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RESTRICŢII

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Noi restricţii vor deveni
obligatorii începând de
săptămâna viitoare, în toată
ţara, pe fondul creşterii 
alarmante a numărului de
bolnavi de COVID-19. 
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2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

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

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

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

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

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Drumul judeţean care
trece prin comuna
Bucureşci a fost 
moder nizat în cadrul 
unui proiect finanţat de
Consiliul Judeţean 
Hunedoara.

GRATUIT

Dumnezeu L-a dorit
alături de El 

Cetăţile dacice vor beneficia de investiţii
necesare turiştilor care le vizitează. /pag.16

SĂNĂTATEPAg. 8-9
Adevărate comori ale naturii,
care au strâns în ele toată
strălucirea toamnei, gutuile
impresionează prin aroma
unică și  gustul rafinat, dar
mai ales prin calitățile nutri-
tive pe care le conțin. 
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate
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Începutul de an școlar
2021-2022  - după cum
remarca prof. Daniel

Cosmin ARDELEAN (foto),
directorul Liceului 
Tehnologic „Constantin
Bursan” Hunedoara  - 
este unul așteptat de elevi,
dat fiind faptul că școala
începe în clase cu prezență
fizică. În speranța că
situația epidemiologică va
permite continuarea 
cursurilor la școală, elevii
și profesorii sunt pregătiți
pentru un nou an de
studiu.

Liceul Tehnologic „Constan-
tin Bursan” își actualizează
constant oferta educațională
în funcție de necesitățile pieții
muncii, astfel încât să dea
societății oameni de valoare,
calificați, pentru că dorim nu
să fim în pas cu lumea
modernă, ci să contribuim
activ la dezvoltarea acesteia.

Astfel, oferta educațională a
instituției noastre cuprinde

specializări și calificări diferite,
de nivel 3, 4 și 5, din domeniul

tehnic, după cum urmează:
tehnician ecolog și protecția

calității mediului, tehnician
mecatronist, electromecanic
utilaje și instalații industriale,
sudor, sculer-matrițer, con-
structor montator  de confecții
metalice, fierar-betonist mon-
tator prefabricate, frizer-
coafor-manichiurist-pedichiur
ist, tehnician infrastructură
rețele de telecomunicații,
tehnician devize și măsurători
în construcții, tehnician labo-
rant pentru protecția mediului
și maistru instalator în con -
strucții. Toate aceste calificări
le vor oferi siguranța locului de
muncă la finalizarea studiilor,
datorită parteneriatelor solide
cu agenții economici din
Hune doara și anume com-
paniile Draexlmaier, Assa
Abloy, Recom Sid, Macon și Sa-
lonul Nobblesse.

Caracterul inovator al
strategiilor didactice centrate
pe elev aduce plus-valoare
procesului instructiv-educativ
și răspunde nevoilor de for-

mare ale elevilor, iar rolul pro-
fesorului se extinde către facil-
itarea descoperirii de către
aceștia a potențialului lor. Apli-
carea acestor strategii asigură
creșterea motivației elevilor
pentru dezvoltare și perfecțio -
nare. 

Folosirea consecventă și
îndelungată a acestor metode
poate duce la transpunerea lor,
de către elev, în viața per -
sonală: viitorul loc de muncă,
întemeierea unei familii, relații
sociale sănătoase. 

Liceul Tehnologic „Constan-
tin Bursan” adaugă valoare
fiecărui elev al său, indiferent
de ruta de pregătire aleasă:
liceu zi, seral sau frecvență
redusă, școală profesională,
învățământ dual sau școală
postliceală și de maiștri.
Scopul nostru este ca fiecare
elev să aibă șansa de a învăța
și    a-și îmbogăți cunoștințele,
iar pentru a realiza acest lucru
asigurăm condiții potrivite.

Așa după cum ne-a
comunicat Adrian
Florin BOZDOG

(foto), inspector şef al In-
spectoratului Teritorial
de Muncă Hunedoara - în
vederea combaterii unor
aspecte negative din sfera
relaţiilor de muncă ob-
servate de-a lungul tim-
pului în controalele
efectuate în teren de
către inspectorii de
muncă, la iniţiativa Minis-
terului Muncii s-au adus o
serie de modificări Codu-
lui muncii.

Astfel, s-au publicat în
Monitorul Oficial ultimele
modificări aduse acestui act
normativ ce reglementează
domeniul relaţiilor de muncă
în ideea de a stăvili evaziunea
privind plata contribuţiilor
aferente salariului real acor-
dat de angajatori salariaţilor
proprii.

Potrivit Ordonanţei de
Urgenţă 117/2021 publicată
în Monitorul Oficial nr. 951/05
octombrie 2021 primirea la
muncă a unui salariat cu
depăşirea duratei timpului de
muncă stabilită în cadrul con-

tractelor indivi -
duale de muncă
cu timp par -
ţial (cu ex -
c e p ţ i a
si tu a  ţiilor de
forţă majoră
sau pentru
alte lucrări ur-
gente destinate
prevenirii produ -
ce rii unor accidente ori
înlăturării con se cinţelor aces-
tora) este considerată muncă
nedeclarată.

Un aspect esenţial îl con-
stituie introducerea noţiunii
de muncă subdeclarată.
Potrivit noilor reglementări
acest lucru reprezintă în fapt
acordarea unui salariu net
mai mare decât cel constituit
şi evidenţiat în statele de
plată a salariilor şi în decla ra -
ţia lunară privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor so-
ciale prin această modalitate
o parte a angajatorilor sus tră -
gându-se de la plata contribu -
ţiilor către bugetele asigură-
rilor sociale aferente acestor
salarii .

Astfel, acordarea unui

salariu net mai mare
decât cel evidenţiat

în statele de plată a
salariatului şi în
declaraţia lunară
privind obliga -
ţiile de plată a

contribuţiilor so-
ciale, impozitul pe

venit şi evidenţa
nominală a persoanelor

asigurate, transmisă autori -
tăţilor fiscale se va sancţiona
cu amendă de la 8.000 lei la
10.000 lei pentru fiecare
salariat identificat în această
situaţie. 

O altă modificare se referă
la posibilitatea ca angajatorul
să poată compensa munca
suplimentară efectuată de
către angajaţi în următoarele
90 de zile (şi nu 60 de zile
cum era stipulat anterior).
Acest lucru arată dorinţa
legiuitorului de a permite o
mai mare libertate a pieţei
muncii mai ales în cazul
activităţilor sezoniere cum
sunt cele din domeniul
construcţiilor, H.O.R.E.C.A.,
agricultură.

Nu în ultimul rând, o mo -

dificare survenită în sprijinul
angajaţilor se referă la în-
târzierea la plată a salariului
cu mai mult de o lună de zile
ulterior datei de plată agreată
prin contractul de muncă.
Aceste întârzieri se sancțio -
nează contraven țional cu
amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei pentru fiecare
salariat la care s-a întârziat
plata salariului. Singurele
excepţii se aplică doar acelor
angajatori care se află în sfera
Legii nr. 85/2014 privind
combaterea insolvenței.

Modificările vor intra în
vigoare după data de 20 oc-
tombrie 2021.

În perioada următoare In-
spectoratul Teritorial de
Muncă, prin inspectorii de
muncă specializaţi în dome-
niul relaţiilor de muncă vor
aborda în controale şi ul-
timele reglementări, iar după
cum se observă, sancţiunile
sunt mari pentru a descuraja
asemenea practici. 

Pagină realizată de
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Modificări aduse Codului muncii

Oferta educaţională - 
siguranţa unui loc de muncă
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Deva - Episcopul Devei şi
Hunedoarei, PS Gurie, a înce -
tat din viaţă joi, în urma unui
stop cardio-respirator, după
ce s-a îmbolnăvit grav de
COVID-19. Decesul a survenit
în timpul procedurilor de
transfer al bolnavului la un
elicopter care ar fi urmat să-l
transporte la spitalul judeţean
din Târgu Mureş. 

„A intrat în stop cardio-res-
pirator. S-au efectuat proce-
durile de resuscitare timp de
45 de minute. Din păcate, bol-
navul nu a mai putut fi salvat”,
a declarat managerul Spitalu-
lui Judeţean de Urgenţă (SJU)
Deva, dr. Emil Stoica Mariş. 

Episcopul era internat din
8 octombrie la secţia ATI a
Spitalului Judeţean de
Urgenţă (SJU) Deva, unde a
fost intubat în urmă cu câteva
zile. 

La ultima evaluare la tomo-
graf s-a concluzionat că
plămânii bolnavului au fost
afectaţi în proporţie de 85%,
a precizat directorul medical
al SJU Deva, dr. Lucian Miron.  

Trupul neînsufleţit al
părintelui episcop Gurie va fi
depus la Catedrala Episcopală
din Deva.

„A fost un om extraordinar.
Cine l-a cunoscut îndeaproa -
pe ştie foarte bine acest lucru”,
a  arătat purtătorul de cuvânt
al Episcopiei Devei, părintele
Gabriel Miricescu.

Episcopul Devei şi Hune-
doarei, Gurie, ar fi urmat să
împlinească 53 de ani în luna
decembrie a acestui an. 

Potrivit datelor publicate
pe site-ul Episcopiei Devei, PS
Gurie s-a născut la 31 decem-
brie 1968 în localitatea Huta-
Chiuieşti, judeţul Cluj. A
urmat şcoala generală în satul
natal, liceul la Cluj-Napoca şi
a absolvit Seminarul Teologic
Craiova în anul 1992. 

A terminat apoi Facultatea
de Teologie din Craiova
(1992-1996) cu teza de
licenţă „Misiunea B.O.R. între
Prut și Nistru. Reorganizarea
Arhiepiscopiei Chișinăului,
Mitropoliei Basarabiei și
Exarhatul Plaiurilor”. 

A urmat apoi cursuri la
Facultatea de Teologie Cato -
lică şi la Institutul de Teologie
Pastoral-Misionară din Pado -
va (Italia).

