aerobic”.

Închirierea prin licitatie publică a spaţiului menţionat este
aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 228/31.08.2021  şi
se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia
documentaţiei de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la
licitaţie începând cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a, în baza cererii depuse în acest sens şi
numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 4 zile
lucrătoare de la data solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Conce-
siuni, Închirieri, Vânzări, Privatizare, din cadrul Primăriei Mu-
nicipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul
Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel. 0254712877;
fax.0254716087, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro,
persoană de contact: Achim Ovidiu.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se
achită la casieria Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin
ordin de plată în contul Municipiului Hunedoara numărul
RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipi-
ului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, per-
soanele interesate pot solicita clarificări în termen de 2 zile
lucrătoare de la data intrării în posesie a documentaţiei de
atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este 18.10.2021,
ora 11:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu
prevederile documentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate
depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate, respectiv din mo-
mentul deschiderii ei, până la data încheierii contractului de
închiriere.

Ofertele se depun până la data de 01.11.2021 ora 11:00 la
sediul Primăriei Municipiului Hunedoara- Compartimentul
Informaţii pentru Cetăţeni din B-dul Libertăţii nr.17, municipiul
Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care tre-
buie să conţină două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în
data de 02.11.2021 ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului
Hunedoara din B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara,
judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se
depun la Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Ad-
ministrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr.35,
CP 330005, jud. Hunedoara, tel. 0254211574, fax. 0254 262 251,
e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro, în termenele prevăzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în data de 05.10.2021

Primar,

Dan Bobouţanu

Aryna Sabalenka, a
doua jucătoare de
tenis a lumii și

favorită principală la In-
dian Wells 2021, nu va fi
prezentă la acest turneu
de categorie WTA 1.000,
după cea fost testată pozi-
tiv pentru Covid-19 la
sosirea în California.

Simona Halep a mai scăpat
de o adversară de top la
turneul de la Indian Wells (4
– 17 octombrie)! După ce
Ashleigh Barty (Australia, 1
WTA), Naomi Osaka (Japonia,
7 WTA), Sofia Kenin (SUA, 8
WTA) și Serena Williams
(SUA, 40 WTA) s-au retras din

turneu invocând probleme
fizice, Aryna Sabalenka (Be-
larus, 2 WTA) nu va putea
juca nici ea!

Aryna Sabalenka a anunțat
vestea contractării virusului
pe o rețea de socializare și  a
menționat că se află deja în
izolare și va rămâne în SUA
până când va primi apro-
barea să se întoarcă acasă:
„Din păcate, am fost testată
pozitiv la Indian Wells și nu
voi putea concura! Mi-am în-
ceput izolarea și voi rămâne
aici atât cât vor spune medicii
și oficialii din domeniul
sănătății”, a anunțat dețină -
toarea a zece titluri WTA!

Tenis de câmp: Aryna Sabalenka,
infectată cu Covid-19

Tenis de masă

Sportivele din România –
medalie de argint la CE



C
u învelișul plini de
țepi și o veritabilă
carapace protectoare,

aceste minuni ale toamne
ascund în interiorul lor
adevărate comori naturale,
dătătoare de energie și
sănătate. Puterile
vindecătoare ale castanelor
sunt cunoscute și recunos-
cute de cercetători, dar
unele soiuri sunt folosite
doar în scop terapeutic, 
altele fiind și comestibile.
Care sunt acestea și cum le
recunoaștem, vom vedea 
în continuare.

Castanele sălbatice

Sunt mai mari, mai ro-
tunde decât cele comestibile
și nu au codiță. De asemenea,
învelișul lor exterior are țepi
rari și mici, în interior fiind
doar una sau două castane.
Florile castanului sălbatic
sunt albe, sub formă de cior-
chini și apar la începutul
primăverii. Castanele sălba -
tice nu sunt bune de mâncat

întrucât conțin o substanță
toxică, dar sunt folosite în in-
dustria farmaceurică și cos -
metică. 

Castanele comestibile

Au învelișul exterios spi -
nos, cu țepi deși, care se des -
chid doar când fructele sunt
coapte, în interiorul înveli -
șului sunt trei castane. Man-
taua de protecție a castanelor
comestibile se desprinde pro-
gresiv și lasă să se vadă
fructele coapte, care au o
coajă maroniu- castanie. Flo-
rile castanului comestibil au
formă de mâțișori, care apar
doar la începutul verii. La fel
ca și cele sălbatice, acestea
sunt utilizate în industria
cosmetică și farmaceutică.

Recoltarea castanelor 

comestibile

Se face spre sfârșitul lunii
septembrie, continuându-se
până luna în noiembrie. Se
vor alege doar castanele

sănătoase, care, după ce se
curăță de coaja verde, se vor
pune la uscat într-un loc aeri -
sit. Uscarea durează aproxi-
mativ trei săptămâni, timp în
care castanele sunt întoarse și
rărite, dacă este cazul. Sunt
uscate suficient atunci când
devin sfărâ mi cioase.

