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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 4
Competiţia de motociclism
hard enduro desfăşurată 
de curând în comuna Băiţa, 
un bun prilej de 
promovare turistică 
a zonei.

COVID-19PAg. 3

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!

Mai multe instituţii 
publice şi-au sistat
audienţele directe cu 
publicul şi au mutat
această activitate în
mediul online. 

GRATUIT

Computer tomograf  extrem de 
performant la spitalul din Hunedoara
Computer tomograf  extrem de 
performant la spitalul din Hunedoara

Doi tineri din Brad au demonstrat că pot
învinge vârfurile din Himalaya. /pag.16

SĂNĂTATEPAg. 8-9
Cunoscuți și recunoscuți 
pentru calitățile lor 
uimitoare, strugurii domină
cu autoritate fructele 
toamnei, fiind adevărate
izvoare de sănătate 
pentru organism. 

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



2 - ActUALitAte 15 - 21 octombrie 2021

Încercăm să onorăm
dorința unor 
pensionari și nu

numai, unii foști
siderurgiști hunedoreni,
de a afla amănunte
privind condițiile pe care
le pot găsi în această
toamnă aurie pentru o
vacanță plăcută în
stațiunea
balneoclimaterică
Geoagiu-Băi, cunoscută
încă de către geto-daci
pentru calitățile curative
ale apelor termale. 

Am cunoscut-o pe Mihaela
Suciu (foto 1), recepționera
la SC Vacanța SRL Geoagiu-
Băi, care cu amabilitate și
mult respect ne-a oferit
răspunsuri clare, profesio -
niste întrebărilor noastre, nu
înainte de a ne informa, că
stațiunea se află la altitudine
de 350 m, într-o depresiune
între dealuri de mică înăl -
țime, între sudul Munților
Apuseni, la contactul aces-
tora cu Valea Mureșului.

Prezente lângă noi, Si-
mona Deheleanu, (foto 2) în
calitatea sa de director al
societății, ne-a zis că hotelul
beneficiază de 236 locuri de
cazare dintre care 60 în
căsuțe de vacanță. 

Aici se pot trata afecțiuni
reumatismale degenerative
inflamatorii, ginecologice și
ale sistemului nervos peri -
feric.

Se poate face și cură in -
ternă pentru gastrite, ulcer,

afecțiuni renale etc.
Despre moderna bază de

tratament, ne-a vorbit și asis-
tenta șefă, Livia Pop, (foto 3)
care a punctat faptul că, aici
activează 6 persoane care au
la timonă pe cunoscutul
medic balneolog Marica Jo-
vanovic.

Ne-a prezentat și factorii
de cură: ape mezotermale, la
temperatura de 29°, 30° C,
climat reconfortant tonic cu
varietăți mici de tempera -
tură, băi cu apă termală în
bazin și la cadă, termoterapie
și fizioterapie, împachetări
cu parafină, masaj, saună,
izvoare cu apă minerală,
mezotermală, pentru cură
internă etc.

Am cunsocut și câteva din-
tre asistentele medicale: Ma -
ri ca Ungureanu, Cristina
Filker, Marilena Bota și Cris -
ti na Mestereagă, toate susți -
nând că pentru ele, în

me  se ria aleasă, lucrul cel mai
important este grija și res -
pectul pentru omul bolnav,
alinarea suferinței acestuia.

–  Pentru un stil de viață
sănătos – ne spunea ospătara
Mariana Coleniac (foto 4) - la
masă oferim oaspeților noș -
tri o alimentație echilibrată,
meniurile fiind atât la comun,
cât și pentru regim. Se
mănâncă deci bine și sănătos.

De consemnat sunt și
spusele administratorului
societății, Emil Groza, „dorim
să fim mereu, prin ospitali-
tate, la înalțimea cerințelor
tuturor oaspeților veniți
pentru odihnă și tratament,
a iubitorilor de peisaje pito -
rești și puncte de atracție
istorică”.

Fotoreportaj semnat
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Nu de mult - după cum
ne spunea Sorin
Gabriel ISTRATE

(foto) - s-a derulat o cam-
panie de control în dome-
niul construcţiilor. Aceasta
face parte din Programul
propriu de acţiuni al In-
spectoratului Teritorial de
Muncă Hunedoara aferent
anului 2021.

Inspectorii de muncă din
cadrul ITM Hunedoara au efec-
tuat un număr de 22 de acţiuni
de control la firme care acti vea -
ză în domeniul construcţiilor.

La acţiunile de control au
participat şapte inspectori de
muncă. În timpul controlului a
fost găsită o persoană care
desfăşura activitate la un anga-
jator din judeţul Bihor fără ai fi

fost întocmite forme legale de
angajare. Firma a fost sancţio -
nată cu amendă contra -
venţională în sumă de 20.000
lei fiindu-i dispusă şi măsura
de a întocmi pentru persoana
respectivă contract de muncă
de la data reală a angajării.

Cele mai frecvente ne con -
formități constatate în timpul
controalelor la firme din do -
meniul construcţiilor au fost:
lipsa evidenţei orelor de
muncă prestate zilnic de fie -
care salariat, cu evidenţierea
orelor de începere şi de sfârşit
ale programului de lucru;
transmiterea cu întârziere a
contractelor de muncă în
aplicaţia ReviSal; neîndepli -
nirea în totalitate a măsurilor
dispuse în controalele ante-

rioare; lipsa copiilor con-
tractelor de muncă la locul de
muncă controlat pentru sa la -
riaţii ce-şi desfăşoară activi-
tatea în acel loc.

Pe lângă amenda pentru
muncă fără forme legale s-au
mai aplicat şi două avertis-
mente şi    s-au dispus 35 de
măsuri pentru remedierea
deficienţelor constatate.

Pe lângă această campanie
au mai fost efectuate 57 de
controale atât în domeniul
relaţiilor de muncă, cât şi în
domeniul securităţii şi sănă -
tăţii în muncă. Din aceste con-
troale 40 au fost în domeniul
SSM.

Alţi cinci angajatori au fost
sancţionaţi pentru neconfor -
mităţile descoperite în timpul

controalelor, din acestea patru
au fost sancţionaţi cu avertis-
ment pentru nerespectarea
dispoziţiilor din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
şi unul pentru încălcarea
legislaţiei relaţiilor de muncă. 

Din totalul acţiunilor reali -
zate, un număr de 20 au vizat
şi respectarea măsurilor dis-
puse pentru limitarea răspân -
dirii Covid-19. Aceste controale
s-au făcut în comun cu alte
instituţii: Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Hunedoara,
Inspectoratul Judeţean de Jan-
darmi Hunedoara, Direcţia de
Sănătate Publică Hunedoara,
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Hu -
ne doara, Direcţia Sanitar Vete -
rinară şi pentru Siguranţa

Alimentelor Hunedoara.
Au fost formulate 12

răspunsuri la petiţii aflate în
termenul legal de soluţionare,
fiind depuse în acelaşi interval
de timp alte zece .

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Campanie de control în domeniul construcţiilor

La Vacanţa… vacanţe pentru sănătate

Mihaela Suciu                                  Simona Deheleanu                               Livia Pop                                Mariana Coleniac 
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U
n astfel de sistem,
care a costat peste
800.000 de euro,

mai există în doar două
spitale din România

Hunedoara - Un com-
puter - tomograf de ultimă
generație a ajuns la Spitalul
„Dr. Alexandru Simionescu”
din Hunedoara. Este vorba
despre un sistem Siemens
Somatom X.cite de ultimă
generație, fabricat în 2021. 

Noul computer - tomograf
a costat 835.000 de euro și a
fost achiziționat prin inter-
mediul unui proiect cu
finanțare europeană neram -
bur sabilă.

După ce va fi instalat și
operaționalizat, noul CT (al
doilea după cel cumpărat
prin fonduri PNDL2 în 2018)
va contribui semnificativ la
îmbunătățirea performanței
serviciilor medicale acordate
de Spitalul municipal din
Hunedoara.

„Ne bucurăm să avem un
asemenea sistem în dotare.
În țară mai există doar două

sisteme similare, unul în
București, celălalt la Timi -
șoa ra. Este vorba despre un
sistem de tomografie
computerizată cu 128 de
slice-uri care, în faza de
reconstrucție, poate furniza
și 384 de slice-uri. Sistemul
este dotat cu inteligență
artificială, fapt ce permite
fluxuri de lucru optimizate,
atât în faza de achiziție, cât și
de post-procesare a imagi -
nilor. Mai mult, acest sistem
are și un soft de reducere a
dozei de radiații cu până la
60 la sută față de un CT
obișnuit. Noul CT permite
efectuarea întregii game de
investigații, pentru toate
tipurile de pacienți și are și
un mod dedicat de investi-
gare a pacienților pediatrici.
În plus, sistemul permite in-
clusiv scanarea pacienților
bariatriatici precum și a
celor ventilați mecanic sau
intubați. Pe lângă perfor -
manțele tehnice, acest nou
computer tomograf ne va
permite ca, din momentul în

care va fi instalat și opera -
ționalizat, să separăm fluxu-
rile de pacienți, astfel încât
pentru pacienții COVID-19 să
se folosească un CT, iar pen-
tru cei non-COVID, celălalt
CT”, explică managerul Spi-
talului Municipal Hunedoara,
Radu Budae.

Noul sistem de tomografie
computerizată reprezintă
unul dintre punctele impor-
tante ale proiectului cu
finanțare europeană elabo-
rat cu sprijinul Primăriei mu-
nicipiului Hunedoara, în

va loare totală de 2 milioane
de euro, pentru care contrac-
tul de finanțare a fost semnat
la mijlocul lunii iulie a aces-
tui an. 