Este doctor în teologie cu
lucrarea „Ofensiva Noilor
Mişcări Religioase şi re-
versibilitatea secularizării” şi
a fost profesor universitar la
Facultatea de Teologie Orto -
doxă a Universității „1 Decem-
brie 1918” din Alba Iulia. 

A fost ales Episcop al Devei
și Hunedoarei pe 29 octom -
brie 2009, fiind întronizat pe
29 noiembrie 2009. 

Mai multe personalităţi lo-
cale şi-au exprimat regretul
faţă de dispariţia părintelui
episcop Gurie. „Ne-a părăsit
bunul arhipăstor al nostru, al
hunedorenilor, Preasfințitul
Părinte Gurie. Vestea trecerii
din această lume m-a întristat
profund și a sădit durere în
ini mile credincioșilor care au
găsit în cuvintele Preasfin -

țitului mângâiere și încurajare
în momentele grele. Virusul
nemilos care a îngenuncheat
o lume întreagă a răpus un
OM în floarea vârstei, un OM
blând, înțelept și iubitor, de o
aleasă erudiție, un Păstor de
seamă care și-a pus toată pri-
ceperea în slujba credincio și -
lor, a Bisericii și a lui
Dum   nezeu. Pierderea Prea -
sfin ției Sale este o grea încer-
care pentru Biserica Ortodoxă
și pentru toți credincioșii din
județul Hunedoara. Plecarea
Sa fulgerătoare lasă un gol
imens în inimile noastre și ne
întristează peste măsură.

Dumnezeu să-L odihnească în
pace!”, a transmis preşe din -
tele Consiliului Judeţean
Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

La rândul său, prefectul
judeţului Hunedoara, Călin
Marian, a notat: „Cu enorm re-
gret, îl omagiem pe Părintele
nostru, Preasfințitul Părinte
Gurie, episcopul Devei și
Hunedoarei, care a încetat
astăzi din viață. Lucrările sale
duhovnicești, credința și
înțelepciunea plămădite în
comunitatea noastră, vor
rămâne în eternitate și vor
dăinui ca puncte de referință
în viețile noastre. Rămas bun,

Preasfinte Părinte! Dumnezeu
să vă ocrotească și vă
odihnească în pace!”.

„A plecat la Domnul
Preasfințitul Părinte Episcop
Gurie! A adormit Episcopul
nostru drag...Rămân de-a pu-
ruri cuvintele de înțelepciune
și credință pe care acest ie -
rarh și OM minunat le-a sădit
în sufletele noastre. Rămâne
bucuria de a ne fi întâlnit în
această viață, atât de scurtă.
Bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace!”, a trans-
mis primarul Devei, Florin
Oancea.

Episcopul Devei şi Hunedoarei a trecut
la cele veşnice, bolnav de COVID-19

Bucureşti – Autorităţile
vor anunţa astăzi (vineri,
n.red.) noile restricţii pe care
le au în vedere pentru sto-
parea pandemiei de COVID-
19. Din păcate, România se
află pe primul loc în Europa ca
număr al deceselor provocate
de infecţia cu noul coron-
avirus, iar situaţia nu pare să
se îmbunătăţească prea re-
pede. În aceste momente del-
icate, specialiştii în sănătate
publică insistă pe vaccinarea
populaţiei, capitol la care ţara
noastră ocupă un nefericit
ultim loc pe continent şi al
treilea de la coadă, în lume. 

În acest context, preșe -
dintele României, Klaus Io-
hannis, a declarat că vor fi
impuse noi restricții pentru
combaterea infectărilor cu

noul coronavirus. Astfel, în-
cepând de săptămâna vi-
itoare, purtarea măştii de
protecţie va fi obligatorie
peste tot. De asemenea, va fi
restricţionată circulaţia pe

timpul nopţii, cu excepţia per-
soanelor vaccinate. Pe timpul
zilei accesul va fi permis la
majoritatea activităţilor doar
cu certificatul verde. În plus,
elevii vor intra în vacanţă

pentru o perioadă de două
săptămâni. „Aceste lucruri se
vor îmbunătăţi pe măsură ce
lumea înţelege să se vaccineze
şi vom scăpa de această pan-
demie", a adăugat şeful statu-
lui. 

El a arătat că singura
soluție privind gestionarea
pandemiei de COVID-19 este
vaccinarea împotriva SARS-
CoV-2. Ca exemplu, preșe -
dintele a menționat situația
din vestul Europei, unde 70 -
80% dintre oameni s-au vac-
cinat, iar pandemia, practic,
nu mai are impact. El a mai
transmis românilor să nu-i
creadă pe cei care îi mint că
vaccinul anti-COVID ar fi per-
iculos. 

Județul Hunedoara a înre -
gistrat, miercuri, un record de

peste 460 de cazuri de
Covid/19, într-o singură zi. În
județ, incidența cazurilor de
infectare cu SARS-Cov-2 a
depășit pragul de 6 la mia de
locuitori, iar în unele loca li -
tăți, cum ar fi comunele
Brănișca și Lelese acesta este
mai mare de 22 la mia de
locuitori. Spitalele din județul
Hunedoara sunt pline de bol-
navii de Covid, iar șansele ca
numărul acestora să scadă
sunt aproape inexistente.
Specialiștii sunt sceptici în
ceea ce privește o calmare a
situației într-un viitor apro -
piat. 

Din păcate, chiar dacă vac-
cinarea este singura soluție
pentru prevenirea bolii, rata
de vaccinare în județul Hune-
doara este de abia 25,78%. 

Masca devine obligatorie, şcolile se închid
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Aproape 133 de
milioane de lei au
ajuns în județul

Hunedoara în ultimii 2
ani, sub guvernarea Par-
tidului Național Liberal,
sume destinate spri-
jinirii unităților admi -
nistrative-teritoriale.
Banii au fost alocați
către toate UAT-urile din
județ din Fondul de
Rezervă Bugetară și
Fondul de Intervenție
aflate la dispoziția Gu-
vernului.

Sunt sume acordate de Gu-
vern pentru echilibrarea
bugetelor locale și pentru
eliminarea efectelor produse

de calamitățile naturale, în
baza mai multor Hotărâri de
Guvern din anii 2019, 2020 și
2021.

Ani de zile, alocările finan-
ciare s-au făcut în mod
discreționar și nedrept de
către guvernele conduse de
PSD. În județul Hunedoara
practica este continuată la
ora actuală de Consiliul
Județean condus de aseme-
nea de social - democrați,
care a împărțit clientelar
județul și a condamnat la
sărăcie populația din locali -
tățile care au votat primari de
altă coloratură politică. În lu-
nile martie și septembrie,
Consiliul Jude țean Hune-

doara a nenorocit bugetele
localităților conduse de pri-
mari PNL și le-a alocat doar
mărunțiș, în timp ce primar-
ilor PSD le-a virat milioane de
lei. 

Guvernul liberal a demon-
strate în schimb, în toată
această perioadă că tratează
populația în mod egal, nedis-
criminatoriu, și fără să țină
cont de culoarea politică a
primarului dintr-o localitate
aflată în dificultate, care are
nevoie de sprijin financiar.

Din noiembrie 2019, de
când a preluat guvernarea,
Partidul Național Liberal a
trebuit nu doar să guverneze
pentru toți românii, așa cum
s-a angajat, ci și să repare
aceste nedreptăți flagrante
privind alocările de la bugetul
de stat, efectuate direct sau
prin Consiliul Județean de so-
cial - democrați, care au pus
interesul politic înaintea
nevoilor reale ale oamenilor.

Partidul Național Liberal
dovedește încă o dată că îi
tratează pe toți hunedorenii
cu respect și cu responsabili-
tate!

Deputat Vetuța Stănescu,
Președinte PNL Hunedoara

133 de milioane de lei acordate
de Guvernul PNL primăriilor

din judeţul Hunedoara

Astăzi (marţi -
n.red.), în Parla-
mentul României,

urmează să audiem
propunerile de miniștri
ai USR. Guvernul Zero II,
pardon, Guvernul Cioloș
II propune un program
de guvernare nerealist,
redactat anapoda. USR
nu merită să conducă
executivul, iar acțiunile
membrilor USR din tim-
pul precedentei
guvernări nu reco man -
dă în niciun fel 
această promovare.

Când au fost la guvernare,
având chiar portofoliul sănă -
tății în Guvernul Cîțu, Vlad
Voiculescu și Ioana Mihăilă 
s-au concentrat numai pe
scandaluri, soluționarea pro -
blemelor sanitare nefiind o
prioritate. Nu i-a interesat de -
cât să se impună, dar când a
venit vorba de responsabili -
tate s-au extras rușinos din
vedere. Vlad Voiculescu avea
nu mai puțin de 15 consilieri,
iar atribuțiile le-a delegat în
totalitate secretarilor de stat
și secretarilor generali din
minister. În loc să coordoneze
ministerele, ei coordonau
cer tu rile cu PNL.

Acum, aceiași oameni care
ne-au adus aici, în această
criză sanitară, cu un sistem de
sănătate nepregătit pentru un
val patru agresiv și nemilos,
ne cer să avem încredere că
își vor face treaba exemplar.
Vă prezint aici zece scan-
daluri în care au fost implicați
cei doi miniștri care trebuiau
să gestioneze pandemia. Din
păcate, la realizări nu avem ce
să trecem.

