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ADministrAţie

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 4
Primăria Vălişoara solicită
fonduri guvernamentale
pentru modernizarea mai
multor drumuri de pe raza
comunei, în cadrul Progra-
mului „Anghel Saligny”.

sociAlPAg. 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!

Pensionarii din Deva 
îşi pot ridica tichetele 
de călătorie gratuită pe
transportul local. 
Când începe operaţiunea
şi actele necesare. 

GRATUIT

Furnizarea căldurii în şcolile
din Deva, întârzie
Furnizarea căldurii în şcolile
din Deva, întârzie

Postul crăciunuluiPAg. 9
Pregătește credincioșii
pentru minunatul eveni-
ment al Nașterii Domnului,
fiind numit și Postul Bu-
curiei. Începe la 15 noiem-
brie şi durează 40 de zile.

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

În ciuda pandemiei, Biblioteca Judeţeană se
implică în organizarea unor activităţi de

ţinută pentru elevii din judeţul nostru. /pag.5
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A
genția de Plăți şi
Intervenție pentru
Agricultură (APIA) -

după cum ne-a informat
Veronica TOPOR (foto) di-
rector executiv al Centru-
lui Judeţean Hunedoara -
a autorizat la plată în
cadrul Campaniei de plăți
în avans pentru anul
2021, un număr de
627.043 fermieri,
reprezentând 81,39% din
numărul total al acestora
eligibili la plata în avans.

Suma totală autorizată la
plată este în valoare de
905.675.692 euro.

În ceeea ce privește Spri-
jinul cuplat în sectorul
zootehnic precizăm faptul că
până la această dată a fost au-
torizat la plată un număr de
9.170 fermieri, reprezentând
un procent de 55% din fer-
mierii care au solicitat sprijin
în Campania 2021, iar suma
autorizată este în valoare de
28.328.793,11 euro.

Plăţile finanțate din FEGA
se efectuează la cursul de
schimb de 4,9475 lei pentru
un euro, iar plăţile finanțate
din FEADR la cursul de
schimb de 4,8683 lei pentru
un euro.

Agenția de Plăți şi Inter -
venție pentru Agricultură,
prin Centrele Județene, a au-
torizat la plată ajutorul de
minimis aferent programului
de susținere a producției de
plante aromatice pentru anul
2021.

Suma totală autorizată la
plată este de 1.012.502,92 lei
și se acordă de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministeru-
lui Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR), pentru un
număr de 50 de beneficiari
eligibili, care au accesat
această formă de ajutor de
minimis.

Din numărul total de 88 de
cereri depuse, 8 beneficiari

și-au retras cererea de în-
scriere în programul de mini -
mis, 30 au fost respinși în
urma verificărilor privind
res pectarea condițiilor de el-
igibilitate, iar 50 de benefi-
ciari eligibili au fost autorizați
la plată. 

Sprijinul financiar acordat
prin schema de ajutor de
minimis se exprimă sub
forma unei subvenții. 

Valoarea ajutorului de
minimis se acordă beneficia-
rilor proporțional cu supra -
fața efectiv cultivată și este
exprimată în lei, la cursul de
schimb de 4,8725 lei pentru
un euro, stabilit de Banca
Centrală Europeană.

APIA, mereu alături de fermieri

A
cum, la mijloc de se-
mestru - după cum
ne spunea în exclu-

sivitate prof. Monika
HOMPOT (foto), Liceul
Tehnologic „Dragomir
Hurmuzescu” Deva -
fiecare dintre noi, indife -
rent dacă suntem elevi,
părinţi, bunici sau profe-
sori sperăm ca acesta să
fie unul cu împliniri.
Filele întoarse din calen-
darul ajuns în luna
noiembrie, ne fac să
rememorăm acum, după

o scurtă vacanță, zilele de
şcoală din viaţa fiecăruia
dintre noi, cu emoţiile,
sfiala şi optimismul, pe
care cu toţii le-am trăit an
de an în acest anotimp. 

Odată cu reînceperea
activității, după vacanța
încheiată, nădăjduim ca în
inimile noastre şi ale elevilor
să renască speranţele într-un
viitor mai bun, pentru fie -
care în parte. Un nou început
înseamnă o nouă şansă,
înseamnă un drum pe care

pornim cu forţe proaspete şi
cu nădejdea că vom reuşi
mai multe în acest nou an,
decât în cel ce a trecut. 

Sunt profesor diriginte la
o clasă de a V-a. Am preluat
cu emoție acești copii de la
doamna învățătoare, care mi
i-a ,,predat”, pe fiecare în
parte, pe baza unei des -
crieri/caracterizări. Am aș -
teptat cu interes prima zi de
școală, pentru a-i cu noaște
pe viitorii mei elevi, pentru
care voi reprezenta un
părinte de la școală, pentru
următorii 4 ani. Mi-am pro-
pus să conduc această clasă
cu multă responsabilitate și
seriozitate, pentru a obține
rezultate, atât în ceea ce
privește parcursul lor educa -
țional, cât și comportamen-
tal. 

Pentru a atinge obiec -
tivele propuse, în pla nul meu
de activități extracurriculare
sunt cuprinse în acest se-
mestru o serie de activități,
menite să unească colectivul

de elevi, să-l responsabi-
lizeze și să-l pregă tească
pentru a face față provo -
cărilor apărute la tot pasul.
Ca urmare, pentru acest se-
mestru am propus activități
de intercunoaștere și cu -
noaș tere a propriei persoa -
ne. Am început cu o
acti vitate de amenajare a cla-
sei, după gusturile elevilor,
astfel creând un spațiu, în
care fiecare dintre ei, să
petreacă plăcut timpul alocat
cursurilor și să se simtă bine.
Vom ieși puțin din peri -
metrul școlar, pentru a ne
cunoaște orașul și dacă
situația epidemiologică ne va
permite, ne vom cunoaște și
județul. Aceste activități le
vom realiza cu respectarea
tuturor regulilor impuse,
pentru a proteja sănătatea și
securitatea fiecăruia dintre
noi. Vom participa la con -
cursul de jurnalism „Sănă -
tatea, primăvara vieții” și
vom organiza cercul „Pri-
etenii sănătății”. O activitate

deose bită va fi dedicată zilei
de 1 Decembrie, când vom
marca Ziua Naţională a Ro -
mâniei şi Ziua mondială HIV.
În săptămâna premergătoare
acestei date din calendar, ele-
vii vor purta la școală ie și vor
participa la o dezbatere cu
tema: Cunoaşterea impor -
tanţei desăvârşirii unităţii
naţionale a poporului român. 

De asemenea, vom avea o
întâlnire cu medicul școlii,
care ne va ajuta să înțelegem
ce este un virus. Pentru a ne
ridica sufletele în atmosfera
sărbătorilor de iarnă, vom
încheia seria de activități a se-
mestrului I, cu o audiție de
colinzi.