„Noul CT va reduce con-
siderabil timpii de așteptare.
Finanțarea a fost obținută
din Fondul European de Dez-
voltare Regională și este încă
un rezultat al preocupării
noastre permanente pentru
susținerea spitalului din mu-
nicipiul Hunedoara. Pe lângă
acest computer - tomograf
de ultimă generație, prin

același proiect au ajuns deja
la spital și alte dotări impor-
tante, cum ar fi 160 de paturi
noi pentru secțiile spitalului,
și vor mai ajunge și multe
alte dotări importante, de la
aparatură pentru secția ATI
și o unitate pentru resus-
citare neonatală până la in-
jectomate, aspiratoare
chi rurgicale și așa mai de-
parte. Spitalul a fost și
rămâne o prioritate pentru
Primăria Hunedoara”, a pre-
cizat primarul Dan Bobou -
țanu.

Bucureşti – O declaraţie
surprinzătoare referitoare la
energia electrică tranzacţio nată
în piaţă a fost făcută, zilele tre-
cute, de către Bogdan Badea,
preşedintele directoratului
Hidroelectrica. Audiat de
comisia parlamentară privind
preţul energiei, Badea a spus că
furnizorii refuză să încheie con-
tracte pe termen lung cu
producătorii, la preţuri mai
mici, şi preferă să cumpere de
pe platformele bursiere pe ter-
men scurt, cu preţuri mari,
speculative.

Potrivit acestuia, Hidroelec-
trica a scos mereu la vânzare
energie în contracte forward pe
bursa de energie OPCOM, însă
furnizorii sunt cei care nu vin să
cumpere.

„Tot timpul Hidroelectrica a
scos energie la tranzacţionare.
Din păcate, de mai mulţi ani
observăm un fenomen: marii
furnizori, cei cu mulţi clienţi, nu
cumpără acea energie şi se duc
în pieţele speculative de tip PZU
(piaţa pentru ziua următoare -
n.r.), unde preţurile sunt ex-
trem de mari. Aceasta în
condiţiile în care această 
energie se putea achiziţiona din
timp, la preţuri mult mai mici”,
a afirmat Badea.

El a subliniat că energia mai
ieftină, pe care o vinde Hidro-
electrica pe termen lung, este
cumpărată de traderi care apoi
o vând mai scump în PZU.

Badea a precizat că au fost
anulate licitaţii prin care Hidro-
electrica voia să vândă 4,55
TWh de energie cu livrare în
2021, pentru că nu a venit ni-
meni să cumpere aceste
cantităţi, în condiţiile în care
preţul mediu al acestei energii
era 255 lei pe MWh. Spre
comparaţie, preţul din aceste
zile din PZU depăşeşte 1.000 de
lei pe MWh.

"Dacă s-ar fi cumpărat
această cantitate pentru con-
sumatorii finali, poate n-ar fi
trebui să se simtă o variaţie atât
de mare la consumatorul final
în acest an", a completat el.

Săptămâna trecută, Cristian
Culea, membru în boardul di-
rector al AFEER, a arătat că cei
trei mari producători de elec-
tricitate - Hidroelectrica, Nu-
clearelectrica şi Complexul
Ener getic Oltenia - nu vin cu
energie în piaţă pentru a
răspunde la ofertele de cum -
părare ale furnizorilor, ceea ce
duce la scumpiri.

"Furnizorii vor să cumpere
energia la preţul pieţei, dar vo -
lumele puse în vânzare de
producători sunt mai mici şi pe
termene mai scurte faţă de anul
trecut. E uimitor că la acest preţ
producătorii nu produc la capa -
citatea maximă, este un semn de
întrebare. De asemenea, este de
mirare că la acest preţ încă
importăm ener gie", a susţinut
Culea.

Acuze pe piaţa energiei scumpe

Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara a suspendat
programul de audienţe la
sediul instituţiei din Deva şi la
Biroul Teritorial din Petro  -
şa ni, din cauza creşterii inci -

denţei cazurilor de infectare
cu SARS-CoV-2. Audienţele
vor fi reluate imediat ce
numărul de îmbolnăviri va
scădea "semnificativ" atât în
municipiul Deva, cât şi la
nivelul întregului judeţ, a
anunţat CJ Hunedoara.

Pentru rezolvarea proble -
melor cu care se confruntă,
cetăţenii sunt rugaţi să se
adreseze CJ Hunedoara şi să
transmită documente în for-
mat electronic sau prin poştă. 

„Menţionăm că în toată
această perioadă, în incinta
Consiliului Judeţean Hune-
doara au fost luate măsuri de
prevenire a răspândirii viru -
sului SARS-CoV-2. Angajaţii
poartă mască de protecţie în
spaţiile închise, se respectă
distanţarea fizică, birourile

sunt dotate cu dezinfectanţi
pentru mâini şi suprafeţe, la
intrarea în Consiliul Judeţean
Hunedoara există dispensere
cu dezinfectant pentru mâini
şi aparate de termoscanare”,
se arată într-un comunicat al
CJ Hunedoara.

Incidenţa cazurilor de
COVID-19 a fost calculată
miercuri în judeţul Hune-
doara la o valoare de 5,51 la
mia de locuitori, iar în mu-
nicipiul Deva la 8,48 la mia de
locuitori. 

Spitalul Hunedoara are unul dintre 
cele mai performante CT-uri din țară

Consiliul Judeţean 
a suspendat programul 
de audienţe din cauza

creşterii cazurilor 
de COVID-19

Radu Budae
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Veţel – Elevii care învaţă la
şcoala generală din comuna
Veţel vor avea parte de o sală
de sport nouă, graţie unui
proiect ce a fost realizat cu
ajutorul unei finanţări obţi nu -
te de la Compania Naţio nală
de Investiţii. Lucrările sunt
avaNsate, momentan fiind ex-
ecutate finisajele şi comparti -
mentările interioare. 

„Este o investiţie care a
avansat foarte bine, iar acum
ne apropiem de finalizarea
acesteia. Practic, este posibil
să fie dată în funcţiune chiar în
acest an. Aici elevii îşi vor
putea desfăşura orele de

educaţie fizică şi se vor putea
organiza diverse activităţi,
antrenamente sau competiţii.
Sala pune la dispoziţie 102
locuri”, a arătat primarul co-
munei Veţel, Ioan Henţiu.

Pe de altă parte, edilul local
a apreciat că este nevoie de o
schimbare totală a parcului de
microbuze şcolare, toate fiind
vechi. Din acest motiv sunt
necesare reparaţii la mi-
crobuze, iar piesele şi ma -
noperă sunt scumpe. „Cred că
ar trebui să se facă o analiză în
ceea ce priveşte microbuzele
şcolare şi să fie schimbate
acolo unde se impune acest

lucru. Până la urmă este vorba
despre felul în care sunt
transportaţi copiii şi despre
asigurarea condiţiilor nor-
male pentru elevi”, a spus pri-
marul Ioan Henţiu. 

În final, acesta a făcut un
nou apel la populaţie să se
protejeze împotriva infectării
cu SARS-CoV-2, să se vac-
cineze, să poarte mască şi să
respecte măsurile de protecţie
sanitară. „Este o perioadă mai
dificilă, dar sper să trecem cu
bine peste acest moment. Vă
doresc tuturor multă sănă -
tate!”, a conchis primarul co-
munei Veţel.

Veţel: Noua sală de sport,
aproape de finalizare

Băiţa – Dezvoltarea turis-
mului reprezintă una dintre
priorităţile aflate pe agenda
publică a administraţiei locale
din comuna Băiţa. Zona are
un potenţial deosebit, iar pro-
movarea unor evenimente de
impact internaţional este
exact ceea ce are nevoie pen-
tru a fi cunoscută de cât mai
multă lume.

Prin urmare, este de salu-
tat faptul că aici s-a desfă şu -
rat, în perioada 8-10
octombrie, cea de-a patra
ediţie a Golden Mountain En-
duro, practic finala Campi-
onatului Național de Hard
Enduro. La start s-au înscris
peste 160 de concurenţi din
ţară şi din străinătate, atraşi
de traseele pregătite de orga-
nizatori, dar şi de modul în
care administraţia locală a
ştiut să-şi primească oaspeţii,
de fiecare dată. 

Motocicliştii au apreciat

duritatea probelor de con-
curs, dar şi faptul că acesta s-
a desfăşurat într-o zonă care
are puternice legături cu cel
mai preţios metal de pe
planetă, zona fiind inclusă în
ceea ce specialiştii în geologie
au numit „patrulaterul auru-
lui”.

„Pentru noi este o oportu-
nitate de a ne face cunoscute
meleagurile cu tot ce au ele
specific, de la frumusețea și
dărnicia naturii și până la os-
pitalitatea localnicilor și is-
toricul întregului areal. Ne-a
dat Dumnezeu o bogăție de
peisaje și ne-a binecuvântat
cu multe daruri la care alții
doar visează. 

Mă bucur să constat că la
această competiție, în ciuda
valului al patrulea de pan-
demie COVID-19 și a res -
tricțiilor în vigoare, au luat
parte foarte mulți pasionați ai
sportului cu motorul, chiar

dublu ca număr, comparativ
cu 2020. Vorbim de un total
de peste 160 de participanți,
dintre care au ajuns chiar și
din state ca Austria, Cehia,
Polonia, Ungaria, Germania
sau Danemarca. Ca măsură

obligatorie s-a impus testarea
rapidă. 

În ce ne privește, pentru ca
lumea să se simtă și mai bine,
ne-am gândit să contribuim la
crearea unui cadru reprezen-
tativ pentru români, în ge -

neral, și anume cel în care
cântecul popular ne unește și
ne prezintă precum o defini-
torie carte de vizită celor care
încă nu ne cunosc foarte bine
și fac parte din alte culturi.
Din programul artistic pus în
scena de la halta Băița, vineri
după-masa, au evoluat îndră -
giți interpreți așa cum sunt
Lavinia Zselnyan, Milica
Marean, Cristina Drăgulescu,
Răzvan Mihonesc, Cosmin
Gheban și Formația Dragas.