1. Transparentizarea date -

lor privind vaccinarea îm-
potriva Covid-19

2. Incendiul de la Institutul
Matei Balș și misterul din
jurul raportului

3. Comunicarea slabă și
plecarea rapidă a lui Bogdan
Oprea

4. Scandalul evacuării în
miez de noapte a Spitalului
Foișor

5. Cei 3 pacienți care au
murit sufocați în TIR-ul de la
Spitalul Victor Babeș

6. Vlad Voiculescu, sur-
prins în public de 3 ori fără
mască, deși purtarea era
obligatorie

7. Criteriile abuzive de
carantinare care au și provo-
cat remanierea ministrului
sănătății

8. Personalul neplătit din
centrele de vaccinare

9. Diferențele între rapor -
tările deceselor cauzate de
Covid-19

10. Bonuri de masă şi tom -
bole pentru cei care se
vaccinează anti-Covid

După „performanțele”
USR, am ajuns aici. România
este pe primul loc în lume la
rata deceselor provocate de
Covid-19. Totodată, ocupă
penultimul loc în Europa în ce
privește rata de vaccinare.
Mesajul nostru pentru USR
este următorul: NU. Nu vrem
să guvernați, iar românii nu
vor să îi salvați. Ați avut
ocazia să o faceți și ați eșuat
lamentabil. Pentru binele
nostru, al tuturor, stați în
băncile voastre.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

Natalia Intotero:
ZECE SCANDALURI
ȘI ZERO REALIZĂRI

Bucureşci – O investiţie
care se impunea în comuna
Bucureşci a fost finalizată în
baza unui proiect executat de
Consiliul Judeţean Hune-
doara. Este vorba despre DJ
741 care traversează comuna
şi care se afla într-o stare de
degradare accentuată. 

„Este o investiţie foarte
importantă pentru oamenii
din comuna Bucureşci. Dru-
mul se afla într-o stare
precară, cu gropi şi porţiuni
acoperite de piatră. Drumul
este important şi din punct
de vedere turistic pentru că
scurtează foarte multe dis -
tanţe. Ţin să mulţumesc pu-
blic CJ Hunedoara pentru
finalizarea acestui proiect”, a
declarat primarul Mircea
Ghilean.

Importanţa investiţiei se
reflectă în distanţa parcursă,

de exemplu, de la Brad la
Geoagiu Băi. Fără acest drum,
turiştii ar fi trebuit să facă un
ocol de 60 de kilometri. În
plus, drumul modernizat
permite şi o deschidere a
zonei spre alte proiecte de

investiţii. Modernizarea DJ
741 Crişcior – Bucureşci-
Almaşu Mic de Munte a fost
finanţată de la bugetul CJ
Hunedoara. Valoarea totală a
proiectului se ridică la 32,08
milioane lei. 

Bucureşci: Modernizarea
drumului judeţean deschide

zona spre investiţii



U
n bloc ANL cu 80
de locuinţe, din
municipiul Hune-

doara, a fost predat, la
începutul săptămânii,
primilor chiriaşi, imo-
bilul fiind prevăzut cu
patru niveluri şi cu
spaţii de depozitare la
subsol. 

În plus, fiecare unitate loca -
tivă este prevăzută cu centrală
termică proprie, ceea ce re -
prezintă un mare avantaj pen-
tru că familiile îşi vor putea
dimensiona cheltuielile cu apa
caldă şi căldura în funcţie de
bugetul de care dispun.

Construcţia blocului a fost
făcută de Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, investiţia
totală ridicându-se la 12,7
mili oane de lei.

Repartizarea celor 36 de
apartamente cu o cameră şi a
celor 44 de apartamente cu
două camere s-a făcut în baza
criteriilor stabilite printr-o
hotărâre a Consiliului Local
Hunedoara, fiecare familie

fiind invitată să tragă la sorţi
numărul locuinţei pe care o va
ocupa. 

Municipiul Hunedoara a
pus la dispoziţia ANL terenul
necesar şi a contribuit cu o
serie de lucrări conexe impor-
tante, în valoare totală de

aproximativ 1,1 milioane de
lei. Acestea au constat în de-
vierea şi refacerea reţelelor de
utilităţi, branşamentele nece-
sare, construirea unui zid de
sprijin înalt de 3 metri şi lung
de 90 de metri, alei pietonale
şi asigurarea accesului auto. 

"Cred că toate cele 80 de
familii care se mută în noul
bloc ANL sunt încântate, mai
ales că au şi aşteptat, într-
adevăr, foarte mult, dar nu din
vina Primăriei. Ceilalţi tineri
din municipiul Hunedoara
care îşi doresc o locuinţă ANL

pot depune dosare în conti -
nuare. Pe de altă parte, cât de
curând, vom depune o nouă
solicitare către ANL pentru
construcţia unui alt bloc, în
aceeaşi zonă (pe strada
Alexandru Vlahuţă n.red.).
Acolo am păstrat spaţiu pen-
tru un al doilea bloc ANL tot
de 80 de locuinţe", a declarat
primarul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouţanu.

Pe de altă parte, Primăria
municipiului Hunedoara a fi-
nalizat studiul de fezabilitate
pentru construcţia unul bloc
ANL destinat cadrelor me -
dicale de la Spitalul Municipal
"dr. Alexandru Simionescu".
Acesta va fi amplasat lângă
spital, la intersecţia străzilor
Chizid şi Victoriei, va avea 20
de locuinţe, locuri de parcare
şi o zonă de joacă pentru copii. 

"Este important să aduci
specialişti tineri în sănătate,
oameni cu entuziasm, cărora
să le poţi oferi şi o locuinţă", a
conchis primarul municipiului
Hunedoara. 

V
izibil depășită de
funcțiile pe care le
ocupă, în loc să

onoreze cu fapte man-
datul de parlamentar pe
care l-a obținut în urmă
cu aproape un an,
doamna deputat PNL
Vetuța Stănescu trimite
comunicate de presă prin
care insistă să alimenteze
războaie politice demult
pierdute de domnia sa și
rămășițele a ceea ce a fost
cândva Partidul Național
Liberal. 

Informațiile în jurul că -
rora se învârte fără rost
doamna deputat sunt foarte
clare și, culmea, Vetuța Stă -
nescu nu le neagă. Aproape
90% din fondurile alocate la
ultima rectificare bugetară
județului Hunedoara au
ajuns în conturile primării -
lor conduse de primari PNL,
adică aproape 16 milioane
de lei. Pentru hunedorenii
din localitățile conduse de
primari PSD, au fost alocați
1,7 milioane de lei, adică de
zece ori mai puțin, în
condițiile în care primarii so-
cial-democrați reprezintă in-

teresele a 53% din populația
județului. 

Că doamna deputat nu se
pricepe la cifre, am înțeles
din ilustra sa activitate ca di-
rector economic al Spitalului
Județean de Urgență din
Deva de unde a plecat lăsând
în urmă o gaură conside -
rabilă! Dacă nu își amintește,
venim cu cifrele! Și nu numai
datorii, ci și investiții supra-
puse! Le dăm și pe acestea cu
cifre, ca să știe și hune-
dorenii, și cei îndreptățiți să
le cunoască. Dar, să sfidezi
logica și bunul simț, mi se
pare absolute jignitor!

Cum să susții că guvernul
liberal acționează „nedis-
criminatoriu” și „fără a ține
cont de apartenența politică
a primarilor”, când TU, gu-
vern liberal, tocmai asta ai
făcut, negru pe alb, oficial,
prin decizie asumată politic?
Fracturile logice grave din
discursul doamnei deputat,
demonstrează agitație și
nervozitate care sunt firești
în aceste moment când te
frămânți: mai ești sau nu la
guvernare?... Cum să afirmi

că tratezi cu respect și res -
ponsabilitate județul Hune-
doara când TU, guvern
liberal, închizi Termocen-
trala Mintia, producător de
energie de referință în
această parte a țării!?

PSD, atât la nivel guverna-
mental, cât și la nivel jude -
țean, a alocat fonduri pentru
toți. Prin PNDL2, Guvernul
PSD a finanțat 221 de
proiecte de dezvoltare în
localitățile județului Hune-
doara, în valoare de 646 de
milioane de lei. Dacă aveți
curiozitatea, doamnă, puteți
face un calcul simplu, de
adunare, și veți vedea că
aproape jumătate din sumă a
fost alocată pentru pro -
iectele primarilor PNL! Iar
dacă vă cer prea mult, faceți
un exercițiu de comunicare
simplu și întrebați-i pe
colegii dumneavoastră dacă
este sau nu așa!

Nu vorbiți în necunoștință
de cauză, că râd colegii de
dumneavoastră! Râd când
văd că vorbiți despre mil-
ioane fără să le știți numărul,
râd când văd că vorbiți des -

pre bugete locale fără să
cunoașteți administrație. 

Dacă vreți să fiți respec -
tată ca lider politic, trebuie
să oferiți respect nu doar să
vorbiți despre el. Aveți
pârghiile necesare să faceți
ceva pentru acest județ,
lăsați gargara politică!

Fapte, nu vorbe, dar cu
pași mai repezi!

Laurențiu Nistor,
Președintele Consiliului

Județean Hunedoara
Președintele

Organizației Județene a
PSD Hunedoara
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Fapte, nu vorbe, dar cu paşi mai repezi!

Bloc ANL cu 80 de locuinţe dat  în folosinţă la Hunedoara
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S
ala Polivalentă din
municipiul Arad a
găzduit, la finalul

săptămânii trecute, între-
cerile Campionatelor
naționale de gimnastică
aerobică la care au fost
prezenți peste 200 de
sportivi reprezentând 17
secții de performanță din
țară. 

Este pentru prima dată
după mai mulți ani când
această disciplină sportivă se
bucură  de un număr record
de participanți, patru noi
secții aderând la Federația
Română de Gimnastică ,în ul-
tima perioadă.

Competița de la Arad a fost
organizată în condiții dificile
datorită incidenței de Covit 19
care este ridicată peste tot în
țară. Dar atât federația, ca şi
organizator principal, cât și
Primăria municipiului Arad
au asigurat  condiții excelente
de concurs pentru toți parti -
cipanții. Accesul în sala nu a
fost permis,  dar întrece rile au

fost transmise de către una
dintre televiziunile locale din
Arad  și pe o rețea inter nă de
comunicare a federației.