Calități nutritive 

Recomandate de Hipocrate
în reţetele sale străvechi, cas-
tanele au apărut și pe lista
celor peste 600 de plante şi
fructe cu puteri vindecătoare
a grecului Dioscoride. Studiile
recente arată că, atât cas-
tanele comestibile cât și cele
sălbatice sunt de un real folos
în tratarea multor afecțiuni.
Acestea conțin substanțe care
acționează asupra vaselor de
sânge, asupra sistemului ner-
vos și celui muscular. Textura
sfărâmicioasă și aroma cu
tentă dulce vine de la
conținutul ridicat de amidon.
Beneficiile consumului de
castane sunt imense, acestea

putând preveni o serie de
afecțiuni, ajutând totodată și
la încetinirea procesului de
îmbătrânire. Potasiul din
conținutul castanelor ajută la
scăderea tensiunii arteriale,
diminuând riscurile asociate
acestei boli. Sunt sărace în
calorii și grăsimi, dar bogate
în minerale, vitamine și
fitonutrienți. Castanele se re -
marcă și prin conținutul ridi-
cat de fibre alimentare,
solubile și insolubile. Fibrele
solubile ajută la reducerea co-
lesterolului rău, la stabilizarea
nivelului de zahăr din sânge,
în timp ce fibrele insolubile
facilitează tractul intestinal,
spun nutriționiștii. Castanele
comestibile se pot consuma
coapte, fierte, sub formă de
pulbere, decoct sau de piure.

Remedii naturiste pe
bază de castane

Piureul de castane

Este un adevărat tonic pen-

tru organism, și se prepară
din:  500 de grame de castane,
300 mililitri de lapte degresat,
vanilie şi trei linguri cu ulei de
măsline.

Mod de preparare:
Castanele se fierb, iar mie -

zul lor se trece prin maşina de
măcinat. Pasta obţinută se
adaugă la celelalte ingredi-
ente şi se amestecă până la
omogenizare. 

Separat, se prepară un si -
rop din 40 de grame de zahăr,
75 de mililitri de apă şi două
linguriţe cu rom. Ingredien-
tele se fierb la foc mic până se
îngroaşă siropul, iar după ce
se răceşte se adaugă la pasta
de castane.

O altă modalitate de
preparare a piureului

de castane

Ingrediente: 800 g cas-
tane proaspete, 125 g zahăr
Bio, 400-500 ml apă, esență
de vanilie.

Mod de preparare:
Castanele se crestează, se
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pun într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt și se introduc în
cuptorul preîncălzit la 200
grade. Se coc la foc mediu, în
jur de 15-20 de minute, întor-
cându-se de pe o parte pe alta.
După ce s-au copt se lasă
aproximativ cinci minute,
apoi se descojesc. După ce se
răcesc, castanele astfel pre -
gătite se pun la fiert,
împreună cu zahărul și apa,
amestecându-se din când în
când. După 30-35 de minute,
când o mare parte din apă s-a
evaporat, se iau de pe foc. Cas-
tanele se strecoară și se trec
prin blender, obținându-se o
pastă cremoasă și omogenă.
Pentru a se obține consistența
dorită, la pastă se adauagă o
parte din lichidul rămas. 
Piureul de castane se păs -
trează la frigider.

Pentru fortificarea 
organismului

Se vor consuma zilnic câte
șase linguri cu piure de cas-
tane, timp de patru săptă mâni.
Piureul de castane poate fi
amestecat cu brânză de vaci, la
care se adaugă și puțină miere
de albine. Un astfel de produs
este foarte sănătos, ușor dige -
rabil și ener gizant, potrivit
sanatate.ro. 

Pulberea de castane
Se prepară din castane us-

cate și pisate într-un mojar și
trecute prin râșnița de cafea.
Se păstrează în recipiente în-

chise la culoare. 
Este utilă în cazul durerilor

de cap, având efecte încă de la
primele utilizări. În astfel de
situații, pulberea se ține sub
limbă, timp de trei minute,
dimineaţa pe stomacul gol,
după care se înghite cu apă. 

Decoctul pe bază 
de castane

Este folosit în caz de
răceală și gripă. Reduce febra
și revitalizează organismul. Se
obține din două linguri de cas-
tane uscate și mărunțite, la o
cană de 250 g apă. Preparatul
se fierbe timp de 15 minute,
se strecoară și se depozitează
în sticluţe închise ermetic. Se
administrează câte 15-20 pi -
că turi pe zi.

În cazul durerilor
reumatice sau

degerături
Se realizează un decoct din

trei-patru castane comestibile
mărunţite, la o cană cu apă.
Acestea se fierb timp de cinci
minute, se acoperă, iar după
aproximativ 20 de minute, de-
coctul poate fi aplicat pe
locurile afectate, sau se pot
face băi locale. 

Tinctura de castane
Dă rezultate foarte bune în

tratamentul trombozei și a
varicelor. Se prepară  din 250
g de castane cu coajă și un
litru de alcool de 40 grade. In-
gredientele se lasă la macerat

timp de 14 zile, apoi se
strecoară și se păstrează într-
o sticlă închisă la culoare. Se
se consumă 10-15 picături pe
zi. 

Extern, se aplică în afec -
ţiuni hemoroidale, varice,
flebite şi sub formă de frecţii
contra artrozelor la nivelul
încheieturilor de la mâini sau
la picioare.