Mulțumesc tuturor pentru
prezență, mulțumesc celor
implicați în organizare și
aștept cu interes următoarea
ediție. Să ne revedem cu drag
și cu bine”, a spus primarul co-
munei Băiţa, Damian Diniş.

Concursul a fost organizat
de Federaţia Română de Mo-
tociclism, Clubul Moto Haita
din Deva, cu sprijinul direct al
Primăriei Băiţa.  

Băiţa: Peste 160 de participanţi la competiţia de hard enduro

P
SD îl somează pe
prim-ministrul
desemnat Dacian

Cioloș să nu
îndrăznească să-l
includă în propunerea
sa guverna -
mentală pe
groparul sistemu-
lui de sănătate,
Vlad Voiculescu,
care prin
nepăsare,
incompetență și scan-
dal a provocat catas -
trofa sanitară
generalizată pe care 
o trăim în aceste zile.

Chiar dacă echipa guver -
na mentală propusă de Da-
cian Cioloș nu ar avea nicio
șansă de a primi votul de în-
credere al Parlamentului,
prezența lui Vlad Voiculescu
sau a interpușilor săi pe o
astfel de listă ar reprezenta o
sfidare intolerabilă și o bătaie
de joc la adresa societății
românești! Miniștrii USR-
Plus de la Sănătate sunt di-
rect vinovați de dezastrul
medical și umanitar în care a
ajuns România. Nu au niciun
drept să acuze acum că n-au
avut fonduri sau putere de

decizie, după ce luni de zile s-
au lăfăit în fotoliu de ministru
fără a avea nimic de obiectat. 

Astăzi românii au ajuns să
sape gropile din cimitir cu ex-
cavatorul, pentru că, în lunile

precedente, Vlad Voi -
cu lescu și ceilalți in -
terpuși ai săi au fost
mai interesați de pri-
vatizarea serviciilor
medicale și de con-
trolul achizițiilor din

Sănătate decât de pregătirea
sistemului sanitar pentru
mult anunțatul val patru al
pandemiei! Ei sunt direct res -
ponsabili pentru pacienții
arși în spitale, pentru nu -
mărul insuficient de paturi
de la ATI și pentru lipsa
generalizată a medicamen -
telor pentru tratarea bolna -
vilor COVID-19, care mor cu
zile și aglomerează cimitirele
din România!

Acești gropari ai sistemu-
lui medical nu au ce căuta pe
lista unui nou guvern! Locul
lor este pe lista celor care vor
trebui investigați pentru ca -
tastrofa sanitară pe care au
provocat-o în România!

Biroul de presă al PSD

PSD: Cioloș să nu
îndrăznească să vină în
Parlament cu Groparul

Sănătății pe lista sa
guvernamentală!



MOTO: ‘’Partidul Dreptății
Sociale asigură suverani-

tatea națională și protecția
drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului. ’’ 

Partidul Dreptății Sociale
consideră că România se află
în prezent, în pragul falimen-
tului, fapt ce se datorează tu-
turor guvernanților care au
condus țara în ultimii 30 de
ani. 

Aceștia au aplicat soluții
greșite, au pus interesele per-
sonale mai presus de cele
naționale și au promovat
cadre incompetente, numite
politic în funcții publice.

În opinia noastră România
a ajuns o colonie ,fiind
vândută străinilor. Am ajuns
să fim sclavi în propria țară.
Însăși aderarea la Uniunea

Europeană s-a produs prin
încălcarea principiilor și re -
gulilor constituționale. Nu se
poate accepta ca un asemenea
act care presupune renun -
țarea la unele atribuții ce țin
de suveranitatea națională să
se producă fără consultarea
directă prin referendum a
cetățenilor. Ca urmare, par-
tidul nostrum propune reme-
dierea acestei încălcări grave,
prin organizarea unui refe -
rendum care să vizeze atât
aderarea la U.E., cât și aso -
cierea la NATO.

PDS are în sensul preocu -
pă rilor sale, cetățenii Româ -
niei. Considerăm că este
ne cesară o acțiune reforma-
toare care să determine
renașterea economică și eli -
minarea cauzelor care au dus
la regresul tuturor sectoarelor

vitale. În acest sens, ne vom
preocupa de creșterea eco -
nomică, eliminarea evaziunii
fiscale și a birocrației. Apre-
ciem că revigorarea econo -

mică este pe deplin com pa -
tibilă cu instituirea unui regim
de taxe și impozite moderat,
cu reduceri de care să benefi-
cieze cei vulnerabili și cu un
grad de colectare ridicat a
sumelor cuvenite bugetului
de stat.

Preocupările noastre țin -
tesc asigurarea unui nivel de
trai decent și beneficierea de
către toți românii a serviciilor
și avantajelor medicale,
educaționale și de altă natură:
un loc de muncă pentru
fiecare cetățean, condiții de
locuit decente și civilizate etc.
Vom ajuta pe cei cu
posibilități materiale reduse
să ducă un trai decent. 

Susținem întărirea rolului
statului și întervenția directă
a acestuia pentru stimularea
întreprinzătorilor și pentru

ajutorarea celor care se află în
nevoie.

Toate realizările pe care le
susținem, vor determina și
sunt dependente de impli-
carea tuturor cetățenilor în
funcționarea sistemului poli -
tic, legislativ și administrativ.
Este deci momentul să adre -
săm tuturor concetă țenilor
noștri  chemarea de a veni
alături de noi.

Facem un apel călduros
cetățenilor din județul Hune-
doara, să ne contacteze și să ia
cunoștință nemijlocit de
preocupările noastre perma-
nente și zilnice. 

Sunați la telefonul 0722
408 685, care este disponibil
zilnic între orele 10-16. 

Președinte,
Cornel Gavrilă Mihăiescu

Ieri, în Parlamentul
României, am reușit să
trecem un proiect de

lege care promovează 
descentralizarea și care
poate schimba în bine di-
namica din multe
comunități românești. 

Cele aproximativ 3000 de
foste școli și grădinițe din
România, astăzi clădiri și
terenuri care stau în paragină
de ani buni, vor putea fi în
sfârșit revitalizate și puse în
valoare de către autoritățile
locale! Practic, lăsăm decizia
în mâna comunităților locale.

Cu toții ne-am fi dorit ca
aceste școli să rămână în
funcțiune. Însă, din cauza
depopulării și a migrației din-
spre rural și dinspre orașele
mici către marile centre ur-
bane din România și din
străinătate, multe unități de
învățământ au rămas fără
elevi. 738 de școli s-au închis
doar în anul școlar 2017-
2018! Din momentul în care
activitatea educațională s-a
încheiat, autorătițile locale nu
au mai putut întreține finan-
ciar aceste spații, care s-au
deteriorat cu anii până în
punctual în care reprezintă

un pericol pentru locuitori.
Până în momentul de față,

destinația imobilelor respec-
tive, indiferent dacă școala a
fost închisă de 2,8 sau 15 ani,
nu se putea schimba fără un
aviz din partea Ministerului
Educației. Acest aviz venea
foarte greu sau niciodată, iar
decizia finală era în mâna
unor oameni care nu cu noș -
teau realitățile și necesitățile
comunităților, ci luau aceste
decizii în baza unor hârtii,
dintr-un birou din București.
Primăriile nu puteau să re -
noveze clădirile sau să le
pună în valoare sub forma
altor destinații. Acum, acest
lucru se va schimba.

Legea pentru modificarea
și completarea art.112 din
Legea educației naționale
nr.1/2011 (L290/2021), care
a fost adoptată de Parlamen-
tul României, prevede că la 3
ani de la încheierea activității
educaționale într-un imobil,
primăriile pot schimba des -
tinația acestora fără un aviz
din partea Ministerului
Educației. Totodată, trebuie
să ne pregătim și pentru mo-
mentul în care, sperăm, zona
se va repopula. Astfel, dacă

vor exista din nou elevi, în
baza unor solicitări din
partea comunității și a in-
spectoratelor școlare, autori -
tățile locale au obligația de a
readuce spațiul la standard
educațional sau să identifice
un alt spațiu potrivit în acest
sens.

Cele 3000 de imobile afla -
te astăzi într-o stare de de -
gradare avansată vor putea fi

revitalizate de către auto ri tă -
țile locale după ce se adoptă
o hotărâre de consiliu local.
Comunitățile vor putea dez-
bate și vor decide singure ce
se întâmplă în localitatea lor,
fără blocaje de la distanță! Se
pot deschide centre pentru
vârstnici, cabinete me dicale,
centre turistice sau orice este
mai important pentru comu-
nitate, iar primăriile vor

putea accesa inclusiv fonduri
europene pentru aceste in -
vestiții, nemaifiind legați de
factorii decidenți din Bu cu -
rești.

Haideți să ne revitalizăm
comunitățile! Mult succes și
spor la treabă, tuturor!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ
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Deputat Natalia Intotero -
Comunicat privind Legea şcolilor abandonate 

PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE, Filiala Județeană Hunedoara

COMUNICAT
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P
rimăria municipiu-
lui Hunedoara şi
Clubul Sportiv

Hunedoara (entitate
subordonată Primăriei)
au finalizat procedurile
de achiziţie şi înregis-
trarea mărcii
„FC Corvinul 1921 

Hunedoara”.
Brandul amintit era deţi -

nut de o persoană fizică din
Bucureşti care a fost de acord
să îl cedeze munici palităţii în
schimbul sumei de 47.000 de
euro, sumă ce reprezenta o
creanţă a vechiului club Cor -
vinul (un împrumut pentru
care s-a garantat cu docu-
mentele mărcii).