Întrecerile s-au încheiat
duminică seara cu medalii
pentru  sportivii de la LPS
Cetate Deva pregătiți de
Mădălina Susan și Georgeta
Cosma, care la final s-au situat
pe locul V în clasamentul
cluburilor.

Medalii foarte importante
pentru palmares : medalie de
aur cucerită de  Alexandra
Daria Mihaiu în proba de
perechi seniori, unde gim-
nasta din Deva a evoluat
alături de Darius Branda (CS
Universitatea Arad) și o me -
dalie de argint cucerită de
Mirela Frîncu în proba indi -
viduală a junioarelor.

Cele două sportive legiti-
mate la LPS Cetate Deva sunt
componente ale lotului națio -
nal de junioare și recent me -
da liate la Campionatele
Euro  pene de la Pesaro Italia.      

Perechea Larisa Dumitriu
/Daniel Anton a urcat pe po -
diu mul de premiere la secțiu -
nea perechi mixte categoria  a
II-a  și aduc acasă o medalie de
bronz la fel ca și trio-ul de la
categoria I , alcătuit din Daria
Mihaiu/Darius Brînda/Mirela
Frîncu.

Alte rezultate pentru clubul
devean:Daniel Anton-loc IV la
individual categoria a II-a,
Nicoleta Patrichi-loc VII la in-
dividual categoria senioare.

Menționăm că la nivelul
seniorilor noii campioni na -
țio nali sunt  Teodora Cucu și
Gabriel Bocșer, ambii de la CS
Farul Constanța.

CSS Petroșani a cucerit la
aceste întreceri două medalii
de bronz la trio  și la grup
cate goria a III-a cu care  a
încheiat  competiția de la Arad
pe un onorant loc VI în clasa-
mentul cluburilor partici-
pante  cu 19 puncte. Felicitări
sportivilor hunedoreni și
antrenorilor care îi pregătesc!

Gimnastică aerobică Flacăra Olimpică a plecat
spre Beijing pentru Jocurile

Olimpice de iarnă

F
ederația Română de
Atletism a organizat
la  Botoșani întrece -

rile Campionatelor
Naționale de Cros, 
iar după mai mulți ani,
LPS Cetate Deva are un
nou campion  național de
juniori la alergare pe
teren variat.

Juniorul  Raul Manuel Dan,
a reușit să domine  cursa la
care a participat și la final a
câștigat locul I și medalia de

aur. Deși nu este specialist în
această probă, deveanul a
avut un sezon bun, cu rezul-
tate deosebite mai ales  la
800 m si 1500 m  iar încer-
carea  de la Botoșani i-a adus
o nouă medalie de aur.

Raul Manuel Dan este pre -
gătit la clubul devean de către
prof. Cornelia Juratoni, cea
care a reușit să îl mențină pe
atletul devean între primii
sportivi juniori din țară anul
competițional 2022 se anun -

ță unul cu noi rezultate bune
pentru cei acest tandem.

Atletul de la LPS Cetate
Deva  are în obiectiv partici-
parea la campionatele Eu-
ropene de cros de la Dublin și
calificarea la Jocurile Eu-
ropene pentru Tineret pro-
gramate în 2022, lucru
po si bil de realizat  cu ambiția
și seriozitatea cu care spor -
tivul din Deva se antrenează
pentru viitoarele competiții.

Atletism   

Juniorul Raul Manuel Dan, campion național de cros

F
lacăra olimpică pen-
tru Jocurile de iarnă
de la Beijing din 2022

(programate între 4 și 20
februarie) a fost aprinsă la
situl antic al Olympiei,
conform ritualului
tradiţional, dar în absenţa
publicului din cauza pan-
demiei de Covid-19.

Flacăra a fost aprinsă de la
razele soarelui coborâte peste
ruinele templului antic al
zeiţei Hera din Olympia,
leagănul Jocurilor Antichităţii.

La ceremonie au fost pre zenți
Thomas Bach, preşe dintele
Comitetului Inter na  ţional
Olimpic (CIO), pre  şe dinta Re-
publicii Elene, Katerina Sakel-
laropoulou, precum şi repre-
zentanţi ai comitetelor olimpice
elen şi chinez, ziarişti acreditaţi.

Pentru a doua oară conse -
cu tiv în trei decenii şi a treia

oară în istoria Jocurilor
Olimpice moderne, ceremo-
nia tradiţională în leagănul
olimpismului s-a desfăşurat
în absenţa spectatorilor, după
modelul JO de vară de la
Tokyo, din cauza corona -
virusului.

După modelul măsurilor
drastice luate de autorităţile
de la Beijing, fără spectatori
străini, Comitetul olimpic elen
a întărit măsurile sanitare
pentru aceste Jocuri sub pan-
demie după Tokyo, hotărând
ca ştafeta flăcării olimpice să
fie "mult mai scurtă decât în
trecutul recent".

Flacăra Jocurilor Olimpice
şi Paralimpice de iarnă a fost
dusă într-un timp record la
Atena, după care a plecat spre
Beijing.



Proiectul de lege
privind prevenirea
şi combaterea dopa-

jului în sport a fost adop-
tat, luni, de Senat cu
unanimitate de voturi,
România aliniindu-se  ast-
fel ultimelor prevederi ale
Codului Mondial 
Antidoping.

"Este o lege absolut esen -
ţială pentru ca sportivii ro -
mâni să poată continua să
participe la competiţii interna -
 ţionale majore. Urgenţa a
impus-o obligativitatea ce îi
revenea României de a prelua
modificările aduse de WADA
Codului Mondial Antidoping.
Doar negocierile şi angaja-
mentele clare asumate de con-
ducerile SGG şi ANAD au dus la
amânarea declarării stării de

neconformitate a României şi
acceptarea unei scurte prelun-
giri a perioadei de adaptare
legislativă în ţară", se pre -
cizează în comunicatul de pe
site-ul Senatului.

Preşedintele Agenţiei Na -
ţio nale Anti-Doping, Cristian
Balaj, a declarat că prin acest
proiect de lege România s-a
aliniat programelor antido -
ping gândite la nivel inter -
naţional de WADA.

"Sportivii au dreptul funda-
mental de a practica un sport
curat, fără dopaj și este
necesară aplicarea unor pro-
grame anti-doping eficiente,
gândite la nivel internaţional
de Agenţia Mondială Anti-
Doping, dar coordonate şi ar-
monizate la nivel naţional de
ANAD, pentru depistarea, des-

curajarea şi prevenirea dopa-
jului în sport. Legea adoptată
astăzi este piatra de temelie
pentru implementarea tuturor
celor de mai sus şi vreau să
întăresc informaţia că ANAD
este conformă", a afirmat Cris-
tian Balaj.

Statele membre ale Consi -
liu lui Europei au convenit, sub
egida Convenţiei Antidoping a
Consiliului Europei, să se pună
bazele unei legislaţii unitare
referitoare la prevenirea şi
combaterea dopajului în sport.

ANAD a fost declarată luna
trecută neconformă de către
Agenţia Mondială Antidoping
(AMA-WADA), alături de alte
şapte organizaţii, pentru
neimplementarea Codului An-
tidoping Mondial, versiunea
2021.
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Legea antidoping, 
adoptată şi în România

Toţi jucătorii care
doresc viză pentru a
concura la turneul

de tenis Australian Open
vor trebui să fie vaccinaţi
cu ambele doze împotriva
Covid-19, a anunţat
Ministerul australian 
al Imigrării. 

Alex Hawke a clarificat
astfel cerinţele pe care tre-
buie să le îndeplinească jucă -
torii pentru a participa la
Australian Open, subliniind
că sportivii trebuie să fie
vaccinaţi cu ambele doze.

''Trebuie să fii dublu vac-
cinat pentru a vizita Aus-
tralia. Aceasta este regula

universală, nu doar pentru
jucătorii de tenis. Orice viz-
itator în Australia trebuie să
fie vaccinat cu ambele doze'',
a declarat Alex Hawke.

Australia şi-a închis grani -
ţele pentru persoanele care
nu au rezidenţă sau nu au
cetăţenie australiană, pentru
o perioadă de 18 luni, dar au
existat câteva excepţii de
marcă.

Călătoriile internaţionale
vor fi permise cetăţenilor
australieni în următoarele
săptămâni, iar turismul este
aşteptat să se reia în prima
parte a anului 2022.

În weekendul care toc-
mai s-a incheiat
sportivii de la secția

de karate din cadrul CSM
Jiul Petroșani au partici-
pat la întrecerile din
cadrul Open-ul Polish
desfășurat în Polonia. Au
fost prezenți la aceaste
întreceri 14 sportivi din
Valea Jiului însoțiți de
antrenorii Radu Po-
lifronie , Alina Tinca şi de
sempai Miruna  Mălăuţă.

Reprezentanții clubului
din Petroșani au cucerit 6
medalii,  din care 4 la indivi -
dual şi 2 în întrecerea pe
echipe, într-o competiție
foarte puternică la care au
participat sportivi din 31 de
âări, 196 de cluburi cu 1917
înscrieri.La finalul întrece -
rilor CSS Petroșani, care au
reprezentant România  s-au
clasat pe un onorabil loc 12
din 31, ca și țară şi pe locul 29
din 196 ca si club.

Medaliile au fost cucerite
la secțiunea 10-11 ani de Vic-
tor Igărelu  la categoria  + 45
kg, și de Sebastian Breazu la
categoria – 40 kg. La secțiu -

nea 8-9 ani s-au impus
Patrick Iuga la categoria  30
kg ca și colega lui Daria
Ciortea, concurentă la
aceeași categorie de greutate.

În întrecerea pe echipe,
formația masculină de la CSM
Jiul Petroșani  de la secțiunea
10-11 ani (Igarelu, Iuga,
Breazu) a câștigat locul I iar
echipa feminină mixt  cu
două sportive din Valea Jiului
(Sălășan, Toroanca) și alte
două sportive din Scoția,
echipa a câștigat locul I la
secțiunea 10-11 ani.