Unguentul din castane
sălbatice

Este util în cazul infla ma -
țiilor, ajutând și la vindecarea
rănilor, cangrenelor, fortifică
venele și îmbună tățește
circulația sângelui. Pentru
obținrea lui, castanele sălba ti -
ce se fierb, se curăță de coajă,
apoi se pasează. Compoziția
obținută se amestecă, în
proporții egale, cu orice tip de
grăsime și se aplică în strat
subțire, pe locul afectat

Siropul din
castane

Este recomandat
persoanelor anemice și
copiilor. Se prepară din
500 ml decoct de castane și
500 g zahăr sau miere, care se
amestecă bine. Compoziția se
încălzește puțin, ca să se di-
zolve zahărul sau mierea, iar
lichidul devine omogen. După
răcire, se toarnă în sticle ste -
rilizate, scrie formulaas. Se
consumă trei lingurițe pe zi, în
cazul copiilor, iar pentru
adulți, cantitatea se dublează.

Făina de castane
Se obține prin măcinarea

castanelor coapte cu râșnița
de cafea, după care, la o cană
de lapte se adaugă două
lingurițe de făină. Este un
meniu hrănitor și revigorant
pentru copii în perioada de

creștere,
dar și pentru

persoanele anemice, susțin
specialiștii.

Important!
• Nu se vor folosi castanele

care provin din copaci cu flori
roz, care au teaca fructelor
fără țepi, întrucât acestea sunt
foarte toxice. 

• Castanele prăjite și sărate
sunt contraindicate cardia -
cilor și hipertensivilor.

• Produsele pe bază de cas-
tane nu trebuie combinate cu
medicamentele anticoagu-
lante, întrucât le pot amplifica
efectul.

Cornelia Holinschi
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Vor fi discuții legate de activitatea
voastră profesională și trebuie să
clarificați unele aspecte. Este mo-
mentul să vă desprindeți de
relațiile toxice și, mai ales, să
evitați să răspundeți la provocări.
Este posibil să faceți unele
călătorii pe distanțe scurte.

Încă de la începutul intervalului
pot apărea unele cheltuieli
neprevăzute, la care trebuie să
faceți față. Se conturează și
schimbări la locul de muncă și s-
ar putea să fiți nevoiți să
participați la cursuri de pregătire
profesională.  Persoanele din an-
turaj vă dau informații precise.

Beneficiați în această săptămână
de suportul astrelor și, tocmai de
aceea, veți desfășura activități de
anvergură. Colegii și persoanele
apropiate vă susțin demersurile,
mai ales că este vorba de unele
îmbunătățiri aduse la locul de
muncă. Șefii apreciază în mod
deosebit ideile voastre.

Este cazul să vă odihniți pentru
că, în ultima perioadă, ați depus
eforturi deosebite atât la serviciu,
cât și acasă. Dacă aveți foarte
multe de făcut în continuare, tre-
buie să apelați la ajutorul celor
apropiați. Asta pentru că, se pot
activa afecțiuni mai vechi.

Se întrevăd discuții cu persoanele
din anturajul socio-profesional.
Dar atenție, unele dintre acestea
își urmăresc doar interesele, așa
că analizați bine propunerile sau
ideile lor. Nu vă lăsați duși cu
vorba și, mai ales, nu semnați
documente fără să le analizați cu
atenție.

La serviciu este multă agitație,
aveți lucrări de terminat și parcă
timpul nu vă ajută. Nu vă agitați,
căutați să vă programați lucrul
în funcție de timp, fără să țineți
cont de alții. Trebuie să vă
cunoașteți interesele și să faceți
doar ceea ce este în favoarea
voastră.

Sunt posibile discuții cu șefii sau
cu reprezentanții unor instituții
oficiale pe tema investițiilor. De
aceea, trebuie să vă pregătiți și
să analizați atent fiecare detaliu
din proiectele care vi se vor pro -
pune. Cei implicați în astfel de
activități sunt atenți la toate de-
taliile.

Încă de la începutul săptămânii
trebuie să vă ocupați de pro -
blemele financiare, întrucât s-au
adunat cam multe facturi. Veți
avea de revizuit unele contracte
sau acte referitoare la o moștenire,
unde sunt posibile detalii ascunse.
Nu vă lăsați impresionați de ni-
meni și de nimic!

Proiectele la care lucrați trebuie
rediscutate întrucât, pe parcurs,
au apărut multe modificări, iar
costurile au crescut. Evitați acu-
mularea datoriilor și căutați să
cheltuiți doar atât cât vă puteți
permite. Spre sfârșitul intervalu-
lui, veți avea întâlniri cu persoane
interesante.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru în această perioadă. Sunt
lucrări pe care le-ați tot amânat,
iar acum nu vă mai puteți per-
mite s-o faceți. Nu vă bazați pe
ajutorul colegilor, pentru că
aceștia nu intenționează să lu-
creze alături de voi. În relația de
cuplu apar unele discuții.

Relațiile parteneriale sunt la cote
înalte și există șansa să vă
implicați într-un proiect de
anvergură. Calculați-vă cu
atenție timpul și nu refuzați
propunerile care vor veni pe par-
curs. Asta pentru că, sunt per-
soane care abia așteaptă să vă ia
locul.

Sunteți implicați în foarte multe
activități, iar acest lucru nu este pe
placul celor din jur. Tocmai de
aceea, este nevoie de răbdare și
prudență, mai ales cu cei din
generația tânără. Evitați supraso-
licitarea și căutați să vă reorga -
nizați cu atenție munca. Astrele
sunt de partea voastră.