Marca a fost   achiziţionată
de CS Hunedoara din bani
privaţi, mai precis din sumele
donate de mai multe per-
soane fizice şi juridice (so -
cietăţi comerciale)  cu oca zia

evenimentului „Fotbal Cente-
nar  Corvinul”, organizat în
data de 4 septembrie.

„Mulţi au spus că recupera -
rea brandului este «o poveste
fără sfârşit». Noi am demon-
strat că poate fi o poveste cu
final fericit. Ne aflăm, înce -
pând din data de 12 oc-
tombrie 2021, în postura de
proprietari ai mărcii FC Cor -
vinul 1921 Hunedoara. S-a
semnat contractul de cesiune
a mărcii şi s-a şi reuşit înre -
gistrarea acesteia la OSIM,
bineînţeles, ca proprietate a
noului deţinător, adică, mu-
nicipiul Hunedoara, prin
Clubul Sportiv. Le mulţumesc
tuturor celor care au donat
pentru recuperarea bran du -
lui. Indiferent de ce evaluări
financiar-contabile se fac,
Corvinul reprezintă o valoare
imaterială imposibil de esti-
mat. Nu a fost deloc uşor şi

deloc simplu, dar mă bucur
că, împreună cu echipa de la
Primărie şi de la CS Hune-
doara, până la urmă, am
reuşit. După aproape 17 ani,
FC Corvinul se întoarce acasă,
la Hunedoara”, a declarat pri-
marul Dan Bobouţanu.

Tot în urma demersurilor
legale efectuate în ultima
perioadă, Primăria  munici -
piului Hunedoara şi Clubul
Sportiv Hunedoara sunt, de
acum,  singurele entităţi care
pot comercializa produse
promoţionale sub marca  „FC-
Corvinul 1921 Hunedoara”.

Conform regulamentelor
FRF, denumirea oficială a
echipei de fotbal a  oraşului,
CS Hunedoara, va putea fi
schimbată, oficial, cel mai
probabil, doar de la începutul
sezonului competiţional 2022
– 2023.

Brandul FC Corvinul
Hunedoara 1921 
se întoarce acasă Gimnastică 

Doi gimnaști
din România
la Mondiale

S
imona Halep (locul
17 WTA) a
fosteliminată în turul

III de la Indian Wells, fiind
învinsă în două seturi de-
bielorusa Aliaksandra

Sasnovich (locul 100
WTA), 5-7, 4-6, la capătul
unui mecicare a durat o
oră și 40 de minute.

Turneul american, la care a
evoluat în doar două meciuri,
a fost ultima competiție im -
portantă la care Simona Halep
a luat startul în acest sezon, în
care a fost măcinată de prob-
leme medicale.Pentru acced-
erea în turul III la Indian Wells
2021, Halep va primi un cec de
51.895 de dolari și 65 de
puncte WTA.

După această eliminare,

pentru Simona Halep urmează
două turnee mai mici, unde
obiectivul principal va fi re -
venirea la forma de dinaintea
accidentării care a făcut-o să
rateze Roland Garros,Wimble-
don și Jocurile Olimpice.

Simona Halep a anunțat că
va participa la  turneul de la
Moscova (18-24 octombrie)
iar apoi va juca la Transylvania
Open (25octombrie - 31 oc-
tombrie), de la Cluj, unde se
poate duela cu Emma Rădu -
canu.

Tenismena noastră nu are

șanse să mai prindă un loc
între primele 8 jucătoare ale
anului 2021, astfel încât să
poată participa la Turneul
Campioanelor, care are loc la
Guadalajara (Mexic), în pe-
rioada 8 - 15 noiembrie. Ea are
doar 1.267 de puncte strânse
în 2021, în timp ce Osaka, locul
8, are 2.771, astfel că Halep nu
o mai poate ajunge. 

Dacă va câștiga la Moscova
și la Cluj, Simona Halep poate
obține maximum 750 de
puncte, acestea fiind insufi-
ciente însă.

Tenis de câmp: Simona Halep nu  prinde Turneul campioanelor

S
portivii români
Maria Ceplinschi
(foto) şi Marian

Drăgulescu au plecat
marţi dimineaţa spre 
Kitakyshu (Japonia) 
pentru a participa la 
Campionatele Mondiale
de gimnastică artistică
(18-24 octombrie),
a anunţat Federaţia

Română de Gimnastică.
Maria Ceplinschi va con-

cura în premieră la un campi-
onat mondial, însă pentru
Marian Drăgulescu (40 ani)
este cea de-a zecea prezenţă
la Mondiale, el având în pal-
mares 8 medalii de aur şi 2
de argint. Aceasta va fi ultima
competiţie din cariera lui

Marian Drăgulescu, campio -
nul urmând să se dedi ce apoi
antrenoratului.

Cei doi, care sunt însoţiţi
de antrenorii Lucian Sandu şi
Ştefan Gal, sunt singurii
gimnaşti români care au în-
deplinit criteriile stabilite de
Federaţia Română de Gim -
nas tică.

Larisa Iordache, Ioana
Stăn ciulescu şi Silviana Sfi -
ringu nu au făcut depla sarea
din motive medicale.

Marian Drăgulescu (mas-
culin) şi Cătălina Ponor (femi-
nin) vor candida fiecare pentru
un loc în Comisia sportivilor
din cadrul Fede raţiei In ter -
naţionale de Gim nas tică, la
alegerile pro gra  mate pe 18 oc-
tombrie.



La sfârșitul
săptămânii trecute 
s-au desfășurat la Tg.

Mureș întrecerile Campio -
natului Național pentru
juniori de categoria a IV-a
dar și pentru juniori mici,
unii dintre ei  fiind
participanți la prima lor
competiție de nivel
național.

De remarcat faptul că
reprezentanții  cluburilor din
județul nostru s-au numărat,
ca de fiecare dată, printre cei
mai buni și au cucerit medalii
prețioase pentru palmaresul
secțiilor pe care le-au re -
prezentat la Tg.Mureș.

În prima zi de concurs
sportiva Varga Natalia din
cadrul L.P. S."Cetate" Deva a
disputat etapele decalificare
în optimi, sferturi de finală și
semifinală  iar în finala de la
categoria 40 kg a reușit o
bună performanță cucerind
medalia de argint și titlul de
vicecampioană a României.
Tinerii luptători deveni au
continuat cu rezultatele  ex -
ce   lente și în reuniunea pro -
gramată duminică.

Astle Edwin Petrea a cu -
cerit o medalie de aur la cat-
egoria 38 de kg, fiind răsplătit
cu titlul de campion național,
Laurențiu Logojan a câștigat
la mare luptă medalia de
argint la categoria 66 kg și
este vicecampion național,
iar Dariana Stănescu a urcat
pe podiumul de premiere la
categoria 34 kg cucerind o
medalie de bronz la ediția din
acest an la fel ca şi colegul ei
Paul Enache clasat pe locul

trei şi medaliat cu bronz la
categoria 53 de kg.

Menționăm și rezultatul
înregistrat de Bianca Obrejan
care a ocupat locul V la cate-
goria 34 kg,  iar Alexandru
Buturean, prezent  pentru
prima dată la o competiție de
acest nivel a reușit o calificare
în optimile de finală la cate-
goria 38 de kg.

Toți acești sportivi sunt
pregătiți la secția din Deva de
către prof. Suraj Moravan,
Ioan Ailincăi și Gheorghe
Văcărașu.    

Rezultatele  de la Campio -
natul Național al juniorilor de
la Tg. Mureș au fost întregite
de performanțele  sporti vilor

de la CSS Petroșani, pregătiți
de prof. Gheorghe Răducu
(Lele) care au cucerit trei
medalii. Claudia Manțog este
noua campioană națio nală la
categoria 56 de kg unde ea a
cucerit medalia de aur, Simi na
Manțog este medaliată cu
argint la categoria 44 de kg și
noua vicecam pioană na țio -
nală ediția 2021, iar Ianis
Moneta urcat pe podiumul de
premiere la categoria 42 kg
unde a câștigat medalia de-
bronz.

Felicitări sportivilor și  ti -
ne rilor îndrumători care do -
vedesc pasiune în tot ceea ce
fac la secțiile din județul nos -
tru!
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Lupte libere 

Medalii strălucitoare pentru
luptătorii hunedoreni

La finalul acestei
săptămâni, Federația
Română de

Gimnastică va organiza în
Sala Polivalentă de la
Arad, întrecerile Campio -
natelor Naționale de
gimnastică aerobica la
care vor participa
sportivii de la cele 17
secții de performanță în-
registrate ca și structuri
sportive independente. 

Vor fi prezente și  cele
două secții din județul nos-
tru, LPS Cetate Deva și CSS
Petroșani cu speranțe că și la
ediția din acest an gimnaștii
hunedoreni vor reuși perfor -
manţe notabile și vor urca pe
podiumul de premiere.

Liceul cu Program Sportiv
”Cetate” Deva va participa la
16 probe și îi va avea în
competiție  pe Daria Mihai și
Mirela Frîncu, Claudia Barna,
Siana Căliman, Anca Groza,
Bianca Cîmpan, Luana
Şerbănescu, Larisa Dumitriu,

Luissiana Budică, Raluca
Bocșer, Nicoleta Patrichi și
Daniel Anton.

Pentru CSS Petroșani vor
participa  Ilie Petru, Lunca
Popescu, Andreea Alessia
Chiriac, Selena Andreea
Șotîngă, Delia Gonciulea,
Gabriela Cristina Pârva,
Maria- Andra Csiki, Elena
Adina Istrate, Victoria Anas-
tasia Bucur și Ştefania Raisa
Murgilă, sportivii din Valea
Jiului fiind înscriși la 12
probe de concurs.