Cu optimismul care tre-
buie să ne caracterizeze pe
fiecare dintre noi, sperăm să
fim sănătoși pentru a putea
realiza toate aceste activități
propuse.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Gânduri la mijloc de semestru
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Deva – Unităţile de învăţă -
mânt din municipiul de re -
şedinţă al judeţului Hune-
 doara se confruntă cu o
situaţie fără precedent, după
ce au rămas, în plină iarnă,
fără căldură. Situaţia putea fi
evitată dacă autorităţile lo-
cale, şi nu doar unităţile de
învăţământ, ar fi plasat
această problemă pe lista de
priorităţi încă din primăvară,
atunci când se ştia foarte clar
că termocentrala Mintia nu va
mai fi în stare să furnizeze
agent termic în sistemul de
termoficare al oraşului. 

Din cauza bâlbâielilor – ad-
ministrative sau legislative, s-
a ajuns ca municipiul Deva să
se numere printre oraşele din
ţară în care numai o parte
dintre elevi pot spune că au
căldură în sălile de clasă,
acum când mai sunt puţine
zile până la Postul Crăciu -
nului. 

Veştile pentru următoarea
perioadă nu sunt dintre cele
mai bune. O analiză pe care
Instituţia Prefectului Hune-
doara a efectuat-o joi cu
reprezentanţii operatorului
de distribuţie a gazului me -
tan, cu directorii de şcoli şi
reprezentanţii Primăriei
Deva, dar şi cu conducerea In-
spectoratului Şcolar Judeţean
arată situaţia cu care ne

confruntăm. 
„Directorii unităților de

învățământ au prezentat și
situația lucrărilor pentru
fiecare școală în parte, iar
conform estimărilor, în luna
decembrie, pentru cea mai
mare parte a clădirilor, în
clase va fi asigurată încăl -
zirea. În totalitate, sistemul de
încălzire va fi funcţional în
școlile din Deva, în prima
parte a lunii ianuarie 2022”,
se precizează într-un comuni-
cat al Instituţiei Prefectului.

Reprezentantul distribui -

torului de gaz metan a
menţionat că la începutul
săptămânii viitoare vor fi am-
plasate Stații de Reglare
Măsurare (SRM) care vor de-
servi trei unități de învăţă -
mânt unde este necesară
funcționarea acestora: Liceul
cu program sportiv „Cetate”,
Liceul Tehnologic Energetic și
Liceul Tehnologic „Grigore
Moisil”. 

Apoi, pentru toate școlile
se așteaptă solicitarea de
racordare, pe care trebuie să
o trimită constructorul, la fi-

nalizarea lucrărilor. 
Aşadar, cu puţin noroc, din

decembrie s-ar putea ca elevii
să aibă, cu toţii, căldură în
sălile de clasă şi să nu se mai
recurgă la soluţiile de avarie
de acum: aeroterme sau
instalaţii de aer condiţionat. 

Finalizarea execuției lucră -
rilor la cele șapte unități de
învățământ, care încă nu au
căldură, depinde de activi-
tatea firmelor care execută
aceste proiecte, dar și de
recepționarea la termen a
centralelor termice de mare

putere necesare pentru pro-
ducerea agentului termic. 

În prezent, doar trei dintre
cele zece unităţi de învă -
ţământ din Deva pot asigura
căldură în sălile de clasă cu
ajutorul centralelor termice
proprii. În restul şcolilor sau
liceelor lucrările sunt întârzi-
ate din diferite motive, iar ele-
vii îşi desfăşoară activitatea
online din cauza frigului din
clase. 

În această situaţie se află
circa 53% dintre elevii care
învaţă în Deva. 

Căldura în şcolile din Deva...
poate de Crăciun!

Crişcior – Starea de sănă -
tate a populaţiei reprezintă o
prioritate pentru conducerea
comunei Crişcior, iar acest
obiectiv este întărit prin
acţiunile pe care adminis -
traţia locală le organizează
periodic. Date fiind vremurile
pe care suntem nevoiţi să le
traversăm, atenţia tuturor
este îndreptată spre stoparea
pandemiei de COVID-19 şi
spre măsurile prin care
putem să ne protejăm, cu toţii,
de această boală a secolului. 

În acest context, în comuna
Crişcior a avut loc o nouă
campanie de vaccinare a
populaţiei, acţiunea dovedin -
du-se un succes, poate şi
datorită primarului Ovidiu
Furdui, care a ales să-şi facă
doza de vaccin alături de oa-
menii locului. 

Bine organizată, campania
de vaccinare a prilejuit ca
aproape o sută de oameni din

comună să poată fi vaccinaţi
cu dozele 1, 2 sau 3 din vac-
cinul Pfizer sau cu prima doză
a vaccinului Johnson&John-
son, în funcţie de stadiul în
care se aflau din punct de
vedere al administrării seru-
lui anti-COVID.

„Cred că este obligaţia

administraţiei locale să aibă
grijă de starea de sănătate a
populaţiei. De aceea, încer -
căm să venim în sprijinul oa-
menilor cu acţiuni pe linia de
sănătate publică. Sprijinim
caravana Salvital, caravanele
de vaccinare şi facem tot ceea
ce este posibil pentru ca
locuitorii comunei să-şi poată
îngriji ceea ce au mai scump:
sănătatea. Mă bucur că oa-
menii au fost receptivi şi o
sută dintre cetăţenii comunei
au ales cea să se protejeze îm-
potriva acestui virus pericu-
los. Am fost alături de ei
pentru că şi eu m-am vacci-
nat. Le mulţumesc tuturor
celor care au fost alături de
noi, începând cu Prefectura,
Direcţia de Sănătate Publică,
medicilor, asistentelor şi, nu
în ultimul rând, oamenilor.
Sănătate multă, tuturor!”, a
transmis primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui.

Deva - Primăria Municipiu -
lui Deva va distribui, începând
de luni, 15 noiem brie, tiche -
tele gratuite de călătorie pen-
tru transportul public local,
pentru intervalul decembrie
2021 – martie 2022. 

Biletele pot fi ridicate în pe-
rioada 15 noiembrie – 17 de-
cembrie 2021. De aceste
ti chete pot beneficia pensio -
na rii cu venituri lunare mai

mici de 1.200 lei, inclusiv. Ei
vor ridica tichetele gratuite de
la Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” Deva (în holul
intrării principale), de luni
până joi – între orele 8:00-
13:00, şi vineri – între orele
8:00-12:00. La ridicarea bile -
telor este obligatorie prezen -
tarea ultimului cupon de
pensie şi a cărţii de identitate
(în original și copie).

Deva: Tichete gratuite de
călătorie pentru pensionari

Crişcior: Aproape o sută de oameni, inclusiv

primarul, vaccinaţi împotriva COVID-19
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Deva – Secţia de radiologie
şi imagistică medicală din
cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă (SJU) Deva va fi
modernizată în baza unui
contract cu finanţare euro -
peană câştigat de Consiliul
Judeţean Hunedoara. 