Alte rezultate: Alexandru
Tofan –locul V la open juniori
și locul  VII la U 21 ani catego-
ria +84 de kg, ,Flavia Sălășan
locul  V la 8-9 ani cate goria +
30 kg, Patrick Iuga la 10-11
ani  categoria  -30 kg locul  VII
și Răzvan Ihnatiuc Razvan la
12-13 ani  categoria +50 kg a
ocupat locul  IX

Au mai punctat pentru
clubul din Valea Jiului:
Gabriela Balog, Robert Chiri-
lut, Mathias Popescu, Luca
Burlec, Alexandra Ionescu,
Delia  Toroanca și David
Chiriac.

Tenis de câmp  

Australian Open doar pentru
sportivii vaccinați

Karate 

Participare  remarcabilă în
Polonia pentru CSM Petroșani

Sportiva Maria Ceplin-
schi a evoluat bine în
concursul de calificări

la Campionatele Mondiale
de gimnastică artistică de
la Kitakyushu, Japonia. Ea
a concurat în cea de a
șaptea  subdiviziune fiind
notată cu 13.300 la sol,
13.700 la sărituri, 12.333
la paralele şi 11.066 
la bârnă, totalizând 
50.399 puncte.

Cu acest rezultat Maria
Ceplinschi, în vârstă de 16 ani,
s-a calificat în finalele de la in-
dividual compus şi de la sol
odată cu încheierea concursu-
lui feminin de calificare.

Maria Ceplinschi s-a calificat
la individual compus cu al 20-
lea rezultat, având un total de
50,399 puncte,  dar cel mai bun
punctaj l-a avut rusoaica An -
ghe lina Melnikova, 57,065
puncte, urmată de american -
cele Leanne Wong, 55,749
puncte, şi Kayla di Cello, 55,700.

Gimnasta din România, aflată
în Centrul de pregătire olim pi -
că de la Deva unde este pre gă -
tită de un colectiv de tehnicieni
coordo nați de prof. Lucian
Sandu, a prins şi finala de la sol
(13,300), cu a opta notă (ea
fiind devansată de trei japo -
neze). 

La paralele a încheiat cali -
ficările pe locul 34, iar la bârnă
a fost pe locul 56, iar la indivi -
dual compus a încheiat concur-
sul pe locul 16.

În calificările masculine,
gimnastul nostru Marian
Drăgulescu (foto), a evoluat
doar la sărituri dar, din păcate,
el a ratat  calificarea în finală și
totodată ultima lui posibilitate
de a cuceri o medalie. Gimnas-
tul român a anunțat că se va
retrage din marea perfor -
manță după aceste întreceri.

Finala feminină la indivi -
dual compus a fost progra -
mată joi, iar cea de la sol se va
desfăşura duminică.

Gimnastică

Mara Ceplinschi, calificată în finalele din Japonia



Adevărate comori ale
naturii, care au
strâns în ele toată

strălucirea toamnei, gutu-
ile impresionează prin
aroma unică și  gustul rafi-
nat, dar mai ales prin
calitățile nutritive pe care
le conțin. Supranumite
”merele de aur ale toam-
nei”, gutuile își păstrează
proprietățile o perioadă
îndelungată, fiind de un
real folos  în tratarea
afecțiunilor specifice se-
zonului rece.

În antichitate
Grecii numeau gutuile

”mere aurii”, ele fiind confun-
date deseori în acele vremuri
cu ”fructul interzis” din Gră -
dina Raiului. De asemenea,
erau asociate cu Afrodita, zeița
dragostei, fiind puse la loc de
cinste în templele închinate ei.

Romanii considerau gutuile

fructe sacre, având convin-
gerea că  ele prelungesc viața,
mențin vie iubirea și
păstrează fidelitatea în cuplu,
potrivit retzetar.wordpress.
De aceea, în cadrul ceremoni-
ilor de nuntă, gutuile erau
oferite în dar miresei, pentru
a-și înmiresma soțul. 

În țările arabe, gutuile erau
considerate fructele fertilității
și tinereții, vindecătorii din
acele vremi folosind rețete pe
bază de gutui, cu care tratau
anumite boli.

Calități terapeutice
Cu proprietăți antioxidante

de excepție, gutuile au fost
plasate de cercetători în topul
celor mai puternice arme îm-
potriva îmbătrânirii, acestea
fortificând totodată organis-
mul

Consumate în stare proas -
pătă, coapte, uscate sau fierte,

gutuile își păstrează proprie -
tățile. În urma unui studiu,
cercetătorii japonezi susțin că
învelișul gutuilor poate inhiba
dezvoltarea virusului care
produce hepatita de tip A,B și
C. În acest sens, un tratament
cu gutui trebuie să dureze
aproximativ o lună, timp în
care vor fi consumate gutuile
crude, sub formă de piure.

Și cum de la gutui sunt
folosite toate părțile compo-
nente în scopuri terapeutice,
vom vedea în continua ce be -
neficii ne aduc aceste fructe.

Frunzele de gutui
Sunt folosite sub formă de

infuzie în stările de nervozi-
tate, depresie insomnie. În
cazul diabetului zaharat, in-
fuzia din frunze de gutui este
benefică, folosindu-se o lin -
gură de frunze la o cană de apă
fiartă. 

Ceaiul din frunze de gutui
Este folosit în tratarea bo-

lilor de ficat și a insuficienței
cardiace. Un astfel de ceai
ajută și la eliminarea toxinelor
din organism, având proprie -
tăți diuretice și depurative.
Tocmai de aceea, este des re-
comandat de către nutri țio -
niști în cazul curelor de
slăbire. Ceaiul din frunze de
gutui este remediu excelent
împotriva mătreții, dar și pen-
tru hrănirea și întărirea firului
de păr, scrie bzi.ro. 

Sâmburii 
de gutui

Pot fi folosiți la prepararea
ceaiurilor, în caz de tuse,
bronșită și răgușeală. Dacă se
înmoaie câteva ore în apă,
aceștia formează o masă mu -
cilaginoasă, care are acţiu ne
calmantă și emolientă, fiind
folosită în tratamentul bolilor

respiratorii, sau în cazul
degerăturilor. 

Decoctul din 
sâmburii de gutui
Este des utilizat în cazul

bronșitei și a tusei, iar sub
formă de gargară, în cazul
anginei. Se prepară din 5-6
grame de semințe, care se
fierb în 100 ml. de apă, până
capătă o consistență gelati -
noa să, din care se ia  câte o lin -
gu riță, de 3-4 ori pe zi.

Este folosit și extern, în
cazul afecțiunilor oculare, ar-
suri sau iritații ale pielii.

Important !
Consumate în cantități

mari, semințele de gutui sunt
otrăvitoare și pot declanșa
insuficiență respiratorie, ne
atenționează specialiști. Dar,
în cantități mici, acestea
stimulează respirația.
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Cojile de gutui
Sunt des folosite în medici -

na alternativă, repre zentând
un adevărat izvor de sănătate
pentru organism. 

Ceaiul din coji de gutui
Are proprietăți antiinfla -

ma torii, astringente, analge -
zice, antispastice, emoliente,
digestive, diuretice, expecto-
rante şi tonice. Este un re -
mediu excelent contra tusei,
răgușelii, curățând totodată și
căile respiratorii. Este reco-
mandat persoanelor anemice,
întrucât acesta stimulează
apetitul, dar și în cazul per-
soanelor aflate în conva -
lescență, scrie clicksanatate.ro.

Studiile recente au arătat că
un astfel de ceai face minuni în
vindecarea pancreatitei. În
astfel de cazuri se vor con-
suma câte trei căni pe zi.
Ajută, de asemenea, la dis-
trugerea celulelor maligne,
fără a le afecta pe cele nor-
male.

În caz de hepatită 
sau insuficiență

hepatică
Specialiștii recomandă o

cură cu ceai din coji de gutui.
Și în acest caz se vor consumă
trei căni pe zi, acest tratament
naturist desfășurându-se pe o
perioadă de minimum o lună
de zile. 

Tratamentele 
naturiste cu gutui

Sunt specifice sezonului
rece. Gutuile, fie că sunt consu-
mate în stare crudă, coapte,
uscate sau fierte, își păstrează
proprietățile și acționează po -
zitiv asupra organismului,
scrie doftoria.ro.

Eficiente în tratarea
diareei și a dizenteriei

Cu acțiune astringentă
asupra mucoasei gastro-in-
testinale, gutuia este deosebit
de eficientă în tratarea diareei

și dizenteriei. Datorită fibrelor
pe care le conține, gutuia
asigură și tranzitul intestinal.

Regenerează ficatul
Remediu eficient în trata-

mentul bolilor de ficat, gutuia
se numără printre cei mai
buni aliați oferiți de farmacia
naturii, stimulând funcția fi-
catului, ajutând la regenerarea
lui, dar și la tratarea defi cien -
ței pancreatice, spun cerce -
tătorii. 

Sucul proaspăt 
de gutui

Poate face adevărate mi -
nuni în vindecarea insuficien -
ței pancreatice. În astfel de
situații, se consumă de trei ori
pe zi câte o jumătate de pahar
de suc. Bolnavii de hepatită
pot beneficia de puterile
vindecătoare ale gutuilor dacă
țin o cută de trei luni cu nectar
proaspăt de gutui. De aseme-
nea, o singură felie de gutuie
poate tăia greața, combate
stările de vomă și de salivație
abundentă.

Colita de fermentație,
colon iritabil

Se poate trata cu un litru de

decoct de gutui, consumat zil-
nic. În plus, gutuile rase și
amestecate cu miere, câte o
jumătate de kilogram pe zi,
ajută mult în astfel de situații,
potrivit sites.google.com.
Fruc  tele rase de gutui, cu
efecte antiinflamataoare, sunt
eficiente și în cazul persoa -
nelor care suferă de colon iri-
tabil.