Întrecerile vor debuta
vineri,  15 septembrie, cu
antrenamentele oficiale de
acomodare, iar sâmbătă și
duminică,  începând cu ora
10 se vor desfășura  probele
de concurs.

Menționăm că vor parti -
cipa la această ediție și
componenții loturilor națio -
nale de seniori și juniori,
care vor face și demonstrații
la competiția de la Arad.

În urma tragerii la sorți
efectuată recent la
sediul Federației

Române de Fotbal s-a sta-
bilit programul  jocurilor
din faza optimilor de
finală ale Cupei României.

Cele 8 confruntări sunt:
FCBuzău – Dunărea Călă -

raşi,
Politehnica Timişoara -

Rapid București,
ACSO Filiaşi – FC Her-

mannstadt,
FCVoluntari- FCSB,
FCU Craiova 1948 – Sepsi

OSK Sfântu Gheorghe,
MinaurBaia Mare – Uni-

versitatea Craiova,
FCArgeş Pitești – Dinamo

București
Gaz Metan Mediaş – Chin-

dia Târgovişte.
Partidele din optimi vor

avea loc într-o singură
manșă, la 27 octombrie, cu
începere de la ora 15:30, cu
excepţia celor televizate,
programul acestora urmând
a fi stabilit şi comunicat ulte-
rior pe site-ul Federației
Române de Fotbal.

Gimnastică  

Campionatele naționale 
de aerobică sunt la Arad

Fotbal 

S-au stabilit optimile 
Cupei României la fotbal



Cunoscuți și recunoscuți
pentru calitățile lor
uimitoare, strugurii

domină cu autoritate
fructele toamnei, fiind
adevărate izvoare de
sănătate pentru organism.
Dulci și aromați, strugurii
erau supranumiți în antichi-
tate ”hrana zeilor”, iar li-
coarea lor, cu o savoare
unică, era servită cu fast la
masa împăraților. În zilele
noastre, aceste comori in-
contestabile ale toamnei
sunt folosite pe scară largă și
de medicina naturistă, in-
dustria cosmetică sau
farmaceutică.

Puterea vindecătoare a
strugurilor

Strânși în ciorchini cu boabe
mici sau mari, strugurii sunt
adevărate izvoare de sănătate,
cu puteri vindecătoare pentru
mai multe afecțiuni. Resvera-
trolul, un antioxidant conținut

cu precădere de strugurii negri,
atât de fruct cât și de coajă, este
chiar mai puternic decât unele
vitamine, atunci când vine
vorba de întărirea sistemului
imunitar, susțin cercetătorii. De
aceea, consumul regulat de
struguri reduce riscul infla -
mațiilor, îmbunătățește modul
în care corpul procesează glu-
coza sau insulina. 

Și semințele de struguri
conțin antioxidanți și elemente
necesare pentru combaterea
unor afecțiuni. De asemenea,
extractele din semințele de
struguri pot ajuta la prevenirea
cancerului, insuficienţă venoasă
cronică, edem, hipertensiune
arterială, colesterolul ridicat,
hemoroizi, scrie formula as.

Stafidele, fructele uscate
obținute din strugurii fără sâm-
buri, aduc  organismului energie,
grăsimi şi nu îngrașă. Tocmai de
aceea, stafidele se numără
printre puținele fructe recoman-
date în curele de slăbire.

Recomandări 
terapeutice

Detoxifiază organismul
Potrivit cercetătorilor, con-

sumul de struguri ajută în proce-
sul de detoxifiere a or ga nismului
întrucât conțin substanțe active
care curăță în mod direct
colonului, ficatul și  rinichii. Fiind
bogați în apă, strugurii albi ajută
la menținerea nivelului optim de
hidratare și la un tranzit intes-
tinal sănătos. De asemenea,
strugurii sunt recomandați în
toate felurile de intoxicații, inclu-
siv cele cu substanțe chimice.

Reduc tensiunea
arterială

Întrucât strugurii au un
conținut ridicat de potasiu, sunt
recomandați persoanelor care
se confruntă cu tensiune arte -
rială mare, combat și efectele
sodiului asupra organismului.

Cura cu struguri nu este
indicată bolnavilor cu hiperten-
siune gravă, cărora medicul le-a
contraindicat aportul de lichide
în organism, scrie libertatea.ro.

În perioada
convalescenței

Mai ales în urma bolilor
infecțioase, strugurii sunt un
aliat de nădejde întrucât se
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Știați că?
• Strugurii au fost cultivați pentru prima oară în urma cu

peste 8000 de ani, pe teritoriul de azi al Georgiei.
• În Egiptul antic, capacitatea de a păstra vinul până la ma-

turitate era considerată alchimie, fiind permisă numai
faraonilor.

• Vinul spumant poate veni de oriunde, dar șampania
adevărată provine numai din regiunea Champagne, din nord-
estul Franței. 

• Sticlele de vin nu se păstrează niciodată în poziție
verticală, acest lucru poate determina uscarea plutei,
micșorarea dopului și astfel oxigenul pătrunde în sticlă.

• Platon recomanda consumul moderat de vin până la
vârsta de 40 de ani. După 40 de ani, va fi băut în voie, ca leac
pentru neplăcerile bătrâneții.

• Cea mai veche sticlă de vin din lume datează de pe vre-
mea romanilor și are aproape 1.700 de ani. A fost descoperită
în mormântul unui nobil roman.

•  Dacă adăugați gheață cu sare într-o găleată, procesul de
răcire a vinului alb sau a șampaniei va fi mai rapid.

• Țara cu cel mai mare consum de vin pe cap de locuitor
este Vaticanului, care conduce detașat cu 70 de litri/anual de
persoană.

Strugurii și mustul
– comorile 
incontestabile 
ale toamnei

Strugurii și mustul
– comorile 
incontestabile 
ale toamnei
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digeră foarte ușor, înlăturând
efectele distrugătoare ale unor
medicamente de sinteză folosite
în tratament, normalizând și di-
gestia.

În cazul bolilor 
hepatice

Este indicată o cură de stru -
guri cel puțin o dată pe an, evi -
tându-se consumul alimentelor
grele, grase sau prăjite.

În afecțiunile biliare
Cura de struguri este reco -

mandată mai ales în tratamen-
tul dispepsiei, al colecistitei,
pentru profilaxia și tratamentul
litiazei biliare în forme ușoare.

Previn îmbătrânirea
Multitudinea de vitamine din

conținutul boabelor de struguri
ajută la protejarea pielii și im-
plicit, la întârzierea procesului
de îmbătrânire prematură, scrie
libertatea.ro. 

În tratamentele 
cosmetice

Strugurii au fost și sunt
utilizați pe scară largă. În Egiptul
Antic, femeile cunoşteau deja
secretul înfrumuseţării cu acest
fruct, spălându-și fața cu
struguri zdrobiți, must sau vin.

Compresele cu struguri
Au efecte benefice asupra

pielii. De aceea, cojile de stru guri,
obținute după stoarcerea mus-
tului se aplică pe un tifon subţire
și apoi direct pe su pra faţa dorită,
iar după 10-15 mi nute, se
îndepărtează. De ase menea, co-
jile de struguri folosite extern
dau elasticitate tegumentelor, fac
să se resoarbă porii inestetici,
favorizează vindecarea plăgilor,
ajută la refacerea pigmentaţiei
normale a pielii. Cercetări re-
cente au arătat că anumite
substanţe din compoziția stru -
gurilor împie dică proliferarea
tumorilor maligne.

În cazul tenului obosit
Se aplică pe faţă o bucată de

tifon înmuiată în suc de
struguri, care se ține 10 minute.
Iar pentru menținerea supleții
pielii, se va face un masaj ușor
cu suc de struguri, o dată la trei
zile.

Pentru tenul 
cu pori dilatați

Se va aplica seara, pe zonele
afectate, o compresă cu coji de
struguri, care se ține 30 de
minute. Astfel de proceduri se
vor face  cel puțin de două ori pe
săptămână.

Important!
Cura cu struguri este con -

traindicată în cazul diabetului,
problemelor renale grave, re -
ten ției de apă în țesuturi, colita
de fermentație sau diareea
cronică, scrie doc.ro.

Mustul din struguri –
medicament universal

Această licoare divină abundă
în vitamine și antioxi danți, cu
proprietăți antitumorale, spun
cercetătorii. Ob ți nut în urma
zdrobirii boabelor de struguri,
mustul conține compuși benefici
atât din pulpa fructului, cât și din
pieliță, semințe sau ciorchini.
Toate acestea conferă mustului
calități tămăduitoare unice. Care
sunt acestea, vom vedea în con-
tinuare.

Protejează neuronii
Studiile făcute arată că mus-

tul poate menține în stare bună
neuronii, limitând astfel pier -
derea celulelor cerebrale. De
asemenea, s-a constatat că o
dietă din care nu lipsește mustul
din struguri blochează parțial
apariția maladiei Alzheimer,
scrie click.ro.

Diminuează riscul acci-
dentelor vasculare
Consumul de must îmbu -

nătățește circulația sangvină, dă
elasticitate arterelor, ajutând la
evitarea accidentele vasculare
cerebrale. Unele substanțe din
conținutul său reduc riscul de

formare a cheagurilor de sânge.

Protejează ochii
Bogat în pigmenți și vita-

mine, atât mustul filtrat cât și cel
nefiltrat ajută la îmbunătățirea
vederii nocturne, prevenind
afecțiunile oculare degenera-
tive. Cura cu must este reco -
mandată în special persoanelor
care au muncă de birou și folo -
sesc timp îndelungat com-
puterul. Potrivit spe cialiștilor,
consumul de must previne
apariția leziunilor retiniene și a
degenerescenței maculare, o
boală oftalmologică în urma
căreia se distruge vederea
centrală.