CITATE CELEBRE
Care ne pot schimba modul de a gândi sau ne pot

da curajul de a merge mai departe, în orice condiții.
”Cea mai mare glorie nu o dobândeşti atunci când

nu eşti doborât niciodată, ci atunci când te ridici
după ce ai căzut” – Confucius

”Nu râde niciodată de prostia altuia. Ea este şansa
ta” — Winston Churchill

”Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te
înalță” – Nicolae Iorga 

”Când vulturii tac, papagalii încep să
trăncănească”— Winston Churchill.

”Lucrul cel mai important este să nu încetezi să
pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a
exista” – Albert Einstein

”Trebuie sa ai curajul de a te accepta așa cum ești,
chiar dacă pentru alții ești inacceptabil” – Paul
Tillich.

„De ce mi-ar păsa de ceea ce spun ceilalți despre
mine? Sunt cine sunt și stiu exact ce-mi doresc!” –
Avril Lavigne

„De îndată ce vei avea încredere în tine, vei ști
exact cum îți dorești să trăieşti”” – Johann Wolfgang
von Goethe

„Nimeni în afară de noi înșine nu ne poate elibera
mințile.” – Bob Marley.

„Atunci când ai încredere în tine, nu ai nevoie să
convingi pe nimeni de nimic. Atunci când ești
mulțumit de tine, nu ai nevoie de aprobarea altora.
Atunci cand te accepți așa cum ești, întreaga lume te
va vedea și te va accepta.” – Laozi.

„Când ești diferit, uneori nu vezi milioanele de
persoane care te acceptă așa cum ești. Tot ce observi
este acea persoană care nu te accepta.” – Jodi Picoult

SE SPUNE CĂ:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

A acceptat un nou proiect

Miran (Akin Akinozu), îndrăgitul actor din
serialul ”Hercai”, este asaltat de oferte. Chiar
dacă la început a preferat să mai aștepte, în
final, a hotărât să accepte rolul principal într-
un viitor serial, care în traducere se numește
”Jocul destinului”.

Așteptată cu nerăbdare de fani

Actrița Ebru
Șahin, protago-
nista serialului

”Hercai”, este
asaltată de fani,

care sunt
nerăbdători să

o revadă. 
Așa că, actrița
se pregătește

pentru filmările
la serialul

”Destan”, care
urmărește o

poveste de
dragoste

plasată în 
secolul 

al VIII-lea, în
stepele Asiei

Centrale.

Duminică, 10 octombrie, ora 20,30

La La Land 
Filmul spune povestea Miei, o actriță aspirantă

și a unui muzician îndrăgostit de jazz, pe nume Se-
bastian. Aceasta, în drum spre o audiție, intră în
dispută cu un alt șofer, arogantul pianist de jazz cla-
sic, Sebastian. Până la urmă cei doi se îndrăgostesc,
dar iubirea lor este pusă la încercare de mediul di-
ficil oferit de industria de divertisment. Plasat în
Los Angeles-ul zilelor noastre, printre decoruri și
momente muzicale fascinante, filmul surprinde bu-
curiile și dezamăgirile a doi tineri în încercarea lor
de a-și îndeplini visele.

PRO CINEMA

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

M - D - C - S - FACE - FAST - SEF - STA - STRA - OTET - IVI - AN - ACUM - UNIC - Z - SA - ICI - ITE - AU - U - ALA - DAR - ARATOS - PUT - TVA - ADERA - E - PV - TRI - ANA - PAPUSAR - DUH

- CRENGI USCATE - CT - SUSPIN - CADAVRU - CHEF - ZISE - P - ARI - R - E - MAT - TRASEU - FRUNZE - TI - RC - UA - AA - TOT - URS - H - ARIE - IE - AMU - RI - AD - A - SL - B - PUI - STI

- MACIULII - ACIUA - BONCALUIT - RR - H - AIA - ITI - CAI - IA - LASTARIS - RASCRUCI - O - REA - TN - RECITI - MAR - AC - IARA - I - O - AR - CAR - ARS - STAR - VB - AI - ARDEIA 



Patronul, la ,,plim-
bare cu traista-n
băț” prin Europa,

bate la ,,Înaltele
Împărății”, dar ușile sunt
închise, se schimbă
împărații.

Guvernul Cîțu este istorie.
Nu se putea mai repede, că
domnul Președinte se rela -
xează undeva planificat (o
cină într-un castel din Slova-
cia). În concluzie, pe politi-
cieni îi doare la bască de
soarta țării și a românilor.
Dias pora, care ne-a decis
soarta prin indicațiile date
celor rămași acasă, are numai
avantaje datorită votului lor
și sfaturilor; economie în co-
laps, sistem medical în colaps,
facturi la gaz și curent astro-
nomice de 140%, țara împăr -
țită în vaccinați și nevaccinați,
ordonanțe date aiurea, bani
dați la interese, angajări pe
spăgi a tuturor lipitorilor de
afișe, prețurile la alimente
urcă, salarii blocate, legea
pensiilor blocată, dar inițiată
și aprobata de PNL.

Peste tot e haos, haos 
și iar haos!

Dar lumea politică este
impasibilă la necazurile oa-
menilor. Tot ce s-a făcut până
acum în politică de câțiva ani,
a fost ori pe forță, ori pe
manipulări cu diverse dosare. 