Previn bolile inimii
Consumate frecvent, gutu-

ile reduc nivelul colesterolului
rău, care pune în pericol
sănătatea inimii, potasiul din
compoziția lor ajutând la
menținerea tensiunii optime.

Rețete naturiste 
cu gutui

Nectarul de gutui 
și mere

Este ușor de preparat și
ajută la regenerarea ficatului.
Pentru obținerea lui este
nevoie de următoarele ingre-
diente: o gutuie, 2 mere, 2
linguri de miere de albine,
500 ml de apă. 

Mod de preparare: Dacă
gutuile sunt din  grădina pro-
prie sau din surse bio, atunci

nu se curăță de coajă. Gutuile
bine spălate se curăță de co-
toare, se taie cubulețe. Cubu -
lețele, împreună cu mierea și
apa se mixează într-un blen -
der,  timp de 1-2 minute, până
se obține un nectar omogen. 

Pentru insuficiență
hepatică

Se prepară un suc din două
gutui, două linguri de miere și
un litru de apă. După ce se
mixează bine în blender se
obține un suc cremos, din care
se va consuma un litru pe zi,
pe stomacul gol. 

Se pot face cure de 45 de
zile, timp în care se va renunța,
pe cât posibil, la preparatele
din carne, prăjeli, margarină și
alte grăsimi hidrogenate, făină
și zahăr alb.

Salata de gutui 
și mere

Curăță tubul digestiv,
elimină toxinele din colon și
reglează tranzitul intestinal,
datorită bogăției de fibre
conținute de ambele fructe.

Pentru prepararea ei se
folosesc gutui și mere  rase, în
cantități egale. La compoziție
se adaugă apoi puțină miere și

suc de lămâie, după care, in-
gredientele se amestecă ușor,
până la omogenizare. Întrucât
induce senzația de sațietate și
reduce pofta de mâncare, o
astfel de salată poate fi folosită
și în curele de slăbire.

Aceste comori 
ale naturii

Care inundă piețele toam -
na, la noi sunt tratate deseori
cu indiferență, întâietate
având fructele de pe alte me-
leaguri, mai mari și mai
fățoase. Chiar dacă, în loc de
vitamine și minerale ni se
oferă, la pachet, tot felul de
chimicale, noi continuăm să
credem în ele. Mai mult decât
atât, se întâmplă să trecem
nepăsători pe lângă micii
producători, care ne oferă cu
sfială și drag o parte din road-
ele toamnei, care lor le prisos-
esc. Dar va veni o vreme în
care, dacă-i ignorăm, ei se vor
resemna. 

Și atunci, vom căuta zadar-
nic aromele toamnei, strânse
în strugurii, merele, perele, gu-
tuile și prunele brumării…

Cornelia Holinschi
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Urmează o perioadă  solicitantă
în plan profesional, în care veți fi
nevoiți să lucrați și peste pro-
gram. Se deschide un nou culoar
energetic favorabil muncii și
activităților profesionale Pot
reveni în atenția voastră per-
soane din trecut, cu care ați mai
desfășurat proiecte importante.

Săptămâna o începeți în forță,
mai ales că la serviciu este multă
agitație. Intervin sarcini și pro -
bleme noi, la care trebuie să vă
adaptați din mers. Se conturează
discuții importante legate de
munca voastră și participați la
diferite reuniuni profesionale cu
persoane din același domeniu.

Evitați să vorbiți despre intențiile
voastre de viitor, chiar dacă
comunicați bine cu prietenii sau
susținătorii voștri în domeniul
profesional. Se conturează un
nou proiect, în care vă implicați și
pe care sunteți hotărâți să-l
duceți la bun sfârșit. 

Reorganizați-vă programul ast-
fel încât să vă planificați și câteva
ore de relaxare. Nu de altceva,
dar vor avea loc, în perioada
următoare, discuții pe teme pro-
fesionale, care vă vor solicita
mult. Este posibil să primiți noi
oferte de colaborare și trebuie să
hotărâți ce veți face.

În zona profesională va fi
multă forfotă. Se vor deschide
noi căi de comunicare,
întâlniți oameni importanți,
cu care aveți discuții legate de
profesia voastră. Sunt șanse
să vă crească veniturile din
activitatea desfășurată la ser-
viciu.

La serviciu aveți multe de făcut,
dar nu vă puteți baza pe sprijinul
colegilor. Cu toate acestea, la
sfârșitul intervalului reușiți să
finalizați toate lucrările impor-
tante. Pe de altă parte, se des -
chide o nouă etapă financiară de
câștig. Întâlniți persoane impor-
tante, care vă pot ajuta. 

Relațiile parteneriale se vor sedi-
menta în perioada următoare,
iar proiectele voastre au sorți de
izbândă. Trebuie doar să fiți
foarte atenți atunci când semnați
anumite acte, pentru că pot fi
unele detalii ascunse, care să vă
dezechilibreze din punct de
vedere financiar.

La serviciu aveți mult de lucru și
este necesar să vă selectați
prioritățile. Asta pentru că, pot
apărea sarcini profesionale noi,
cu responsabilități pe măsură.
Sunt posibile discuții cu
partenerul de cuplu legate de
unele cheltuieli neprevăzute.

Vă preocupă aspectele materi-
ale din viața voastră și căutați
să vă reorganiza programul de
lucru. La serviciu apar unele
provocări, dar le veți face față
necondiționat. Nu le vorbiți
colegilor despre intențiile voas-
tre viitoare.

Energia de care dispuneți vă
ajută să realizați lucruri impor-
tante. Totul este să vă stabiliți
prioritățile, să urmați cu exacti-
tate ceea ce v-ați propus și să nu
vă implicați în treburile altora.
Nu vă hazardați în investiții ma-
teriale mari și nu țineți cont de
sugestiile altora. 

Dialogurile cu persoanele apro -
piate vă ajută să clarificați unele
aspecte din activitatea voastră.
Situația de la serviciu vă
nemulțumește și căutați să vă
înscrieți, totuși, în normele cerute.
Ar fi de dorit să nu povestiți
nimănui despre intențiile voastre
viitoare.

Se recomandă mai multă
prudență în activitatea voastră,
mai ales că sunt anumite per-
soane care nu vă doresc binele.
Chiar dacă vor fi unele contro-
verse la locul de muncă, până la
urmă reușiți să vă impuneți. Spre
sfârșitul intervalului lucrurile se
limpezesc.

• La un cabinet ministerial 
- Alo, cu domnul ministru, vă rog!
- Cine-l caută?
- O colegă de liceu.
- Mai du-te naibii de fufă; ministru` nostru nici

n-a făcut liceul!

• O blondă la muzeu
- Domnișoara, n-aveți voie să vă așezați pe

scaunul ăsta, e a lui Ludovic al XIV-lea.
- Ei, și! Când o veni, mă ridic!

• Școala online
- Junior, ce ai mă de te învârți așa prin casă?! Nu

ai școală online?
- Aaaa! - Azi suntem în excursie!

• În pandemie…
- M-am dus la medic, m-a consultat și mi-a scris

o rețetă. Am plătit consultația, ca să trăiască și el…
- Am fost la farmacie, am plătit rețeta, să trăiască

și farmacistul.
- Am mers acasă, am aruncat medicamentele, SĂ

TRĂIESC ȘI EU !

• Nedumerire…
- Iubitule, sper că-ți dai seama că pe mine Dum-

nezeu m-a trimis la tine?
- Da... doar că nu înțeleg pentru ce păcate...

• Al cui este vărul?! 
- Vecine, ți-l prezint pe vărul soției mele.
- Îl cunosc! Anul trecut era vărul soției mele…

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 23 octombrie, TVR 2, ora 22,10

Secretul ochilor verzi 
Filmul spune povestea tinerei avocate Fe -

derica Felici, care crede sincer în nevinovăția
clientei, dar și prietenei sale, Laura Conti,
acuzată de uciderea soțului. Făcând totul pen-
tru obținerea eliberării clientei sale, Federica
descoperă că atât Laura, cât și întreaga familie
Conti ascund multe minciuni și secrete. Cu
toate acestea, Federica reușește să dea de
urma celei care pare a fi adevărata ucigașă,
amanta răposatului.

Vineri, 22 octombrie, ora 22,10

K-19, Submarinul ucigaș 
Inspirat dintr-un caz real, care a avut loc în anul

1961, în timpul Războiului Rece dintre cele două
mari puteri ale lumii, Uniunea Sovietică și SUA, fil-
mul scoate în evidență eroismul și puterea de sa -
crificiu a căpitanului Alexei Vostrikov. Acesta
primește misiunea de a prelua comanda unui sub-
marin nuclear K-19, de la căpitanul Mikhail Polenin,
pe care să-l pună la punct, indiferent de costuri. Dar,
la un moment dat, se produce o defecțiune la reac-
torul submarinului. În astfel de condiții, numai cu-
rajul echipajului și îndrăzneala căpitanului au
împiedicat ceea ce, cu siguranță,  ar fi fost un dezas -
tru nuclear.

TVR 1

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - J - H - N - A - B - MILITAREASCA - CARDINAL - ET - ZAT - UMAR - D - H - DU - INDIAN - F - VERISOR - IERNATIC - SATIRA - ETOLA - DES - UTIL - RP - BR - PU - STA - ABIS
- CN - H - APLANA - DUD - M - CUM - TRAI - IEZER - UIMITA - AVA - IAHT - CR - OCOLIRI - AT - AI - ECRAN - REINVIA - G - ACU - ARMA - HR - AN - EI - MM - PIC - L - STADION
- LU - ATEI - OASE - TUB - B - U - IMN - RASCRUCE - NESPERAT - ITA - AG - AGII - SIP - ZMEI - UTA - IESITA - ORB - N - DL - T - SOL - ARI - CEA - II - ZOO - AC - IP - APT -
DUNGAT - INCADRA - ZER - EE - GRADA - H - N - AGA - AA - ETUI - PANOPLII - COMUN - RD - MANGAIA - SUSANEA 



Numai cine nu vrea,
nu face în România
tot ce-i trece prin

cap! Iar la Bruxelles, Paris
sau Berlin, prin concursul
unor români
incompetenți, orgolioși,
fără suflet și demnitate, se
stabilesc anumite reguli.