Îmbunătățește
circulația periferică
Mustul limpede îmbună -

tățește circulația periferică, fiind
de ajutor persoanelor care-și
simt mâinile și picioarele reci,
celor cu tensiune scăzută, ceea
ce dă stări de oboseală, dureri
de cap. În astfel de situații se
consumă câte 300 ml de suc din
struguri negri, înainte de fiecare
masă, timp de trei săptămâni.

În cazul reumatismului
sau a gutei

Cura cu must proaspăt, ne-

fermentat, are efecte benefice în
cazul formelor degenerative ale
reumatismului și a gutei, dacă
este asociată cu o alimentație
vegetariană. În astfel de situații
se ține o cură de două săptă -
mâni, timp în care se consumă
zilnic 1,5 litri de must proaspăt.

Important!
• Mustul se va consuma cu

prudență de către persoanele
care suferă de colită de fer men -
tație sau colon iritabil. 

• Pentru a se preveni even-
tualele deranjamente intesti-
nale, mustul din struguri se va
consuma în doze mici la în-
ceput. Dacă apar probleme di-
gestive, administrarea se
în tre rupe.

Conservarea mustului
Pentru păstrarea mustului o

perioadă îndelungată, putem
recurge la câteva metode natu-
rale de conservare, cum ar fi:

Congelarea 
mustului

După ce mustul stors a stat la
limpezit 24-48 de ore, la o
temperatură ce nu a depășit 10
grade C, mustul se pune în sticle,
care nu se vor umple în totali-
tate, lăsându-se un spațiu de 10-

15%, întrucât, prin înghețare,
acesta se dilată. Sticlele cu must
se pun în congelator, putându-
se păstra toată iarna.

Conservarea prin 
fierbere

Mustul proaspăt se va pune
la fiert într-un vas emailat, până
când temperatura ajunge la 90
de grade. Mustul se toarnă apoi
în sticle, care se închid ermetic
și se așază în pături, lăsându-se
să se răcească lent, pentru a se
preveni fermentația.

Conservarea cu hrean
Mustul obținut din strugurii

zdrobiți se lasă la limpezit într-
un vas, după care se adaugă
hrean proaspăt, dat prin răză -
toare. La 10 litri de must se
pune 100 grame de hrean, can-
titatea putându-se modifica în
funcție de cât must avem. Mus-
tul cu hrean se lasă aproximativ
două săptămâni, după care se
filtrează printr-un tifon, elimi -
nându-se orice fel de impurități.
După ce se toarnă în sticle, mus-
tul se păstrează în cămară, într-
un loc aerisit.

Pagini realizate de 

Cornelia Holinschi
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Încă de la începutul intervalului
veți avea parte de conflicte la
locul de muncă, unde colegii, mai
ambițioși decât voi își urmăresc
interesele. Încercați să nu vă
lăsați influențați de atmosfera
creată și cu argumente solide, să
le demonstrați că nu au dreptate.

La serviciu aveți un program
foarte încărcat și este posibil să vi
se repartizeze o altă activitate.
Zilele următoare pot veni cu
schimbări mari în viața voastră
și trebuie să le faceți față. Nu tre-
buie să vă sperie nimic, zilele
grele vor trece, iar voi veți ieși
învingători.

Veți munci foarte mult în pe-
rioada următoare și s-ar putea să
renunțați la anumite planuri pe
care vi le-ați făcut. Doriți o schim-
bare în viața voastră, dar trebuie
să vă gândiți bine atunci când
luați o hotărâre. În plan senti-
mental aveți nevoie de răbdare și
prudență.

La serviciu reușiți să vă
consolidați poziția prin munca pe
care o depuneți. Dar atenție, cu
cât beneficiați de o poziție mai
solidă, cei din jur vor avea mai
multă nevoie de voi. Vă preocupă
situația financiară și vă străduiți
să câștigați cât mai mulți bani.

Există unele situații neplăcute din
trecutul vostru care nu vă dau
pace. Nu vă lăsați învinşi, căutați
să mergeți mai departe și, ce-i
mai important, trebuie să vă
faceți ordine în viață. Doar așa
veți reuși să realizați tot ce vă
propuneți. La serviciu este o
perioadă mai liniștită.

Vor veni zile mai bune și pentru
voi. Vă înțelegeți bine cu colegii de
muncă și realizați împreună lu-
cruri frumoase. Sigur, cu un efort
mai mare și multă dăruire.
Relația de cuplu se va stabiliza,
iar cei necăsătoriți s-ar putea să
întâlnească persoana mult
visată.

Astrele vă sfătuiesc să fiți foarte
atenți cu banii sau cu planurile de
viitor. Nu de altceva, dar multe se
pot schimba într-o clipă, și tre-
buie vă bazați doar pe voi. La ser-
viciu vor fi noi cerințe, iar ca să vă
încadrați în exigențele impuse,
aveți nevoie de mai multă
răbdare.

Încă de la începutul intervalului,
la serviciu veți avea multe de
făcut. Tocmai de aceea, trebuie să
vă calculați cu atenție timpul și să
rezolvați problemele lăsate în
urmă. Este nevoie să vă ocupați
mai mult de persoana iubită și să
vă țineți promisiunile făcute.

Urmează o perioadă bună pen-
tru voi. Banii pe care-i așteptați
vor veni, ba chiar mai mulți decât
v-ați imaginat. Acest lucru vă
mobilizează și vă determină să
vă faceți planuri de viitor. La ser-
viciu trebuie să manifestați
prudență, mai ales dacă lucrați
cu documente importante.

Vă străduiți și reușiți să deschideți
o activitate nouă, la care visați de
mult timp. Astrele sunt de partea
voastră și este posibil să bene -
ficiați de o colaborare avan -
tajoasă. Persoanele cu care veți
lucra sunt serioase și dăruite
muncii, așa cum vă doriți.

Perioada următoare este una
relaxantă, în care vă întâlniți
cu prietenii sau vă veți bucura
de câteva zile libere. La servi-
ciu lucrurile merg bine și
reușiți să finalizați un proiect
important. Efortul vostru va fi
răsplătit așa cum se cuvine. 

Beneficiați de o perioadă mai
liniștită și de venituri consis-
tente. La serviciu reușiți să vă
impuneți în fața celor care au
prea multe pretenții de la voi și
să stabiliți niște limite. Sfârșitul
intervalului îl veți petrece
alături de familie sau de pri-
eteni.

• Discuție între El și Ea
- Poți să-mi dai niște bani?
- Pentru ce?
- așa... ca amintire.

• Blonda și… pastilele
- De ce te tot învârti în jurul mesei cu cana aceea

în mână? - o întreabă mama pe fiică-să cea blondă.
-Îmi iau pastilele! răspunse ea. 
- Şi nu poți să stai locului? 
-Nu, pentru că așa mi-a zis doamna farmacistă…

Una înainte de masă, una după masă

• Ea și el proaspăt căsătoriți
- Iubito, ai zis că știi să gătești, dar habar nu ai.
- Dacă începi cu d-astea, următorul iaurt ți-l

prăjești singur!

• Doi prieteni stau de vorbă:
- Ca să-i fac soției o surpriză, i-am dat cardul să-și

cumpere ce vrea.
- Păi și care mai e surpriza?
- I-am dat un card gol ...

• Discuție între prieteni
– De câte ori am insomnie, beau o sticlă de whisky.
– Şi te ajută la ceva? adormi?
– Nu, dar nu mă mai deranjează că stau treaz.

• La examenul de admitere
- Tinere, de ce ai hotărât să dai la facultatea

noastră?
- Hai, nu pune întrebări idioate, tată!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 15 octombrie
PRO CINEMa, ora 20,30, Copiii omului
TVR 1, ora 22,10, Limita extremă

Sâmbătă, 16 octombrie
PRO CINEMa, ora 20,30, Spioni de elită
TVR 1, ora 21,10, Balul de sâmbătă seara

Duminică, 17 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Codin
PRO CINEMa, ora 20,30, Drumul spre

regăsire

Luni, 18 octombrie
PRO CINEMa, ora 20,30, În voia valurilor
FILMCaFE, ora 22,00, Minți diabolice

Marți, 19 octombrie
FILMCaFE, ora 20,00, Șacalul
PRO CINEMa, ora 20,30, Stare de asediu

Miercuri, 20 octombrie
PRO CINEMa, ora 20,30, B.D. la munte 

și la mare
DIVa, ora 21,00, Prințesa zăpezii

Joi, 21 octombrie
FILMCaFE, ora 22,00, Plăcinta americană
aMC, ora 22,00, Tren spre Busan

Duminică, 17 octombrie, ora 22,10

Singurătate în doi 
Filmul redă povestea unui tânăr profesor de is-

torie, Dan Dunne, ale cărui idealuri au de suferit în
fața realităților vieții. Cu toate acestea, în murdara
sa clasă din Brooklyn, el găsește energia de a-și
convinge elevii să fie mai critici cu sistemul în care
trăiesc. Să cerceteze totul, de la drepturile omului
până la Războiul Civil. Chiar dacă Dan este
strălucitor şi dinamic în clasă, dezamăgirile l-au
făcut să ajungă dependent de droguri, lucru pe care
elevii săi nu-l știau. Dar, la un moment dat, viciul
său este descoperit de o elevă, iar între cei doi se
leagă o prietenie sinceră.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:
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Datorită inculturii,
minciunilor și hoției
practicate de politi-

cieni. Dar, toate jocurile
politice, de șapte ani în-
coace, le face Președintele,
cu sprijinul partidelor și
politicienilor, care duc la
DEZASTRUL ȘI -FALIMEN-
TUL NAȚIEI ROMÂNE.