Dacă Emil Constantinescu
este văzut azi ca Preșe din -
tele-Impotent, pe care l-a în-
vins sistemul, Klaus Iohannis
va fi amintit, probabil, ca
Președintele care a avut tot
sistemul în mână, dar a lăsat
cenușă în urma sa, nimic bun
pentru oameni și țară. E o
legătură tragică, plină de fu-
runcule morale și care gene -
rează o atmosferă viciată prin
toate crăpăturile. Termenul a
fost folosit inițial în context
medical, în sensul că punctul
de criză marca un moment
important în evoluția mal-
adiei: bolnavul urma fie să se
însănătoșească, fie să intre în
faza terminală. Interesant, re-
zolvarea crizei era asociată cu
capacitatea de concentrare
maximă și judecată limpede,
la rece, fără derapaje emo -
ționale.

De ce menționez asta: pen-
tru că ideea de criză ca punct
de cotitură oferă o cheie bună

de interpretare a ceea ce s-a
întâmplat cu pandemia anul
acesta. Punctul de cotitură a
fost cu siguranța mai-iunie,
când era nevoie de concen-
trare maximă pe campania de
vaccinare, având în vedere
apropierea sezonului de vară.

Din păcate, Cîțu, sprijinit
de Iohannis, au decis că un
congres intern de baroni-
căpușă de partid este mult
mai important decât ges-
tionarea pandemiei. Faptul că
Iohannis și Cîțu au ratat, „pas
cu pas” punctul de cotitură
așa de brutal, nu este totuși o
greșeală politică minoră, gen
făcut poze chinuite prin
parcări cu maneliști, eventual
între două bâlbe despre ben-
eficiile jocului de golf. 

Genul ăsta de mega-
eșecuri se numește „derelic-
tion of duty” – adică refuzul
de a face ceea ce e datoria ta
să faci prin poziția pe care o
ocupi ca prim-ministru sau
președinte. Ei aveau misiunea
să înăbușe pandemia. Din
păcate, au ratat-o complet,
pentru că au decis că igno-
rarea ei poate produce ben-
eficii politice. Asta e partea de
„dereliction of duty” și le
aparține complet, oricât ar
încerca să arunce vina pe nea
Ion și Maria. 

Când tu declari că statul a
eșuat, mă duc cu gândul că
acest stat eșuat este condus
de un personaj eșuat. Româ-
nia este pe penultimul loc în
ceea ce privește vaccinarea,
mai jos e doar Bulgaria. Sigur,
faptul că unii lideri politici în
România au încercat să capi-
talizeze politic exploatând
discursul conspiraționist,
îngreunează munca de con-
tracarare a dezinformării.

PNL a dovedit că nu se
poate reforma

O lecție pe care am reținut-
o din campaniile pe care le-
am cercetat este că e mult
mai greu să revii și să
convingi publicul online,
după ce ai predat inițiativa
grupurilor de dezinformare.
Cât privește capital politic,
sondajele arată o prăbușire
accelerată a PNL-ului. De cap-
italizat a capitalizat același
PSD și AUR,  umăr la umăr.
Ele sunt înșelătoare, captate

de emoția momentului. USR
A TRAS FOARTE MULT ÎN JOS
ȚARA ȘI PNL. Ce e important,
e tendința și ea e clar în picaj
pentru PNL și în ascensiune
pentru PSD. Sincer să fiu, nu
prea văd cine ar mai dori să
voteze vreodată cu PNL după
dezastrul Cîțu. Cu excepția,
probabil, a primarilor-suga ti -
vă, pe care i-a cultivat cu bani
europeni și care, cu siguranță,
îl vor părăsi la prima oportu-
nitate.

PNL a dovedit,  prin modul
în care s-a comportat vara
asta că nu se poate reforma și
că, dacă zgârii puțin la
suprafață, dai de aceleași fețe
hâde, puse exclusiv pe căpă -
tuit și parvenit ca în PSD.

Mă tem, așadar, că situația
de acum începe să se trans-
forme într-o criză de sistem și
asta e foarte grav. În fiecare zi
crapă ceva, cu efecte sociale
sau economice grave, iar
instituțiile clădite să susțină
tot eșafodajul se clatină.
Problema de fond nu e că
aceste instituții nu pot să
funcționeze și așa, ci că își
pierd încet legitimitatea prin
modul în care funcționează:
arbitrar, malign, ineficient.
Iată însă că președintele ac-
tual preferă să genereze și ali -
menteze crize exact în
momentul cel mai prost, când
pandemia a scăpat practic de
sub control. 

Eșec la o partidă de
șeptică

Întotdeauna am privit cu
suspiciune ideea că Iohannis
e un mare strateg, care își
pregătește atent mișcările pe
tabla de șah. M-am înșelat,
cred că pălăria este prea
mare. 

CÂND ÎN ȚARĂ CUMPERI
LA PREȚ EXAGERAT RES-
TURI DE MÂNCARE SĂ DAI
LA ROMANI, IAR AFARĂ
VINZI GOGOȘI PUFOASE,
PROASPETE ȘI RUMENITE ca
să obții o șapcă și să primești
o plachetă și aia nu din aur, se
numește eșec la o partidă de
șeptică.