„Plebea de sus face poli -
tică, poporul de jos sărăceşte
şi se stinge din zi în zi de
mulţimea greutăţilor ce are
de purtat pe umerii lui, de
greul acestui aparat repre -
zentativ şi administrativ care
nu se potriveşte deloc cu
trebuinţele lui simple şi care
formează numai mii de pre-
texte pentru înfiinţare de
posturi şi paraposturi, de pri-
mari, notari şi paranotari, toţi
aceştia plătiţi cu bani peşin
din munca lui, pe care trebuie
să şi-o vânză pe zeci de ani
înainte pentru a susţine ne-
trebnicia statului român. Ce
caută aceste elemente nesă -
nătoase în viaţa publică a
statului? Ce caută aceşti oa-
meni care pe calea statului
voiesc să câştige avere şi
onori, pe când statul nu este
nicăieri altceva decât organi-
zarea cea mai simplă posibilă
a nevoilor omeneşti? Ce sunt
aceste păpuşi care doresc a
trăi fără muncă, fără ştiinţă,
fără avere moştenită, cu-
mulând câte trei, patru în -
sărcinări publice dintre care
n-ar putea să împli nească nici
pe una în deplina con ştiin -
ţă?”- scria Mihai Eminescu,
Icoane vechi și icoane nouă,
ziarul Timpul, 1877. 

Haos politic, dezastru 
economic și social 

De fapt, asta este situația
României sub regimul Iohan-
nis. Haosul politic se asociază
cu dezastrul economic și so-
cial, cu situația catastrofală
din spitale și din scoli, cu criza
energetică, cu pierderea în-
crederii în instituțiile statului.
Guvernul „incendiar” al lui
Cîțu ar vrea să continue cu po-
litica împrumuturilor enor me
pentru peticirea bugetului.

Se va face oare, cândva, o

anchetă privind eventualele
comisioane?. OARE VA ÎN-
CEPE CINEVA SĂ FACA OR-
DINE CU ACEȘTI DERBEDEI,
CARE AU FURAT ÎN PAN-
DEMIE?

Lipsa de interes a partide-
lor pentru preluarea guver -
nării dovedește că situația
este catastrofală. PNL a arun-
cat prosopul, PSD nu are
niciun interes să intre la gu-
vernare, AUR se amuză, folo -
sind antivacciniștii, UDMR
vrea în continuare la gu-
vernare, iar USR joacă poker
cu Iohannis. 

Configurația parlamentu-
lui și rolul nefast al lui Iohan-
nis, care a învrăjbit partidele
și poporul roman, fac
improbabilă realizarea unei
majorități parlamentare sta-
bile. Lipsa de încredere reci -
procă a liderilor politici și a
acestora în Iohannis blo -
chează orice negocieri se-
rioase. Alegerea teleghidată a
lui Cîțu în fruntea PNL a făcut
și mai dificil acest proces. Ori
se schimba legea electorala
model antebelic, ori pragul
electoral de zece la sută.

Principalul vinovat pentru
drama actuală este Klaus Io-
hannis. El a refuzat antici-
patele, iar după Dăncila, el a
vrut acel guvern minoritar
foarte slab, el l-a împins pe
Cîțu în față, ca să scape de
Orban și pentru acest obiectiv
a târât partidul în congresul
înfiorător. Din cauza acestui
obiectiv a ratat vaccinarea,
pregătirea valului 4 și orice
măsură necesară, dar
impopulară. Și Orban a fost
mai slab decât Dăncilă!

Klaus Iohannis a dat soarta
țării pe mâna unor maimuțoi
ridicoli, doar pe criterii de
obediență. Toate ,,ciuru-
curile”#rezist au ajuns
miniștri. Iar acum suntem în
haos. Chiar și presa aservită
lui îl critică, pe bună dreptate.
Cartianu, Oreste, Dogioiu,
Tapalagă, până și Pieleanu.
USR catastrofa și mai mare, a
făcut o propunere de premier
despre care știa că nu are
nicio șansă. Lasă acum
capetele umflate pe care le-a

promovat la vârful PNL să re-
cite punctaje ridicole și să
jignească până și inteligențele
cele mai modeste, să scuipe
între ochi un popor care le
plătește lefurile, mașinile,
secretarele, avioanele private
etc. Vîlceanu, Cîțu, Turcanu,
Anisie, Rares Bogdan și alte
creaturi bizare sunt pro-
dusele PNL!

Ați distrus România, cu
,,TĂTUCU” în frunte!

Cinic, fără să-și înțeleagă
misiunea, dl Iohannis se
comportă nepăsător, strict în
interes propriu și pentru a-și
satisface imensul ego, indifer-
ent de costuri în traume,
morți, nenorociri. Pleacă în
străinătate să culeagă niște
,,plachete”, iar în țară mor
sute de oameni.

Poporul acesta nu mai are
niciun motiv să plătească
salariul politicienilor, privi-
legiile, paltonul și crosa de
golf a Președintelui.  Pentru
că au sărăcit poporul prin
pensii speciale, injustiția
justiției, jocurile serviciilor
făcute nu pentru poporul
roman, amestecul străinilor.
Au împrumutat țara de nu
știu unde sunt banii, criza
sanitară,  criza energetică,
scumpirile astronomice la
gaz, carburanți, energie au
fost gestionate tot de ei, în
detrimentul nostru.  Iar
acum, NUMAI CÎȚU VEDE
CREȘTERE ECONOMICĂ!
TRĂIEȘTE O LUME ÎNTUNE -
CATĂ DOMNUL CÎȚU ȘI ALȚII
CA EL!

La noi, de fapt, nu este
nicio criză a energiei. Cei cu
care am mai vorbit în ultima
vreme, îmi spun că pur și sim-
plu suntem furați.

Au mimat această „LIBER-
ALIZARE” a pieței și apoi ”IN-
TERCONECTAREA ” cu
piețele europene. Ce nu se
spune însă este faptul că, în
afară de posibilitatea de a
vedea prețurile de pe alte
piețe, nu ai posibilitatea să
cumperi de la alte piețe. Îți
trebuie contracte de trans-
port cu țările pe care le

tranzitezi, contracte de Cross-
border cu Transelectrica, rez-
ervare de capacitate. Ori,
toate aste nu se fac bătând
din palme, costă niște bani, și,
colac peste pupăză, Statul
Roman, prin Transelectrica a
micșorat capacitatea de
transborder cu 50%. Atunci
de unde sa iei curent? Pe
piața de contracte forward nu
se scot mai mult de 15-20
MWH/zi, în condițiile în care
Romania consumă circa
180.000 MWH/ZI, iar în piața
SPOT se vând minium
90.000-120.000 MWH/zi. De
unde de altundeva să iei en-
ergie? Se aruncă  ”contextul
european”. Ce treabă are
România cu „contextul euro-
pean” când are cel mai bun
mix de energie?!

Ce face STATUL ROMÂN?

Care este acționarul ma-
joritar la peste 70% din ca-
pacitatea de producție a
energiei electrice, ce face? Cel
mai ușor pentru stoparea
acestei crize ar fi intervenția
Consiliului de administrație
al fiecărei întreprinderi și
limitarea prețului la 200%
profit. Gândiți-vă că la Hidro
avem preț de cost de 80
lei/MWH și la Nuclear 100
lei/MWH. Le-ar ajunge 400-
500 lei/MWH? Evident că da!

Ceea ce se propune, cu pla-
fonarea prețurilor, nu se
poate face numai pentru
populație pentru că, automat,
cei care au cumpărat energie
mai scumpă, vor renunța la
toți consumatorii casnici,
care vor trece în FUI. Dar în-
treprinderile ce vor face? Prin
„plafonarea prețurilor” vor fi
loviți doar Furnizorii pentru
că numai ei vor fi obligați să
aplice prețurile plafonate, nu
și Producătorii.

Si atunci, ce s-a rezolvat,
dacă eu trebuie să vă facturez
cu prețul plafonat, dar nu am
de unde să cumpăr cu acel
preț? Aici este o problemă
foarte serioasă. Electrica va
cumpăra mai multe parcuri
fotovoltaice – 35 MWH pute -
re instalată. Dar cum să

cumperi 35 MWHp cu 35 mil-
ioane euro când costul unui
MWHp, instalat nou, este
acum de maximum 600.000
euro? Se pare că firmele re-
spective sunt germane.

De ce nu intervine 
PARLAMENTUL?!

Să organizeze audieri pub-
lice cu responsabilii – români
și străini – din sectorul ener-
getic și să ia măsuri
tranșante, sesizând organe de
anchetă penală și subliniind
responsabilitatea CSAT și ser-
viciilor de informații, spunea
un fost prim-ministru. Și are
dreptate, sută la sută! Sunt un
bun cunoscător al acestui
fenomen.

Nu cred că o țară întreagă
mai poate accepta să fim
tratați ca niște fraieri, doar
pentru ca premierul interi-
mar să mai peticească puțin
bugetul din taxele suplimen -
tare, venite prin creșterea
prețurilor la energie. 

POPORUL MOARE, SPI-
TALELE ARD, BISERICA DIS -
CRE DITATĂ, JUSTIȚIA
DOARME, SERVICIILE TAC,
PREȘEDINTELE SE PLIMBĂ,
CÎȚU TRĂIEȘTE IREALITĂȚI
GROSOLANE DE OM DUS PE
ALTE TĂRÂMURI ILOGICE.
TREZIŢI-VĂ! ROMÂNIA
PIERE, POPORUL MOARE
MAI RĂU CA ÎN RĂZBOI!