Contractul privind achiziția
publică de lucrări pentru
proiectul intitulat „Moderni -
zarea și dotarea laboratorului
de radiologie și imagistică
medicală, laboratorului de
medicină nucleară, extin-
derea cabinetului de pediatrie
în cadrul Ambulatoriului de
specialitate al Spitalului Jude -
țean de Urgență Deva” a fost
semnat zilele trecute de
preşedintele CJ Hunedoara,
Laurenţiu Nistor.

„Este un pas important pe
care îl face Consiliul Județean
Hunedoara, implementarea

acestui proiect finanțat din
fonduri europene fiind una
dintre cele mai importante
investiții în sănătate. De altfel,
preocuparea noastră conti -
nuă pentru îmbunătățirea
serviciilor medicale oferite
pacienților care se adresează
SJU Deva este asumată atât
prin proiecte cu finanțare
guvernamentală, cât și prin
investiții realizate din fonduri
proprii”, a spus preşedintele
CJ Hunedoara.

La finalul acestui proiect, a
cărui realizare se întinde pe
12 luni de la data ordinului de
începere a lucrărilor, SJU Deva
va avea unul dintre cele mai
moderne laboratoare de ra -
dio logie din vestul țării. 

Conform proiectului, a că -
rui valoare se ridică la 7,41
milioane lei cu TVA, pe lângă
lucrările de amenajare a nou -

lui spațiu, sunt cuprinse
dotări cu echipamente medi -
cale de ultimă generație:
ecograf staționar cu 3 sonde,
aparat scopie-grafie digital,
aparat grafie digital, mamo-
graf digital, dexadexxum T,
sistem PACS și computer to-
mograf CT cu 128 slices.

Concomitent cu acest pro -
iect, Consiliul Județean Hune-
doara derulează și investiția
privind modernizarea și ex-
tinderea Unității de Primiri
Urgențe (fonduri europene) și
proiectul de reparații capitale
(fonduri guvernamentale).

„Vom urmări cu multă
atenție execuția lucrărilor în
aceste proiecte, pentru să nă -
tatea este principala preocu-
pare a conducerii Consiliului
Judeţean Hu ne doara”, a dat
asigurări Laurenţiu Nistor.

Vălişoara – Atragerea de
fonduri pentru investiţii
reprezintă o prioritate pentru
administraţia locală din co-
muna Vălişoara, în condiţiile
în care bugetele locale sunt
mici şi nu permit lucrări mari.
De aceea, fiecare direcţie de
finanţare este analizată atent,
ultima dintre acestea fiind
Programul Național de Dez-
voltare „Anghel Saligny”.

În acest context, Primăria
Vălişoara a depus la Minis-
terul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei
(MDLPA) documentaţia afe -
rentă pentru modernizarea a
opt drumuri comunale și
străzi din comună, în lungime
totală de 6,803 km, prin Pro-
gramul Național de Dez-
voltare „Anghel Saligny”,
apro bat prin O.U.G.  nr.95/
2021. Valoarea soli citată la
plată, conform devizului ge -
ne ral actualizat este de
12.093.127,73 lei.

„Suntem optimiști și spe -
răm să primim finanțarea
solicitată, întrucât moderni -
zarea drumurilor comunale și
a străzilor prevăzute în
documentația de finanțare, ar
aduce un mare beneficiu
locuitorilor zonelor pe care le
deservesc dar și un pas în
dezvoltarea acestei comu -
nități și a zonei din care co-
muna Vălișoara face parte.
Cetățenii Comunei Vălișoara
merită să trăiască într-un
spațiu care se dezvoltă in-
teligent și armonios și trebuie
găsite toate pârghiile pentru
creșterea calității vieții”, a de-
clarat primarul comunei,
Camelia Bedea.

Prin Programul „Anghel
Saligny” vor fi alocate de la
bugetul de stat fonduri în va -
loare de 50 de miliarde de lei
pentru perioada 2021 –
2028, fonduri care urmează
să fie distribuite către uni -
tățile administrativ teritori-
ale: primării și consilii
ju dețene de către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Pu -
blice și Administrației. 

„Așa cum este prevăzut în
Strategia de Dezvoltare Loca -
lă a Comunei Vălișoara, Ju -
dețul Hunedoara, în perioada
2021-2027, pentru comuna
Vălișoara atragerea de fon-
duri europene, guvernamen-
tale sau de orice natură,
reprezintă o prioritate și este
considerată o soluție absolut
necesară pentru a asigura
dezvoltarea comunei și de a
rezolva pro  bleme majore din
comunitate, mai ales că buge-
tul local nu poate susține
finanțarea unor astfel de
investiții”, a conchis primarul
Camelia Bedea. 

Vălişoara: 
Opt drumuri comunale

şi străzi propuse 
pentru modernizare

Radiologie ultra-
modernă la Spitalul
Judeţean din Deva



E
xistă un citat cele-
bru al lui Heraclit
din Efescare, care

spune că educaţia este un
al doilea soare pentru cei
care îl avem. Pe măsură
ce ne apropiem de ano -
timpul rece, îmi doresc
mai mult decât orice ca
soarele să răsară și să
rămână pe cer pentru
această generație de
copii și tineri, care au
avut ghinionul teribil să
prindă pandemia din
băncile școlii. 

Partidul Social Democrat
susține învățământul cu
prezență fizică, într-un mediu
sigur pentru toți elevii și
studenții. În discuțiile pentru
conturarea unei noi majo -
rități parlamentare, insistăm
pe trei direcții majore pentru
educație.

Asigurarea condițiilor ne -
ce sare prezenței fizice în
școli este prioritară, punând
în aplicare toate măsurile
care țin de crearea condițiilor
igienico-sanitare la nivelul
unităților de învățământ. Tes -
tarea elevilor, profesorilor şi
personalului nedidactic tre-
buie realizată săptămânal.

Descentralizarea reală a

deciziilor privind închiderea
unităților de învățământ la
nivelul consiliului de admi -
nistrație al școlii, cu avizul
autorității de sănătate pu bli -
că și consultarea tuturor fac-
torilor implicați. 

Asigurarea egalității de
șanse în ceea ce privește ac-
cesul la educație pentru toți
elevii din țară indiferent de
mediul de proveniență.