Iohannis nu e Anatoli Kar-
pov ci eventual un jucător de
șeptică, și nu unul foarte bun.
Criza guvernamentală actuală
are o simplă explicație: Io-
hannis și-a dorit să aibă o
marionetă gen Emil Boc. Dar

prim-ministru mai slab și mai
îngâmfat decât Cîțu nu am
văzut. El nu știe să vorbească
cursiv, coerent. 

Președintele a greșit urât
de tot, când a pus în funcții
niște oameni incapabili, de
dragul de a elimina un partid
politic. 

EU NU ÎNȚELEG CE MAI
CAUTĂ CIOLOȘ ÎN POLITICA
ROMANEASCĂ. SĂ MEARGĂ
LÂNGĂ MACRON! Dar vulpile
încă păzesc cotețele pline cu
naivi și fraieri. De fapt, în șase
ani de președinție, Iohannis
nu a convins deloc că are ca-
pacitatea intelectuală să ges-
tioneze poziția de președinte.
Și, rezultatele obținute sunt
clare pentru oricine: eșec
după eșec. Singura excepție e
oarecum domeniul de
politică externă (NATO, UE),
în care nu a marcat mari suc-
cese, dar nici nu a cauzat
probleme. Pentru că, au
cauzat aliații (vezi dezastrul
NATO din Afganistan și deza-
strul UE pe toate planurile),
iar acum vedem dezastrele
cauzate de Merkel et comp. Și,
după cum se îndreaptă lu-
crurile, Iohannis va lăsa
România la sfârșit de mandat,
mai rău decât a preluat-o: un
stat slab, căpușat și fără au-
toritate, o justiție semi-
îngenucheată, o societate
slăbită și divizată.

Suntem ca pluta pe apă! 

Noi n-avem în acest mo-
ment lider, nici măcar
conducător. N-avem nici gu-
vern, n-avem nici măcar
pre¬şe¬dinte. E o ţară care
merge aşa, ca pluta pe apă.
Preşedintele se ţine numai de
lucruri fără sens, vorbeşte
prostii. Dacă preşedintele
ţării spune că statul este
eşuat, e ceva îngrozitor,
înseamnă că el şi guvernul lui
sunt eşuaţi. La Guvern au
adus doar oameni mediocri,
iar Parlamentul nu funcţio -
nează. E vraişte, e o ţară
neguvernată. Asistăm la o
decădere a instituţiilor statu-
lui român, ca urmare a oame-
nilor care reprezintă aceste
instituţii. Oameni nepregătiţi,
necinstiţi, carierişti şi
nepatrioţi. 

Toți AȘTEAPTĂ PNRR-ul,
CARE ESTE O VACA DE MULS,
DAR CU CONDIȚII DEZAS-

TRUOASE PENTRU POPORUL
ROMAN.

România întruneşte toa¬te
condiţiile pentru furtuna
perfectă, cu crize pe toate pla-
nurile: politic, sanitar, eco-
nomic şi social,  la care
nimeni nu s-ar fi gândit în
urmă cu doi-trei ani. Eu am
scris cu patru ani în urmă și
am spus unde vom ajunge. 

Lăsați joaca, 
Domnule Președinte! 

Pentru că vin timpuri
grele, iar țara are nevoie de
oameni serioși, nu de ires -
ponsabili erijați în lideri,
mario nete de serviciu, care
participă la distrugerea unei
nații conduse de la Bruxelles
sau de peste ocean. Guvernul
Cîțu a căzut, vine Alinuța,
Adinuța sau Vasilica înapoi?!
Julien stă la cotitură, cu Pâs-
laru și Tudorache, care au
făcut dezastru în servicii și
poliție. Adică bătaie de joc!

JULIEN TACE. MACRON ȘI
MERKEL SUNT ISTORIE DIN
APRILIE 2022. TE ROG, DOM-
NULE CIOLOȘ, MERGI ÎN
FRANȚA SĂ CANDIDEZI!

Noi nu reușim să con-
cretizam nimic, să ducem
ceva până la final. România
nu a reuşit să-și valorifice
niciodată resursele de când
există date economice. Iar
acest lucru ţine de faptul că
nu avem capacitatea de a fi-
naliza obiective.Doar le
desenăm, le discutăm, dar nu
le finalizăm. 

Statul a eșuat, gogoșile nu
se mai vând, iar noi am rămas
cu falimentul și sărăcia. 

AUF WIEDERSEHEN’ MR
CÎȚU, BARNA, CIOLOȘ
JULIEN!

Căpitanul vasului eșuat
pleacă ultimul!       

Al dumneavoastră același 
Prof. Ioan Romeo Mânzală

oPiNii - 118 - 14 octombrie 2021

A eșuat ”chioșcul de vândut
gogoși” electoratului românesc! 
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Mod de preparare:
Legumele, curățate și

spălate, se toacă mărunt sau
se rad pe răzătoarea mare.
Se pun apoi la călit în ulei,
unde se adaugă vegeta sau
delikat. După câteva minute
se pune și varza rasă, contin-
uându-se călirea până ce

legu mele se înmoaie. Peste
legumele călite se toarnă apă
clocotită și se lasă la fiert.
Când legumele sunt aproape
fierte, se pun cartofii tăiați
cuburi. 