Am urmărit ieșirile publice
încă de la începutul "carierei"
președintelui și, mai ales
acum, când Planeta este
zguduită de boală. Am studiat
cu atenție hotărârile luate
împreună cu PNL și cred că
primește ordine externe, pe
carele execută întocmai. Dar,
”să joci SAH” prin hotărârile
luate este o catastrofă pentru
țară. Numește la conducere
oameni slabi, inculți, incapa-
bili să gestioneze o țară, iar
dacă nu reușește, vina o
poartă veșnicul   PE-SE-DE.  

România este pe 
marginea prăpastiei

Iar denigrarea pe care o
face președintele nu este
lăudabilă. În niciun stat demo -
cratic nu se întâmplă ceea ce
face domnia sa. În situația
actuală a României, partidele
de stânga și de dreapta ar tre-
bui să facă front comun pen-
tru a scoate țara din impas.
Pentru că, dezbinarea și
învrăjbirea nu duce la nimic
bun.  În al șaptelea an de man-
dat, președintele spune cu
seninătate că ”doar ascultând
nu vom avea morți, dacă nu,
ne vom număra morții”. 

Suntem la un pas de dezas-
tru într-o Românie dezbinată
și demolată ca trăire. Am
ajuns în situația în care spi-
talele nu au nici măcar Parace -
tamol, ca să nu mai vorbim de
Favipiravir, Arbidol, anticorpi
mono clonali! Nu mai avem
NIMIC!  Și, cel mai mult a înda-
torat țara guvernul condus de
Cîțu! Nimeni nu știe ce a făcut
cu banii românilor. Președin -
tele este neștiutor, cu toate că
el a făcut Guvernul și Parla-
mentul lui, care au lăsat în

urmă DEZASTRUL existent. Se
igno ră orice conduită de re-
spect. 

Și alegătorii au partea 
lor de vină!

Pentru că, au avut încre -
dere în spusele ”mincinoase”
ale unor politicieni care
promiteau mult, dar nu făceau
nimic. Pensionarii și-au tăiat
singuri craca de sub picioare,
prin vot liber con simțit, atunci
când l-au votat pe Iohannis și
Băsescu, fără să țină cont de
faptul că PSD-ul a fost cel care
le-a mărit pensiile. Aici i-aș
adăuga și pe bugetari. 

”Să-ţi mărească PSD salari-
ile şi tu să votezi cu Iohannis şi
Barna, înseamnă să foloseşti
drujba pentru craca de sub pi-
cioare!” Și, vorbind în general,
să aducă PSD-ul ţara pe
primele două locuri în Europa,
cu o creştere economică
sustena bilă, iar o parte a
poporului să-l aduleze pe Io-
hannis, care blochează ţara,
înseamnă inconștiență”. Din
păcate, Ilie Șerbănescu avea
dreptate. 

Spuneți că românii sunt
sceptici cu pandemia, nu se
vaccinează. Dar Gheorghiță și
Arafat aplică ,,teroare med-
icala” citindu-se pe fețele lor
că mint. Manipulează în
favoarea unor interese crude,
funcții politice, bani etc. În
lume există scepticism me -
dical. Noi românii până pe 11
octombrie nu am raportat la
Bruxelles adevărul în legă tură
cu morții de Covid. 

În timpul pandemiei, scep-
ticismul a fost întâmpinat cu o
atitudine de înfierare și cen -
zură, atitudini care nu au făcut
decât să împiedice și mai mult
știința, care depinde de un
scepticism sănătos.

Rețelele de socializare și
mass-media

Care în ultimii 10 ani au
ales și președinți sau miniștri
au avut un rol însemnat în a
decide cine este „expertul” și

cine nu. Iar cei care au pus la
îndoială datele „experților”
sau au cerut mai multe dovezi
de la aceștia, au fost denigrați
– o „abordare stigmatizantă,
autoritară «în apărarea»
științei”.

Rezultatul final este o reali -
tate modificată, în care cor -
porații puternic conflictuale,
cum sunt cele Big Tech, s-au
erijat în regulatori ai societății
în loc să fie ele cele supuse
reglementărilor.

Calea către știință autentică
și adevăr nu poate trece decât
printr-o continuă explorare
științifică, prin provocări și
scepticism.–

„Scepticismul îi ajută pe oa-
menii de știință să rămână
obiectivi atunci când efec -
tuează investigații și cercetări
științifice. Îi obligă să anali -
zeze afirmațiile (proprii și ale
altora) pentru a fi siguri că
există suficiente dovezi care să
le susțină. El este anihilat în
războiul politic.

Scepticii nu se îndoiesc de
fiecare afirmație, ci doar de
cele bazate pe dovezi insufi-
ciente sau pe date care au fost
colectate în mod inadecvat,
care nu sunt relevante sau nu
pot susține raționamentul fă -
cut”.

În timpul pandemiei, scep-
ticismul a fost considerat in-
amicul numărul 1, iar scepticii
au fost etichetați drept adepți
ai „teoriei conspirației”. 

Spe cia liști cu reputație și
res pectați din domeniul me -
dical au fost amenințați cu
măsuri disciplinare și chiar cu
pier derea licenței de practică,
pentru că au pus sub semnul
întrebării narațiunea oficială.

Serviciile autoritare de
sănătate publică au 

înlocuit știința

„Știință” a devenit un cu-
vânt manevrat în scopuri
emoționale/manipulatorii,
folosit pentru a justifica decizii
care afectează libertățile fun-
damentale și însăși viața și
moartea. Totuși, știința nu se

bazează pe fapte, ci pe in ter -
pretări, adesea în contextul
războiului politic:

„Scepticismul organizat a
fost văzut drept o amenințare
la adresa sănătății publice. A
existat un conflict între două
școli de gândire, serviciul au-
toritar de sănătate publică
versus știința – iar știința a
suferit pierderea.

Întrebările oneste și explo-
rarea continuă a unor căi al-
ternative sunt indispensabile
în cazul științei autentice.

Ceea ce-i mai puțin clar
este cine a dat aceste „ordine”
ca disidenții să fie reduși la
tăcere.

„Nu este vorba de o singură
persoană, de un general ne -
bun, nici de un politician sau
de un dictator detestabil, chiar
dacă intruziunea politicu lui  în
știință a avut loc într-un grad
covârșitor.

Este vorba de noi toți, un
conglomerat care nu are nu -
me și chip: un talmeș-balmeș
de «dovezi» care se bat cap în
cap; o mass-medie frenetică și
partizană promovând un jur-
nalism-«parașută»;

Ce speranțe 
să mai avem?!

Mușamalizările care împie -
dică cercetarea privind ori -
ginea COVID-19 au erodat și
mai mult încrederea
populației în oamenii de
știință.

„Dacă nu poate avea loc o
transmitere transparentă de
informații către public într-o
chestiune relevantă pentru
moartea a milioane de oameni
și suferința a miliarde, ce
speranță să mai avem că
există transparență științifică
și o cultură a împărtășirii
informațiilor?”

Normele științifice se
schim bă rapid în timpul pan-
demiei, astfel că toată lumea
devine brusc expertă. TOATĂ
LUMEA DEVINE ATOTȘTIU -
TOARE.

Consultanților, care au câș -
tigat milioane de dolari din

consiliere corporativă și gu -
vernamentală, li s-au acordat
poziții importante, putere și
elogii publice, în timp ce oa-
menii de știință onești, care au
lucrat pro bono, dar au
îndrăznit să pună sub semnul
întrebării narațiunea domi -
nantă, au fost denigrați ca
fiind conflictuali”. VĂD CĂ AM
AJUNS LA CUVINTELE LUI N.
STEINHARDT, ÎN 1937. 

POLI TICIENII NE-AU ADUS
AICI, CORUPŢIA ȘI SISTEMUL.

„Trei fenomene ale timpu-
lui: invazia verticală a barbar-
ilor (expresia e a lui Rathe nau),
domnia proştilor, trădarea oa-
menilor cumsecade.

Primul: năvălesc nu bar-
barii din alte continente ci, de
jos în sus, derbedeii. Barbarii
aceştia preiau locurile de con-
ducere.

Al doilea: au sosit – pur şi
simplu, în sensul cel mai cate-
goric – proştii şi inculţii la put-
ere şi în ciuda tuturor legilor
economice şi tuturor regulilor
politice fac proștii, ca nişte
ignoranţi ce se află.

Al treilea: în loc de a se îm-
potrivi, oamenii cumsecade
adoptă expectative binevoi -
toare, se fac că nu văd şi nu
aud, pe scurt trădează. Nu-şi
fac datoria. Imparţialii şi
încrezătorii înregistrează şi
tac. Sunt cei mai vinovaţi”.
Nicolae Steinhardt. 1937,
Paris.

…MEDITAȚI și JUDECAȚI
UNDE SUNTEM și DE CE AM
AJUNS AICI! 

Al dumneavoastră, 
același, Prof.ing. 

Ioan Romeo Mânzală
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TEROAREA ȘI FRICA ÎN PANDEMIE
DUCE LA SCEPTICISM 



Mod de preparare:
Strugurii se spală și se

pun la fiert într-un vas cu

apă, lăsându-se să dea câteva

clocote. Când boabele se în-

moaie se scot apoi din apă,

se trec prin sită pentru a se

elimina semințele și pielița.

Sucul obținut se pune din

nou la fiert împreună cu

zahărul și o jumătate de

lămâie, tăiată felii. Sucul se

mai lasă pe foc până scade la

jumătate, se adaugă restul de

lămâie și se mai dau câteva

clocote. 