Avem pregătite 15 măsuri
realiste care să asigure o linie
educațională sigură și con sec -
 ventă până în 2024. Stra tegia
de testare, orele remediale,
cabinetele medicale și con-
silierii școlari, conectivitate
pentru toate localitățile și un
sistem accesibil pentru edu -
cație online sunt câteva dintre
proiectele esențiale pe care le
propunem. Mai întâi, trebuie
să stabilizăm învăță mântul,
să îi asigurăm con dițiile de
lucru indiferent de situația
sanitară, iar apoi putem în-
cepe să conlucrăm spre noi
orizonturi. 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ
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B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și al
Complexului Deva Mall, în
parteneriat cu Inspec-
toratul Școlar Județean
Hunedoara, Direcția
Județeană pentru Sport și
Tineret Hunedoara și cu
ajutorul unor generoși
sponsori: Cofetăria Arta
Deva, S.C. Anorom S.R.L.
Hunedoara, Banca
Comercială Română,

Bistro Lex Deva, Restau-
rant Castelo Deva, Ti-
pografia S.C. Colofon Print
S.R.L. Deva, Restaurant Eti-
quette Deva, Eurosport
DHS S.A., Magazin Fishing
Center Deva, Ingeco S.R.L.,
The Refresh Deva, Rom In-
surance – Broker de Asigu-
rare, S.C. Supercom S.A.,
S.C. Top Tech S.R.L. Deva,
organizează în ziua de 17
noiembrie 2021, ora
13:00, în incinta Deva
Mall, etajul trei, Salle d’Or,
festivitatea de deschidere

a celei de-a VIII-a ediții a
Concursului județean de
cultură generală „Citești și
câștigi!”, când se vor trage
la sorți grupele.

Concursul se desfășoară în
perioada noiembrie 2021 –
mai 2022. Până în luna febru-
arie 2022 elevii au o perioadă
de pregătire, de studiere și
aprofundare a bibliografiei
alcă tuite de Biblioteca Jude -
țeană „Ovid Densusianu”
Hune doara-Deva, care vizea ză
cunoștințele din domeniile:
Științe/ Generalități, Artă/
Sport, Literatură, Geografie și
Istorie. Marea finală va avea
loc în data de 19 mai 2022.

Această ediție aduce în fața
juriului echipe din 25 de
colegii și licee ale județului
Hunedoara.  

Acest concurs a fost con-
ceput și organizat cu scopul de
a atrage elevii spre lectură și
cunoaștere, de a-i obișnui cu
spiritul de competiție și fair-
play. Toate edițiile au fost
urmărite cu mare interes,
transmiterea în direct pe pa -
gina de Facebook a bibliotecii
și în reluare pe un post local
de televiziune fiind un real
avantaj, iar ecourile care au
ajuns la noi au fost deosebit de
favorabile. 

Premiile oferite vor fi con-
sistente și atractive: pentru
locul I – 8 biciclete elip ti ce
speciale, pentru locul al II-lea
– 8 Spin Bikes, pentru locul al
III-lea – 8 steppere cu ghidon,
pentru locul al IV-lea – 8 pa-
chete de fitness (fiecare pa-
chet conținând un covoraș
yoga Exclusive Plus, o roată de
exerciții dublă și o coardă de
sărituri Speed), 8 locuri în
Tabăra Națională de Istorie și
Civilizație Dacică și Romană
de la Costești (Premiul juriu-
lui), vouchere a câte o băutură
răcoritoare, 200 de pachete cu
cărți, trofee, diplome, precum
și premii surpriză care vor fi
atribuite prin tragere la sorți
chiar în ziua marii finale. 

Toate etapele concursului
„Citești și câștigi!” vor fi trans-
mise în direct pe pagina de
Facebook a Bibliotecii Jude -
țene „Ovid Densusianu” Hune-
doara-Deva și în reluare pe un
post local de televiziune.

Sperăm că interesul pentru
concurs, pentru toate con -
frun tările ce vor avea loc, va fi
la fel de viu ca la edițiile din
anii precedenți.  

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Biblioteca Judeţeană: Concursul de
cultură generală "Citeşti şi câştigi!"

PRIORITĂŢILE 
NOASTRE PENTRU

EDUCAŢIE

Nr. crt Colegiul / Liceul Localitate

1. Liceul Teoretic „Avram Iancu” BRAD
2. Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” CĂLAN
3. Colegiul Național „Decebal” DEVA
4. CN Pedagogic „Regina Maria” DEVA
5. Liceul cu Program Sportiv „Cetate” DEVA
6. Liceul de Arte „Sigismund Toduță” DEVA
7. Liceul Tehnologic „Transilvania” DEVA
8. Liceul Tehn. Energetic „Dragomir Hurmuzescu” DEVA
9. Liceul Tehn. Agricol „Alexandru Borza” GEOAGIU
10. Liceul Teoretic „I. C. Brătianu” HAŢEG
11. Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” HUNEDOARA
12. CN „Iancu de Hunedoara” HUNEDOARA
13. Liceul Tehnologic „Matei Corvin” HUNEDOARA
14. Liceul Teoretic „Traian Lalescu” HUNEDOARA
15. Liceul Tehnologic „C-tin Bursan” HUNEDOARA
16. Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” ILIA
17. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” LUPENI
18. Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” ORĂŞTIE
19. Colegiul Economic „Hermes” PETROŞANI
20. Colegiul Național „Mihai Eminescu” PETROŞANI
21. CN de Informatică „Carmen Sylva” PETROŞANI
22. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” PETROŞANI
23. Liceul Tehnologic de Transport 

Feroviar „Anghel Saligny” SIMERIA
24. Liceul Tehnologic „Retezat” URICANI
25. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” VULCAN



6 - SPORT 12 - 18 NOIEMBRIE 2021

A
ntrenorul echipei
naţionale de rugby,
englezul Andy Robin-

son, consideră că victoria
este esențială pentru
România  care trebuie să
câştige partida cu Olanda,
în condiţiile în care
evoluează pe teren pro-
priu.

"Obiectivul este să câştigăm
meciul, acesta este primul pas.
Este o partidă grea, este o res -
ponsabilitate în plus pentru
noi pentru că jucăm acasă şi
trebuie să avem o evoluţie
bună, este o responsabilitate
pentru că ne identificăm cu

spiritul rugbyului românesc,
apoi în Rugby Europe Champi-
onship nu putem să pierdem
acasă, este esenţial pentru noi
să câştigăm. De aceea este im-
portant ca întâi să câştigăm, să
ne asigurăm victoria şi să
respectăm Ţările de Jos ca
echipă", a declarat Andy Ro -
binson, conform site-ului ofi-
cial al Federaţiei Române de
Rugby.

Naţionala de rugby a
României întâlneşte selecţio -
nata Olandei, sâmbătă, 13
noiembrie, în ultima partidă a
ediţiei 2021 a Rugby Europe

Championship. Meciul, care
are loc pe Stadionul Naţional
de Rugby Arcul de Triumf, de
la ora 17:30, face parte din
campania de calificare la Cupa
Mondială de rugby din 2023.
Partida se joacă fără specta-
tori.

Pentru acest meci, staff-ul
tehnic a stabilit un lot de 32 de
jucători, faţă de lotul iniţial
pentru partida cu Uruguay,
alăturându-se Andre Gorin
(Gorcioaia), Costel Burţilă,
Alexandru Savin, Alexandru
Ţăruş, Cristi Chirica şi Taylor
Gotineac.

România contra 
Olandei în Rugby Europe

Championship

Handbal feminin 

Narcisa Lecușanu,  aleasă
pentru un nou mandat  

F
osta internaţională
Narcisa Lecuşanu a
fost realeasă pentru

un nou mandat în Comite-
tul Executiv al Federaţiei
Internaţionale de Hand-
bal, al cărei Congres de
alegeri a avut loc sâmbătă.