Separat, ceapa mai mică
se taie mărunt și se călește în
ulei. Când devine sticloasă,

se presară două linguri rase
de făină, călindu-se în con-
tinuare câte minute. După ce
fierb și cartofii, rântașul cu
ceapă se toarnă în oala cu
ciorbă, se adaugă zarzavatul
pentru ciorbă, se potrivește
de sare și se mai dau câteva
clocote. La final, se presară
mărar tocat deasupra, se
adaugă iaurt sau lapte bătut
(aproximativ două căni). Se
stinge focul, iar ciorba
acoperită cu un capac se mai
lasă câteva minute până se
pătrund aromele, apoi se
poate servi.

INGREDIENTE

o ceapă mare și o ceapă mică, doi morcovi, o
rădăcină de țelină, un păstârnac, doi cartofi mici, varză
dulce, iaurt sau lapte bătut, zarzavat de ciorbă, roșii,
ardei gras, frunze de țelină și pătrunjel, sare, delikat,
mărar.

CIoRbă DE vARză DuLCE Cu IAuRT

Mod de preparare:
Ceapa se taie în felii

subțiri și se călește în ulei,
până devine sticloasă. Se
adaugă apoi ardeii tăiați
fideluțe, legumele lăsându-se

la călit până se înmoaie ușor.
Roșiile decojite se taie
cubulețe și se pun în cratița
cu legumele călite. La final, se
adaugă boiaua, sarea, piperul
și se mai dau câteva clocote.

LECso - GhIvECI uNGuREsC 

INGREDIENTE

Aluatul dospit: 200 ml lapte, 75 gr unt, 375 g făină,
un plic de drojdie uscată, 50 gr zahăr, zahăr vanilat,
un ou, sare. 

Aluatul sfărâmicios: 100 gr nuci întregi, 100 gr. unt,
50 gr, zahăr, zahăr vanilat, sare, 200 gr făină.

Crema: un plic cu  budincă de vanilie, 40 gr zahăr,
500 ml lapte, 100 gr nuci mărunțite, 1 kg. de mere.

INGREDIENTE

500 gr ceapă, 50 ml.
ulei, 500 gr. ardei, 500 gr
roșii sare, piper.

Mod de preparare:
Pentru prepararea aluatu-

lui dospit, se încălzește
laptele, se adaugă untul și se
lasă să se topească. Drojdia
dizolvată în lapte călduț se
pune în vasul cu făină. Pe
rând, se adaugă apoi celelalte
ingrediente și amestecul
călduț de lapte cu unt, după
care ingredientele se fră -
mân tă, până se obține un
aluat omogen. Aluatul obți -
nut se acoperă și se lasă la
dospit până își dublează
volumul. 

Pentru prepararea aluatu-
lui sfărâmicios, untul se
topește și se pune într-un vas
pentru mixare. Se adaugă
apoi zahărul, zahărul vanilat,
sarea și totul se amestecă
bine cu mixerul. La compo -
ziție se adaugă apoi făina și

nucile mărunțite grosier. In-
gredientele se amestecă cu o
lingură, obținându-se un
aluat sfărâ micios.

Asamblarea
Aluatul dospit se întinde

într-o foaie dreptunghiulară
de dimensiunea tăvii și se
așază în tava de copt, ta pe -
tată cu hârtie.

Crema cu budincă se în -
tinde peste aluat, deasupra
ei se așază bucățile de mere,
iar peste cremă și mere se
împrăștie uniform aluatul
sfărâmicios. Tava se intro-
duce în cuptor și se coace
aproximativ 40 de minute.

• Prăjitura se servește
proaspătă, dar este la fel de
gustoasă și a doua zi. 

• În loc de mere, se pot
pune și prune.

Prăjitură din aluat
sfărâmicios cu 
mere și nucă
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Călin BICĂZAN



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 casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând garsonieră în Brad, et.3,
termopan, ușă metalică, complet
mobilată și utilată, taxe la zi. Preț:
13.500 euro, telefon: 0737.192.061.

l Vând casă în Hășdău, cu
grădină, în suprafață de 4700 mp,
pretabilă pentru casă de vacanță sau
cămin pentru persoane vârstnice.
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă în Dăbâca, cu
grădină, livadă de pomi fructiferi, pre-
cum și terenuri adiacente, pretabile
pentru APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, telefon:
0722.564.004.

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

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 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 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

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 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 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 2,62 ha teren în Lunca

Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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 extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0785.116.197,
0755.488.124.

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.

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.

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 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,
radiator 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 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.

CERERI DE SERVICII

l Domn, 67 de ani, doresc să mă
angajez ca paznic la un post fix, cu
carte de muncă. Rog seriozitate. Tele-
fon: 0762.754.969, 0736.175.735.

OFERTE SERVICII

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

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, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

l Domn, 79/180/80, singur, sin-
cer, pensionar divorțat, sufletist,
doresc căsătorie cu o doamnă curată,
serioasă. Rog seriozitate. Telefon:
0740.918.868.

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 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 covor persan, 2 x 3 m, din
Mongolia, model deosebit şi draperii din
material import, foarte puţin folosite.
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.

l Vând țigle din demolări (Jimbo-
lia), cu două ciocuri de prindere),
aproximativ 1800 bucăți, din care
60% bune. Preț negociabil, avantajos,
Deva, Viile Noi, str. Râului nr.4, tele-
fon: 0732.618.856.

l Vând aragaz cu 3 ochiuri și cup-
tor, Zanussi, plasmă TV. Rog și ofer se-
riozitate. Telefon: 0731.129.646,
0762.754.969, între orele 8,00-20,00. 

l Vând covor oval, 2,33/1,50, fond
verde cu medalion, carpetă 1,10/0,60,
aceleași desene, noi, preț: 400 lei și
măsuță TV cu vitrină, loc pentru CD,
100 lei. Telefon: 0726.426.011. 

l Vând țuică de prune, 38 grade,
zona Hațeg, 25 lei/litru, cantitate mai
mare 20 lei/litru. Tel. 0723.757.434.

l Vând doi pești:  un guppy și un
platy. Preț 33 lei, tel. 0757.900.313.