Siropul obținut se toarnă

în sticle sau borcane sterili -

zate, care se închid ermetic,

se întorc apoi cu capacele în

jos.
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Mod de preparare: 
Mușchiul de vită curățat și

spălat se taie în cubulețe și

se lasă pentru o oră în sifon

(nu apă minerală!), ca să se

frăgezească. După acest in-

terval, carnea se scurge de

apă, se usucă într-un prosop

de hârtie și se pune la prăjit

în ulei încins, rumenindu-se

bine pe ambele părți. Se

adaugă apoi ceapa și ustu -

roiul tăiat fin amestecându-

se continuu, ca să nu se

prindă de vas. 

După câteva minute, când

ceapa s-a călit, se adaugă

jumătate din vin și un pahar

cu apă. Cratița se acoperă cu

un capac și ingredientele se

lasă la fiert aproximativ 30

de minute, la foc mic. Se

potrivește apoi de sare și

piper, se adaugă restul de vin

fiert și strugurii. 

Mâncarea se mai lasă să

dea câteva clocote, apoi se

stinge focul și se acoperă cu

un capac.

INGREDIENTE

400 g mușchi de vită, o ceapă roșie, usturoi,  300 g
struguri negri, o cană (200 ml) vin roșu, ulei, o lingură
de zahăr, sare și piper după gust. 

MușchI DE vITă cu sTRuGuRI

Mod de preparare:
Struguri și frunzele de

spanac se spală bine și se

lasă la scurs. Boabele de

struguri se taie în două, iar

brânza în bucățele mici, care

se vor amesteca într-un bol.

Separat, într-un alt vas, se

prepară dressing-ul din

uleiul de măsline, sucul de

lămâie și piperul măcinat,

care se va adăuga apoi în

bolul cu struguri. La final, se

adaugă frunzele de spanac,

salata putând fi îmbunătățită

cu bucățele de piept de pui

fiert sau cașcaval.

salaTă DIN sTRuGuRI ŞI sPaNac

sIRoP DIN sTRuGuRI

INGREDIENTE

2 kg de struguri dulci,
800 g de zahăr, 2 l apă, o
lămâie. 

INGREDIENTE

un litru de suc de struguri, 4 linguri rase de făină, 4
linguri cu zahăr, iar dacă strugurii sunt foarte dulci, se
reduce cantitatea, scorțișoară.

INGREDIENTE

150 g boabe de
struguri albi și negri,
brânză  sărată, spanac,
ulei de măsline, suc de
lămâie, sare și piper
după gust.

Mod de preparare:
Boabele de struguri se

spală, se zdrobesc și se pun

într-o cratiță, la foc mic. După

aproximativ cinci minute,

sucul se strecoară prin sită.

Separat se amestecă zahărul

cu făina peste care se toarnă

treptat sucul de struguri,

avându-se grijă să nu se facă

cocoloașe. Ingredientele se

pun la foc până ce budinca în-

cepe să aibă consistență și să

devină cremoasă. Se ames -

tecă tot timpul, ca să nu se

prindă de vas. După 10-15

minute, crema obți nută se va

turna în forme, se pudrează

cu scorțișoară, și se lasă la

rece până a doua zi.

Budincă din struguri

Mod de preparare:
Pentru început, se vor se -

pa  ra albușurile de gălbe nu -

șuri. Albușurile se bat spumă

împreună cu zahărul, până se

obține o spumă consistent.

Separat, gălbenușurile se

amestecă bine cu uleiul, cre -

ma de brânză sau iaurtul și se

adaugă albu șurile. La com -

poziție se adaugă apoi făina

împreună cu praful de copt. 

După omogenizare, com -

poziția obținută se toarnă

într-o tavă, tapetată cu hârtie

de copt. După ce a fost așezată

uniform în tavă, deasupra se

vor pune strugurii, iar tava se

dă la copt pentru 40 de

minute. 

Când se scoate din cuptor,

prăjitura se pudrează cu

zahăr și se lasă să se răcească.

PRăjITuRă cu sTRuGuRI

INGREDIENTE

3 ouă, 125 ml ulei, 100 g cremă de brânză sau un
iaurt, 200 g. zahăr, 200 g făină, o  linguriță praf de copt.
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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 cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă 
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice. 
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum 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, 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 pârlitor pentru porci, pe
lemne, acționat cu ventilator electric
220 V, nefolosit,  moară pentru
măcinat mere, moară pentru sfărâmat
porumb, acționată cu motor electric.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, bancnote, monede,
timbre din China. Tel. 0724.576.218. 

l Vând cazan din inox (boiler 
termic) cu focar, capacitate cazan 95
litri, focar pe lemne, utilizat pentru
produ cerea apei calde. Utilizat  2 ani.
Telefon: 0723.243.733.

l Vând țigle din demolări 
(Jimbolia), cu două ciocuri de
prindere), aproximativ 1800 bucăți,
din care 60% bune. Preț negociabil,
avantajos, Deva, Viile Noi, str. Râului
nr.4, telefon: 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 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.
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16 - ACTUALITATE

Rotary Club Deva Cas-
trum a organizat un
eveniment caritabil

în data de 08.10.2021, la
restaurant Casina, intitu-
lat “PROMOVAREA ŞI
SUSŢINEREA EXCELENŢEI
ARTISTICE ÎN RÂNDUL
TINERILOR“. Este vorba
despre tinerii talentaţi de
la Liceul de arte “Sigis-
mund Toduţă”, secţia arte
plastice.

La începerea evenimentu-
lui s-au intonat imnurile
României, Republicii Moldova
şi Rotary International.

La eveniment au participat
invitaţi speciali din condu ce -
rea Districtului 2241, Româ-
nia şi Republica Moldova: DG
ADRIAN LUCA, PDG MARTHA
MARIA MOCANU, PGE
FLORIN MĂRGINEAN, DGN
OVIDIU CONSTANTIN BUN -
GET, AG ADELINA CLOP.

De asemenea au participat
invitaţi de la 3 cluburi din
judeţul Hunedoara (Haţeg,
Petroşani, Deva ) şi 2 cluburi
din Alba Iulia.

Am avut onoarea să-i avem
alături de noi pe FLORIN
ILIEŞ,  P.P LIONS CLUB DEVA

SARMIZEGETUSA, Viceguver-
nator al Districtului 124 Lions
România şi TIRITEU ŞTEFAN,
PREŞEDINTELE Asociaţiei
”ALĂTURI DE TINERI”.

Protagonistele serii au fost
cele trei eleve de la Liceul de
artă: Maria Crişovan, Daiana
Albertina Trif, Andreea Mol -
dovan. Fiecare a avut câte un
tablou pentru liciaţie şi câte 3
tablouri pentru vânzare. Ta -
lentul lor a fost încununat de
succes. Toate ta   blourile lor au
fost vândute la licitaţie.

Programul evenimentului
a fost susţinut de doi bursieri
ai RC Deva Castrum, Robert
Achim la violoncel- clasa prof.
Camelia Iakab, corepetitor
Cezarina Lazăr şi Sebas tian
Bălan la pian - clasa prof. Cris-
tian Dumitru. Sebastian Bălan
şi corepetitorul Cris tian Du-
mitriu au susţinut şi un mic
recital la patru mâini. 

PDG Martha Maria Mo-
canu, promotoarea Concursu-
lui Naţional de poezie “Clara
Mărginean –in memoriam“ a
înmânat premiile celor şase
elevi de la Colegiul Naţional

Decebal, coordonaţi de prof.
Gloria Niţu. Elevii premiaţi au
susţinut şi un scurt recital de
poezie. Din partea poetei
Paulina Popa am acordat pre-
mii, sub formă de cărţi. So-
prana ARLINDA MORAVA şi
actorul MARIUS BODOCHI au
susţinut un colaj muzical
recitativ, care a fost surpriza
serii. 

Ca de fiecare dată, clubu -
rile ROTAKIDS şi INTERACT
au avut o prezenţă activă. 

Mulţumim din suflet
participanţilor la acest eveni-
ment  (şi celor care au acordat
donaţii) fără de care nu era

posibilă reuşita evenimentu-
lui şi în special artiştilor care
au oferit surpriza serii !

Brad – Doi tineri din mu-
nicipiul Brad au reuşit o
performanţă de invidiat, du -
pă ce au plecat într-o ex -
pediţie în Masivul Himalaya.
Radu Pavel şi Alexandru
Pavel – primul poliţist, iar al
doilea poliţist local în Brad,
au cucerit vârful Kallapatar
(5.643 m). 

Urcuşul pe vârful Kallap-
atar a avut loc pe o
temperatură de minus 10
grade Celsius, cei doi tineri
apreciind că au avut parte de
o vedere minunată spre Eve -
rest, care se afla la 4 km de ei.

Săptămâna aceasta, după
câteva zile de la prima reu -
şită, Radu Pavel a reuşit să
cucerească vârful Island Peak
(6.189 m), apreciat ca unul
dintre "vârfurile tehnice" din
Masivul Himalaya, fiind com-
parabil cu Everestul. 

„Ascensiunea a fost de-
osebit de dificilă, a început la
ora 00,45, şi la ora 07,15
Radu Pavel a atins vârful,

după multe urcări pe coardă
şi pasaje delicate peste cre -
vase. Temperatura la înce -
putul ascensiunii a fost de
minus 25 grade Celsius, fără
să treacă de 0 grade pe par-
cursul ascensiunii”, a explicat

primarul municipiului Brad,
Florin Cazacu, aflat în legă -
tură cu alpinistul.

Expediţia echipei din Brad
a început pe 28 septembrie şi
a fost programată să dureze
20 de zile.

Doi tineri din Brad - în Masivul Himalaya

Eveniment caritabil organizat de 
ROTARY CLUB DEVA CASTRUM