''Mă bucur enorm că am
fost realeasă azi pentru încă
un mandat în Comitetul Exec-
utiv al Federaţiei Internaţio -
na le de Handbal. Le mulţu-
  mesc pentru încredere tu-
turor membrilor care m-au
votat şi abia aştept să
continuăm proiectele pentru
dezvoltarea sportului pe care
îl iubesc. Urmează patru ani
foarte intenşi şi sunt onorată
să fac parte din conducerea
handbalului mondial'', a scris
Lecuşanu pe Facebook.

La cel de-al 38-lea Congres
al IHF, desfăşurat virtual,
egipteanul Hassan Moustafa a
fost reales ca preşedinte al
forului internaţional, pentru
al şaselea său mandat, el fiind
în funcţie din anul 2000.

Născută la Bacău pe 14
septembrie 1976, Narcisa
Lecuşanu şi-a făcut debutul în
handbal în anul 1988. Printre
cele mai importante perfor -

manţe obţinute se numără cel
de campioană mondială de
tineret cu naţionala României
(1995), vicecampioană mon -
dială cu România la Sankt Pe-
tersburg (2005), câştigătoare
a Cupei Cupelor EHF cu
formaţia Oltchim Râmnicu
Vâlcea (2007) şi finalistă a
Ligii Campionilor cu Oltchim
(2010).

A reuşit să înscrie 129 de
goluri pentru Oltchim, în Liga
Campionilor, în 40 de partide,
şi 302 goluri pentru naţionala
României, în 116 partide. S-a
retras în 2010, la 34 de ani,
din cauza unei accidentări la
genunchi.

M
ax Verstappen a
câștigat Marele
Premiu de For-

mula 1 al Mexicului,
desfășurat pe pista Autó-
dromo Hermanos Ro-
dríguez.

Pilotul celor de la Red Bull
a plecat de pe poziția a treia,
dar a reușit să treacă în față
în primul viraj, când a trecut
de Lewis Hamilton și Valtteri
Bottas. Ultimul, care plecase
din pole-position, a fost lovit
de Ricciardo (McLaren), iar
Verstappen a reușit să pro -
fite de acest lucru și a trecut
pe primul loc, după o de pă -
șire pe exterior.

Olandezul a condus cursa
până la final și a reușit să
câștige în ciuda faptului că
nu a plecat din pole-position.
Hamilton, rivalul său de la
Mercedes, a terminat pe po -
zi ția a doua, însă surpriza
zilei a fost Sergio Perez, care
a completat podiumul.

Colegul lui Verstappen de
la Red Bull a încheiat pe locul
3, chiar în fața propriilor
fani, devenind primul pilot
mexican care termină pe
podium pe acest circuit.

Aceasta a fost a treia vic-
torie a lui Max Verstappen în

Mexic, dar și a 19-a victorie
din carieră.El are 19 puncte
avans față de Hamilton, cu
patru curse rămase de dis-
putat. Următoarea cursă are
loc pe 14 noiembrie, în
Brazilia, Sao Paulo, pe pista
Autodromo Jose Carlos Pace.

E
chipa feminină de
tenis a României va
întâlni formaţia

Poloniei în calificările
pentru ediţia 2022 a
competiţiei Billie Jean
King Cup, în urma
tragerii la sorţi care 
a avut loc, sâmbătă, 
la Praga.

Meciul va avea loc în pe-
rioada 15-16 Aprilie, în de-
plasare, precizează Federaţia
Română de Tenis pe site-ul
său. Echipa care va câştiga
această partidă se va califica la

finalele Billie Jean King Cup
din 2022.

Pentru meciul cu Polonia,
căpitan-nejucător al echipei
României va fi Daniel Dobre,
Director Tehnic al FRT şi unul
dintre antrenorii Simonei
Halep, care preia funcţia de la
Monica Niculescu.

Monica Niculescu a condus
România într-un singur meci
din postura de căpitan, pierdut
cu 1-3 în faţa Italiei, în aprilie,
la Cluj-Napoca. Ea va continua
să joace pentru echipa Ro mâ -
niei, precizează FRT.

Automobilism

Max Verstappen
lider în 
clasamentul 
Formulei I

Automobilism

Max Verstappen
lider în 
clasamentul 
Formulei I

Tenis de câmp  

România – Polonia în Billie
Jean King Cup



În urma tragerii la
sorți efectuată luni la
Casa Fotbalului,   Uni-

versitatea  Craiova,
deţinătoarea trofeului, va
întâlni formaţia de liga a
treia ACSO Filiaşi în sfer-
turile de finală ale Cupei
României la fotbal.

Revelaţia ediţiei 2021-
2022 a competiţiei va fi
gazdă a confruntării, după ce
a eliminat anterior două
echipe de eşalon superior, pe
UTA Arad, respectiv FC Her-
mannstadt.

În celelalte dueluri din
sferturi, FC Argeş o va în-
frunta pe Politehnica
Timişoara, FC Voluntari va
juca împotriva formaţiei FC
Buzău, iar cel mai echilibrat
meci le va opune pe Chindia
Târgovişte şi Sepsi OSK Sfântu
Gheorghe, finalista din 2020.

Meciurile se vor juca în pe-
rioada 30 noiembrie-2 de-
cembrie, într-o singură
man şă, pe terenul echipei
mai slab clasate în sezonul
trecut.

De remarcat că tragerea la
sorţi s-a efectuat fără capi de
serie. 
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Programul meciurilor din sferturi:
Politehnica Timişoara (II) - FC Argeş
FC Buzău (II) - FC Voluntari
Chindia Târgovişte - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
ACSO Filiaşi (III) - Universitatea Craiova

Fotbal 

Cupa României-
sferturi de finală Răducanu,

câştigătoarea de la
US Open, în prezent

locul 20 WTA, aflată în
căutarea unui antrenor
cu experienţă care să o
pregătească pentru
turneele de anul viitor,
după ce se despărţise la
finele lui septembrie de
tehnicianul Andrew
Richardson, a decis să îl
angajeze pe Torben Beltz,
cel care a pregătit-o şi pe
Angelique Kerber, scrie
DPA

Sursa citată menţionează
că în perioada imediat ur mă -
toare, Răducanu va anunţa
oficial înţelegerea cu Beltz.
Noul antrenor al  britanicei
are 44 de ani și  este o figură

importantă în circuitul mon-
dial după colaborarea cu An-
gelique Kerber (foto).

Beltz a reuşit să o ducă pe
Kerber până pe locul 1 mon-
dial şi să cucerească alături
de ea două titluri de Mare
Şlem: Australian Open 2016
şi US Open în acelaşi an. Beltz
a lucrat în mai multe rânduri
cu Kerber: 2003-2004, 2011-
2013, 2015-2017 şi din 2020
până recent.