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

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

P
rintr-un  ordin  dat
poștașilor de către
Maria Czane, actu-

alul director la Oficiul
Județean de Poștă Hune-
doara - după cum se poate
observa în facsimil -  li se
transmite imperativ facto-
rilor poștali obligativi-
tatea de a face
abonamente la o anumită
publicație din județ.

Acest lucru pare desprins
dintr-o altă epocă, dintr-un
scenariu  politic abject, prin
care slugărnicia media tre-
buie răsplătită. Fapta petre -

cută în urmă cu puțin timp
reprezintă o gravă încălcare a
concurenței pe piața media și
o imixtiune flagrantă a poli -
ticului în societatea civilă.

Iată comunicatul transmis
poștașilor pe mai multe gru -
puri:

Comunicări: ,,După cum ați
fost informați la ședința de
lucru din data de 31.08.2021,
s-a stabilit targhet (sic!) pen-
tru abonamente la Ziarul
Servus Hunedoara. Deci, din
ordinul D-nei Director (se
specifică în nota de comuni-
care, n.red.), veți face câte

două abonamente la Servus
Hunedoara imediat !!!

Luni, în data de
27.09.2021 toți poștașii  vor
trimite chitanțele și sumele
(…). Vor fi înregistrate Nr. ca -
talog  13428, val ab/ lună  -11
lei , Taxe 4,23 lei .

Vă mulțumim pentru înțe -
le gere” - se arată în ,,ordi nul”
transmis de șefa poștei hune-
dorene.

Să amintim că doamna
Czane a fost numită, potrivit
unor surse,  pe baza nego -
cieri lor politice între condu -
ce rea județeană a PNL și

pri marul Petroșaniului, dacă
Tiberiu Iacob Ridzi.  Aceleași
surse spun că  în urmă cu
câțiva ani, doamna de față și-
a dat demisia din PNL,
nemulțu mită de faptul că
Tiberiu Iacob Ridzi a trecut
de la PDL la PNL. Uite că,
peste ani, ,,omul negru’’ de
atunci a fost cel care i-a
,,dăruit,, fotoliul de director la
Poșta hune do reană!

De asemenea, potrivit
unor informații, familia direc-
toarei Czane are un lipici  pro-
fesional perfect, în companie
fiind angajați fiul, fiica  și sora
acesteia. Cât despre ultimele
angajări în poștă, se mai
spune că s-au făcut tot cu gi -
rul politic al PNL-ului  hune-
dorean .

Contactată  telefonic pen-
tru a-și exprima punctul de
vedere legat de situația pre -
zen tată, directoarea  Maria
Czane și-a exprimat indig -
narea față de îndrăzneala de
a-i cere clarificări. Mai mult
decât atât,  ne-a spus să fim
atenți ce vorbim, pentru că-și
rezervă dreptul de a ne ac -

ționa în judecată. 
Perfect doamnă, aveți tot

dreptul să o faceți! Dar stau
mărturie zeci de oameni care
au primit mesajul de față sau
care au fost sunați pentru a vă
îndeplini ”indicațiile preți -
oase”.

Alte comentarii sunt de
prisos, pentru că politica și
cumetria de casă sunt mai
mult decât evidente!

Cornel Poenar

B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva

anunță cu deosebită
părere de rău că, din
cauza creșterii alarmante
a cazurilor de infectare
cu virusul SARS-CoV-2, Sa-
lonul Hunedorean al
Cărții, programat pentru
13-16 octombrie a.c., nu
va mai avea loc. 

Este o hotărâre pe care
am luat-o după o matură
chibzuință, cu multă durere
și cu regretul că nu putem
oferi iubitorilor de carte
evenimentul pe care îl
așteptau atât de mult. Acum,
însă, cu toții traversăm o
perioadă grea, iar instituția
noastră trebuie să dea
dovadă de maturitate și de
foarte multă responsabili-
tate pentru a nu pune în

pericol sănătatea celor care
ar fi dorit să vină la acest
eveniment. Acest pericol ar fi
fost sporit de faptul că toate
manifestările legate de Sa-
lonul Hunedorean al Cărții
erau programate să se
desfășoare în spațiu închis,
un motiv în plus de creștere
a riscului de contaminare
pentru organizatori și vizita-
tori. 

Nu ne pierdem speranța
că vom trece cu toții peste
această perioadă grea,
dureroasă, și ne vom reîn-
tâlni la următoarele ediții ale
îndrăgitului nostru Salon
Hunedorean al Cărții.  

Vă mulțumim pentru
înțelegere.

Manager,
Ioan Sebastian BARA

Salonul Hunedorean al Cărții, 
programat pentru 13-16 octombrie a.c.,

nu va mai avea loc

Mizerii liberale făcute de către directorul
poştei hunedorene, Maria Czane