Acestea sunt ,,OPINIILE”
mele, într-o țară condusă
haotic. Mergem din prostie în
prostie. ȘI, MAI SCAPĂ CINE
MAI POATE! DAR MAI POATE
CINEVA SĂ SCAPE?

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ing.Ioan Romeo
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ROMÂNIA,  TĂRÂMUL 
EXPERIMENTELOR  STRĂINE



Mod de preparare:
Gutuile se rad pe răză -

toarea mare și se amestecă
bine cu zeama de lămâie și
200 g zahăr.

Pentru prepararea aluatu-
lui, uleiul se încălzește pe foc,
se adaugă untul, sarea, 100 g
zahar, apa minerală și oul.
După omogenizarea ingredi-
entelor, se adaugă făina cu
praful de copt, în așa fel încât
să se obțină o cocă nu foarte
tare. Aluatul se împarte în
două, din care se fac două foi.
Prima foaie se așază într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt, se presară deasupra

puțin pesmet, apoi se pun
gutuile stoarse de suc, peste
care se presară scorțișoară.
Se așază apoi cea de-a doua
foaie deasupra, se înțeapă cu
furculița și se dă la copt pen-
tru 25-30 de minute. Când 
s-a rumenit, se stropește cu
sucul stors de la gutui.
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Mod de preparare:
Gutuile se spală, se curăță

de coajă, iar după ce li se
îndepărtează cotorul, se taie
în cuburi.  Apa se pune la
fiert împreună cu o lingură

de zahăr, iar când începe să
clocotească, se adaugă gutu-
ile cu un praf de sare. Totul
se lasă la fiert aproximativ
zece minute, la foc mic.

Făina se amestecă bine cu

smântâna, la care se adaugă,
treptat, 2-3 linguri din
zeamă în care au fiert gutu-
ile. Amestecul obținut se
toarnă în supă și se mai dau
câteva clocote. Supa obținută
se servește cu tăiței, cuișoare
pisate, scorțișoară sau
nucșoară.

INGREDIENTE

3-4 gutui, 1, 1/2 l apă, zahăr după gust, o lingură
făină, 1 pahar smântână, o pungă cu tăiței.

SuPă DE GuTuI

Mod de preparare:
Gutuile se spală, se taie în

felii, nu foarte mari, se călesc
pentru câteva secunde în unt
topit, apoi se scot pe un pla-

tou. După ce s-au călit gutuile,
în untul rămas se mai adaugă
puțin ulei, apoi se  pune la
prăjit carnea de pui. După ce
carnea s-a rumenit pe ambele

părți se adaugă apă, lăsându-
se la fiert. Când carnea este
aproape fiartă se adaugă
făina dizolvată în apă și gutu-
ile, lăsându-se în continuare
la foc potrivit, în așa fel încât
gutuile să nu se zdrobească

Între timp, se carameli -
zează zahărul cu atenție, să
nu se ardă, după care se
stinge cu apă. Siropul obținut
se toarnă peste carne și gutui,
și se mai lasă puțin la fiert,
apoi se stinge focul.

MâNcaRE DE PuI cu GuTuI

PLăcINTă cu GuTuI INGREDIENTE

3 - 4 gutui (1,5 kg),
300 g zahăr, 150 ml
ulei+50g unt, 100 ml.
apă minerală sau sifon,
400 g făină, un ou, un
praf de sare,  scorțișoară,
coajă rasă de lămâie, un
praf de copt.

INGREDIENTE

1 kg gutui, 1,5 l apă. 500 ml alcool, 1/2 kg zahar, 2
batoane scorțișoară.

Mod de preparare:
Gutuile se spală și se taie

felii împreună cu coajă și
sâmburi. Bucățile obținute se
pun într-o crăticioară, se
toarnă apă peste ele, se
acoperă și se fierb până ce
gutuile se înmoaie (să
pătrundă ușor furculița în
ele). După ce s-au fiert gutu-
ile, siropul rezultat se scurge
printr-un tifon, la care se
adaugă zahărul, batoanele de
scorțișoară și alcoolul. Siro -

pul se pune din nou la fiert,
lăsându-se să mai dea un clo-
cot. 

Cantitățile se stabilesc în
funcție de cât sirop rezultă
de la gutui, proporția ideală
fiind de un litru de sirop la
500 ml alcool, 1/2 kg zahar.
După ce se răcește, lichiorul
se strecoară din nou, se pune
în sticle și se lasă la macerat.
Se poate servi imediat, dar
ma cerat fiind, vor pătrunde
mai bine aromele.

Lichior de gutui

INGREDIENTE

2-3 gutui, 4 pulpe de
pui, 100-150 g zahăr, o
lingură de unt o lingură
de ulei, 1/2 lingură de
făină.
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TALON De ANUNŢ GrATUiT PeNTrU PerSOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament Deva, str.

Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

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 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 teren la DN 7, zona

Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă
neinundabilă. Terenul se va trece în in-
travilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș, 2880
mp, FS 33 m, apă, gaz, curent între case,
loc drept, cu proiect Topo. Preț: 39.000
euro, tel. 0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

l Vând electromotor alternator,
radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

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 tel. 0726.141.632.

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 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 covoare de lână și preșuri
țesute în război manual, toate noi,
tablouri pictate pe pânză și sticle
vechi. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru saltele pentru pat,
cu fețe duble, vară-iarnă, noi, din Ger-
mania, 140x2, grosimea 20 cm. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând țigle din demolări (Jimbo-
lia), 1600 buc. Deva, telefon:
0732.618.856.

l Ofer gratuit două scurte de
damă, din blană Karakul, mărimea 42,
44, cojoc pentru bărbați, mărimea 46
și o haină de piele, mărimea 50. Tele-
fon: 0745.341.510.

l Vând utilaje artizanale de tăiat
lemne: circular, abricht, mașină în-
dreptat, motoare electrice, pânze cir-
culare. Telefon: 0723.350.905.

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

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.

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

Deva - Peste 460.000 de
lei vor fi alocaţi de Consiliul
Judeţean (CJ) Hunedoara
pentru îmbunătăţirea sau
dezvoltarea infrastructurii
de vizitare a cetăţilor dacice
din Munţii Orăştiei. Mai altfel
spus, este vorba de acele
facilităţi de care oamenii au
nevoie atunci când vizitează
un obiectiv turistic. 

Astfel, banii vor fi folosiţi
pentru montarea de pavili -
oane necesare pazei, gru puri
sanitare şi dotări pentru
asigurarea energiei electrice,
alimentarea cu apă şi evacu -
area apelor uzate, la cetăţile
dacice de la Băniţa, Costeşti -

Blidaru, Costeşti - Cetăţuie şi
Luncani - Piatra Roşie.

Totodată, se au în vedere
şi lucrări de reparaţii inte-
rioare şi exterioare, amena-
jarea punctului de vizitare şi
realizarea unui grup sanitar
cu dotările necesare la Re -
miza Valea Albă, situată pe
drumul de acces spre cetatea
Sarmizegetusa Regia. 

Cetăţile Băniţa, Blidaru şi
Piatra Roşie vor beneficia de
câte un pavilion compus
dintr-o cameră de pază care
va avea şi destinaţie de punct
de informare, vânzare de
bilete, expunere de suve -
niruri şi afişarea unor infor -

maţii esenţiale pentru viz-
itarea sitului. Structura va fi
dotată şi cu două grupuri
sanitare. 

La Costeşti, proiectul pre -
vede amplasarea a două
pavilioane. Primul va avea 10
mp şi va găzdui casa de bilete
şi zona de expunere a su-
venirurilor, iar pavilionul al
doilea, în suprafaţă de 13
mp, va fi format dintr-o
cameră de pază şi un grup
sanitar.

Toate construcţiile vor fi
alimentate cu energie elec -
trică produsă de panouri fo-
tovoltaice. 

Cetăţile dacice – investiţii
în infrastructura necesară

vizitatorilor
Deva - Salvamontiştii din

judeţul Hunedoara averti -
zează turiştii asupra peri-
colelor de pe traseele
montane, potecile devenind
foarte alunecoase şi mai greu
de parcurs după ce la munte
îngheaţă pe timpul nopţii. În
plus, la sfârşitul săptămânii
trecute la munte a nins, iar la
altitudini mai mari de 1.800
de metri s-au depus câţiva
centimetri de zăpadă.

„Noaptea îngheaţă, ceea ce
face ca dimineaţa potecile şi
traseele să fie dificile de par-
curs. Adică, s-a format un
strat de gheaţă peste potecile
despre care bine ştim că sunt
acoperite cu pietre şi stânci",
a arătat şeful Serviciului Pu -
blic Judeţean Salvamont
Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Salvamontiştii recomandă
turiştilor să aibă echipament
de iarnă şi bocanci cu ade -
renţă la zăpadă şi gheaţă,
deoarece colţarii nu pot fi
folosiţi încă din cauza faptului

că stratul de ninsoare este
mic. Există însă riscul
alunecării pe pietrele de pe
poteci, mai ales la coborâre.

„Mare atenţie la trasee şi la
distanţa dintre punctele pe
care vor să le atingă pe aces-
tea, pentru că ziua este scurtă
şi s-ar putea ca la întoarcere
să ne prindă noaptea. De
aceea, trebuie să avem la noi
o lanternă, o haină de vânt şi
una de temperaturi scăzute.
Nu în ultimul rând, să nu
meargă singuri pe munte. O
simplă alunecare sau o
entorsă pot avea un final ne-
dorit, mai ales că în zonă nu
este semnal de telefonie
mobilă peste tot. Nu are cine
să te ajute, dacă eşti singur”, a
arătat  Bodean.

Salvamontiştii din judeţul
Hunedoara vor fi prezenţi, la
acest sfârşit de săptămână, în
zonele frecventate de turişti,
dar şi la punctele de perma -
nenţă de la Râuşor, Alunii
Negri, Parâng şi Straja

Atenţie la cărările de munte Atenţie la cărările de munte 