Torben Beltz a mai cola -
borat cu Carina Witthoft
(2014) şi Donna Vekic (2017-
2020).

Emma Răducanu  a fost
eliminată în turul doi la In-
dian Wells şi în sferturi la
Transylvania Open.

Tenis de câmp

Torben Beltz este noul antrenor
pentru Emma Răducanu

Două dintre echipele
care vor juca în
weekend în manșa 

1 a turului 3 preliminar al
Ligii Europene feminine
au disputat marți par-
tidele contând pentru
etapa a IX-a a Ligii Florilor,
ultima din acest an. Am-
bele au obținut victorii,
SCM Gloria Buzău în 
de pla sarea de la Slatina,
iar Măgura Cisnădie pe
teren propriu.

Gloria Buzău s-a impus în
deplasare în faţa formaţiei
CSM Slatina, cu scorul de 30-
23 (16-11), condusă de Alina
Czeczi (10 goluri) şi Mădălina
Zamfirescu (7). Ioana Necula
s-a remarcat de la gazde, cu 7
goluri.

Echipa din Buzău va juca
duminică (ora 19) în Norvegia,
cu Storhamar, iar SCM Râm-
nicu Vâlcea va juca pe teren
propriu sâmbătă, de la ora 15,
cu Super Amara Bera Bera.

CS Măgura Cisnădie a dis-
pus marți de SCM Craiova cu
30-28 (15-17), Marilena
Neagu reuşind 11 goluri pen-
tru echipa gazdă. Cristina
Burcea Zamfir (9) şi Hege
Loken (7) s-au evidenţiat de la
oaspeţi. Măgura Cisnădie va
juca sâmbătă (ora 21) în Un-
garia, la Debrecen, cu DVSC
Schaeffler.

Ultimele patru jocuri din
acest an din primul eșalon
feminin vor avea loc săptă -
mâna vii toa re: HC Zalău – SCM

Râmnicu Vâlcea (18 no iem -
brie, ora 16, TVR 2), CSU
Știința Bu cu rești – Gloria
Bistrița-Năsăud (20 noiem-
brie, ora 11, TVR 2), Minaur
Baia Mare – Rapid Bu curești
(20 noiembrie, ora 15.30, TVR
1) și Dacia Mioveni – CSM Deva
(20 noiembrie, oră neanun -
țată).

În clasament conduce for -
mația CS Rapid Bucureşti care
are 21 puncte (din 8 jocuri),
urmată de HC Dunărea Brăila
19 p (9 j), CSM Bucureşti 19 p
(9 și SCM Râmnicu Vâlcea 19 p
(8 j). 

Formația deveană se află pe
ultimul loc fără să acumuleze
vreun punct din cele opt etape
disputate.

Handbal feminin

Victorii ale favoritelor, în etapa a 9-a



Bogată în vitamine și
minerale, apa în care
au fiert cartofii nu

trebuie aruncată ci, mai
degrabă, valorificată în
diferite scopuri, fiind și un
remediu naturist la în-
demâna oricui. Cum, când
și în ce condiții ne poate fi
utilă, vom vedea în 
continuare.

În bucătărie
Apa de pe cartofi stre -

curată, poate fi folosită la
prepararea supelor sau cior-
belor. Asta pentru că, ami-
donul pe care-l conține
îmbunătățește densitatea
supei și o face mai gustoasă.

Este utilă și la prepararea
sosurilor de roșii, întrucât
amidonul leagă sosul și-l face
mai dens. 

De asemenea, cine pregă -
tește pâine de casă și
folosește o astfel de apă, va
constata că pâinea este mult
mai pufoasă, având un gust
deosebit.

În caz de tuse și febră
Se va turna apa de pe

cartofi, încă fierbinte, într-un
pahar, la care se adaugă un
sfert de ceapă tăiată mărunt
și totul se condimentează cu
piper. Acest medicament
natu ral ajută la combaterea
febrei și a altor simptome ale
răcelii.

Ajută la eliminarea 
pietrelor de la rinichi

În astfel de situații se va
consuma, în mod regulat, câte
un pahar de apă călduță sau
rece din apa în care au fiert
cartofii. Băutura preparată
are efect benefic și asupra fi-
catului și stomacului, spun
cercetătorii.

Bijuteriile și 
tacâmurile din argint

Pentru a se curăța mai
ușor, se vor introduce în apa
călduță, în care au fiert
caratofii. Și cum amidonul
dizolvă depunerile, după

câteva ore, aceste obiecte vor
fi mult mai ușor de curățat.

Pentru  detartrarea 
fierbătorului

Piatra care se așază pe
fierbător poate fi îndepărtată
dacă se toarnă în el apa
rămasă după fierberea
cartofilor. Aceasta poate fi
completată cu apă fierbinte,
iar după ce se răcește,
fierbătorul se va agiata bine,
iar piatra depusă pe el ar tre-
bui să dispară scrie sunt-
gospodina.net. Fierbătorul se
clătește apoi sub jet de apă.
Acest procedeu ajută și la
îndepărtarea ruginii sau a
altor depuneri. 

Pentru curățarea 
căzii din baie

Cada se va șterge cu un bu-
rete înmuiat în apa de pe
caratofi, apoi se clătește cu
apă curată. Astfel, urmele de
săpun și calcar vor dispărea
foarte repede.

Udarea plantelor
Se poate face cu apa răcită,

în care au fiert cartofii, dar
care să nu fie prea sărată. In-
gredientele pe care le conține,
inclusiv potasiul, fierul, mag-
neziu sau calciul acționează
ca îngrășăminte naturale.

Florile sau plantele perene
udate cu această apă vor fi
mai puternice și mai
sănătoase, devenind mult mai
rezistente la boli și dăunători,
spun specialiștii.

Pentru curățarea
tenului

Apa în care au fiert cartofii
se strecoară și se ține la
frigider timp de două ore. Cu
acest remediu se va curăța
tenul de mai multe ori pe zi,
mai ales după demachiere.
Astfel că, amidonul din apă
combate efectele acide ale
machiajului și face tenul mai
catifelat. Apa de pe carofi se
poate turna și în cada de baie,
ajutând la înmuierea pielii
aspre de pe coate sau ge-
nunchi.

Pentru întărirea 
părului

Părul se va clăti cu apa în
care au fiert cartofii, acest
lucru fiind recomandat și per-
soanelor care au părul închis
la culoare. Dar, pentru hră -
nirea părului în profunzime
se folosește un remediu din
cojile de cartofi puse la fiert
într-o cratiță cu apă, timp de
25 de minute, după care se
strecoară. Datorită amidonu-
lui din compoziția sa, atunci
când este aplicat pe cap, acest
remediu întărește părul și

combate uscarea sau căderea
lui.

În cazul firelor albe
Se va prepara un remediu

din cojile de la șase cartofi,
care se pun la fiert într-o
cratiță mai mare. Peste ele se
toarnă două pahare de apă,
astfel încât acestea să fie
acoperite. Se vor fierbe la foc
mare aproximativ 15 minute,
apoi focul se dă mai încet, mai
lăsându-se încă 15 minute să
fiarbă. După acest interval se
va stinge focul, cojile lăsându-
se la infuzat timp de 20 de
minute. Apa rezultată se
strecoară, se lasă să se
răcească și se păstrează într-
o sticlă închisă ermetic.
Atunci când părul se spală în
mod obișnuit, se masează cu
apă de pe cartofi, fără a se
clăti, lăsându-se să se usuce
în mod normal. Tratamentul
se face de trei ori pe săp -
tămână, timp de două-trei
luni. Rezultatele nu vor în-
târzia să apară, firele albe în-
cepând să dispară. Un astfel
de remediu acționează favo -
rabil și în cazul cojilor care
apar, uneori, pe lateralele ca-
pului.

Știați că?
Virtuțile terapeutice ale

cartofilor au fost descoperite
din cele mai vechi timpuri.
Documentele atestă că, în
anul 1565, coloniştii spanioli
din Peru au primit însăr -
cinarea să trimită regelui
Filip al II-lea o ladă cu cartofi,
pe care, ulterior, a oferit-o în
dar papei de la Roma, bolnav
de gută, în scopul însă nă -
toşirii acestuia.

Cornelia Holinschi
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Cum, când și în ce condiții folosim
apa în care au fiert cartofii?
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Este primul post din
anul bisericesc și
pregătește

credincioșii pentru 
minunatul eveniment al
Nașterii Domnului, fiind
numit și Postul Bucuriei.
Durează 40 de zile, începe
la data de 15 noiembrie și
ține până la 25 decem-
brie. Prin intermediul
postului avem posibili-
tatea să uităm de rele, să
ne curățăm sufletul de
păcate, apropiindu-ne
astfel mai mult de 
divinitate.

Lăsatu Secului – 
14 noiembrie

Sărbătoarea marchează ul-
tima zi în care se mai poate
mânca de dulce, înainte de în-
ceperea Postului Crăciunului.
În această zi gospodinele
pregătesc mâncăruri alese,
oamenii petrecând și che-
fuind până seara târziu. De la
sărbătoare nu lipsesc nici
turtele de mălai, care se dau
de pomană pentru cei plecați
din această lume. 

În cele 
40 de zile 

Potrivit tradițiilor biseri -
cești, se va renunța  la carne,
ouă, sau lapte, cu toate pro-
dusele derivate, lunea mier-
curea și vinerea consu-
   mându-se mâncare fără ulei și
fără vin. În zilele de marți și
joi se face dezlegare la unt-
delemn și vin. Se face dezle-
gare la pește și pe data de 21
noiembrie, atunci când Biser-
ica Ortodoxă prăznu iește In-
trarea Maicii Domnului în
Biserică. De asemenea, sâm-
betele și duminicile, până pe
20 decembrie inclusiv, se
dezleagă de untdelemn, pește
și vin, scrie sarbatoricres-
tine.ro. Dacă în zilele de luni,
miercuri și vineri Biserica

Ortodoxă prăznuiește vreun
sfânt mare, însemnat în calen-
dar cu cruce neagră, creștinii
pot consuma untdelemn și
vin. De hramul bisericii sau
altă sărbătoare însemnată în
calendar cu cruce roșie , se
face dezlegarea la pește.

Beneficiile postului 
asupra sănătății

Sunt multiple întrucât, pe
lângă purificarea sufletească,
postul este și un bun prilej
pentru detoxifierea organis-
mului, eliminându-se în mare
parte substanțele nocive și
grăsimile depuse de-a lungul
anilor în organism, scrie
luvie.ro. Și cum acest proces se
derulează în mod natural, or-
ganismul nu va resimți, în tot
acest timp, efecte secundare,

susțin cercetătorii. Cu toate
acestea trebuie știut că orga -
nismul are nevoie de o peri -
oadă de pregătire, pentru a
putea funcționa normal. Și,
înainte cu o săptămână de în-
ceperea postului, trebuie să
scoatem, pe rând, din ali -
mentație produsele de origine
animală, începând cu cele lac-
tate, carnea,  ouăle și peștele,
potrivit abcnutritiei.ro. În tot
acest timp, se vor consuma
legume și fructe proaspete și,
nu în ultimul rând, pe toată du-
rata postului se vor bea cel
puțin 10 pahare de apă pe zi. Și
cum în lipsa produselor de
origine animală, organismul nu
mai depune eforturi atât de
mari pentru digestie sau elimi -
narea elementelor nocive, se va
produce astfel regenerarea și
purificarea lui.

Tradiții, superstiții 
și obiceiuri 

Postul Crăciunului are o
mulțime de tradiții, superstiții
și obiceiuri, care sunt păstrate
și respectate din generație în
generație. Astfel că:

• Potrivit datinii străbune,
după Lăsatu Secului, vasele se
spală cu cenușă și leșie, ca să
nu mai aibă nici urmă de carne
sau grăsimi. Se vor așeza apoi
cu gura în jos, pentru a se
alunga paguba sau boala.

• La data de 21 noiembrie,
când se sărbătoreşte Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului,
se spune că dacă cerul este
senin, vara va fi secetoasă, iar
dacă ninge, iarna va fi grea.
Tot acum se dă de pomană
pentru cei înecaţi şi cei care au
murit fără lumină. Se arde
câte o lumânare şi se ung fe -

restrele şi uşile cu usturoi
pentru ca ”să nu între farme-
cele în case”.

• La începutul postului, în
unele zone se realizează și
ofrande rituale, dedicate în
special păsărilor cerului.

• Tot în această perioadă, la
țară, încep șezătorile de iarnă
unde femeile și fetele tinere se
întâlnesc, combină munca cu
distracția, derulân du-se astfel
și numeroase obiceiuri dis-
tractive.

• În unele zone, exista obi-
ceiul "bătutul pernelor",  fe te -
le nemăritate încercând astfel
să-și îmblânzească soarta, ca
să le vină pețitori. 

• La data de  30 noiembrie,
de Sfântul Andrei, se gătește
cu usturoi și nu se împrumută
nimic din casă. 

Cornelia Holinschi

Postul Crăciunului 
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Se deschid noi perspective în
afaceri, dar trebuie să mani -
festați prudență atunci când
luați hotărâri importante. Tre-
buie doar să adunați informații
și să le procesați în liniște.
Totodată, s-ar putea să apară
cheltuieli neprevăzute, dar le
veți face față. 

Aveți foarte mult de lucru, atât
la serviciu, cât și acasă. Intervin
sarcini și probleme noi, la care
trebuie să vă adaptați din
mers. Participați la diferite re-
uniuni profesionale, unde aveți
discuții cu șefii legate de munca
voastră. Evitați  discuțiile
legate de intențiile voastre.

Bucurați-vă de atmosfera
creată la locul de muncă și
căutați să o întrețineți sau chiar
să o îmbunătățiți. Nu uitați că
diplomația este factorul priori-
tar în activitatea voastră.
Reorga nizați-vă programul
astfel încât să vă planificați și
câteva ore de relaxare.

Se conturează un nou proiect,
în care vă implicați și pe care
sunteți hotărâți să-l duceți la
bun sfârșit. Se deschid noi căi
de comunicare, întâlniți oa-
meni importanți, cu care aveți
discuții legate de profesia
voastră. Sunt șanse să vă
crească veniturile

Urmează o săptămână destul
de agitată în care, activitatea
profesională este prioritară.
Tot în această perioadă se de-
schide o nouă etapă financiară,
în care veți câștiga bani în plus.
Aveți discuții cu persoane im-
portante, care vă pot ajuta în
profesie.

Activitatea profesională este în
centrul preocupărilor voastre,
chiar dacă sunt unele lucruri
care vă nemulțumesc. Poate fi
vorba de câștigurile obținute
sau de atitudinea superiorilor.
Indiferent de situație, reușiți să
vă păstrați calmul și să mergeți
mai departe.

Relațiile parteneriale se vor
sedimenta, iar proiectele voas-
tre au sorți de izbândă. Energia
de care dispuneți vă ajută să
realizați lucruri noi, astfel că și
veniturile voastre vor crește.
Trebuie doar să manifestați
mai multă atenție dacă aveți
de semnat anumite acte.

La serviciu apar sarcini noi, cu
responsabilități pe măsură.
Tocmnai de aceea, trebuie să
vă mobilizați și să nu pierdeți
timpul cu lucruri mărunte.
Selectați-vă prioritățile iar
dacă este cazul, cereți sprijinul
celor din jur. 

Vor veni zile mai bune, în care
vă veți putea relaxa alături de
familie. Ideile voastre sunt
apreciate la serviciu și este posi-
bil chiar să fie puse în practică.
Dar, indiferent de situațiile ivite
trebuie să vă dozați eforturile,
mai ales atunci când este vorba
de acțiuni comune.

Va fi multă agitație în perioada
următoare. Vor fi discuții cu
șefii legate de o anumită activi -
tate, participați la diverse re-
uniuni profesionale și, nu în
ultimul rând, trebuie să
restabiliți echilibrul în familie.
Evitați să vorbiți despre pro -
iectele voastre viitoare.

Vă străduiți și reușiți să vă în ca -
drați în timp cu toate problemele
de la serviciu. În continuare, va
trebui să urmați cu exactitate
ceea ce v-ați propus și, mai ales,
să nu vă implicați în treburile al-
tora. Se conturează o călătorie în
străinătate, aducătoare de liniște
și surprize plăcute.

Vă descurcați bine atunci când
vine vorba de relaționarea cu
specialiști din domeniul finan -
țelor. Aflați informații impor-
tante, după care vă puteți ghida
în activitatea voastră viitoare.
Sfârșitul de săptămână vă
aduce liniște, mai ales că veți fi
alături de cei dragi.

•  La examenul de conducere
Astăzi am dat examenul de conducere, povestea

o blondă. Am luat 8 din 10. Ceilalți doi au reușit să
sară din fața mașinii!

• Discuție între prieteni
- Am auzit că ți-a murit soacra, ce a avut?
- Un apartament, o mașină, bijuterii și ceva

economii.
- Nu! Voiam să știu de ce a murit?
- A coborât în pivniță după cartofi și a căzut pe

scări.
- Și voi ce-ați făcut?
- Fasole...

• O simplă întrebare
- Mamă, tata are părinți?
- Sigur că are... bunica Olga și bunicul George.
- Atunci, de ce l-au lăsat la noi?!

• Într-un restaurant...
Chelnerul se adresează unei doamne:
- Ați observat că soțul dumneavoastră a căzut

sub masă?
- Te înșeli, dragă, soțul meu tocmai acum a intrat

pe ușă!

• Discuție între soți
- De ce nu ieși cu prietenii la o bere?!
- Unde, dragă? Barurile sunt închise!
- Cum vrei! Dar să nu te aud după aia că nu te-

am lăsat eu.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 12 noiembrie
DIVA, ora 20,00, Croazieră de Crăciun

PRO CINEMA, ora 20,30, Ziua Patrioților

Sâmbătă, 13 noiembrie
TVR 2, ora 20,10, Soție de rezervă

DIVA, ora 22,00, Reuniți de Crăciun

Duminică, 14 noiembrie
TVR 2, ora 20,10, Șantaj

PRO CINEMA, ora 22,45, Elvis și Nixon

Luni,15 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Zonă de impact

TVR 1, ora 22,50, Districtul 13

Marți,16 noiembrie
DIVA, ora 20,00, Cheia Crăciunului

PRO CINEMA, ora 20,30, Lupta cu înălțimile

Miercuri, 17 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, S-a furat mireasa

TVR 2, ora 21,10, Castele din cărți de joc

Joi, 18 noiembrie
DIVA, ora 20,00, Crăciun la Evergreen

TVR 2, ora 21,10, Luna neagră

Duminică, 14 noiembrie, ora 21,00

Legenda lui Tarzan 
Filmul spune povestea tânărului Tarzan, omul

junglei, care a lăsat în urmă jungla din Africa pentru
un stil de viaţă mult mai confortabil şi elegant la
Londra, ca John Clayton al III-lea, lord de Greystoke,
alături de iubitoarea şi încântătoarea lui soţie, Jane
Porter. La un moment dat, el a fost invitat din nou
în Congo, ca emisar comercial al parlamentului, fără
să aibă nici cea mai vagă idee că nu este decât un
biet pion într-un complot generat de lăcomie şi
răzbunare, pus la cale de căpitanul belgian Rom.
Astfel, Tarzan ajunge din nou în locul care i-a fost
odată casă, pentru a investiga activităţile dubioase
dintr-un campament minier.

PRO TV

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

V - J - C - DOMINO - CIRAC - AER - RO - P - OPUS - B - R - ABURI - SEPII - ENOTI - RAMASAG - AA - B - Z - I - P - ACREDITAT - CARABINIER - LATIN - LINGUSI -
SERA - TOARCE - TS - OCULARI - AREIC - BN - NURI - IC - ACE - ANAF - TR - C - F - F - ARACI - FREAMAT - PLACA - ATRAGERI - RAC - AM - AR - CORZI - CEA - C -
H - PISICI DE MARE - SPATAR - VESELA - SC - IRUPE - EZ - ACUTI - C - ASA - SLEAU - IH - PR - IR - RASI - GEM - DF - SATEN - RA - CUM - C - ODORURI - LAMPA -
INFURIA - NEA - CAI - SNUR - ETNICA - TRAIRE - ETANSA - FRANA 



S
e încalcă drepturi și
libertăți!  Pașaportul
verde este noua re-

ligie, iar asta mă
determină să scriu despre
libertate. CONSTITUȚIA și
JUSTIȚIA sunt inexistente
pentru unii. Se introduc
restricții și discriminări.
Se invocă sănătatea, când
în joc e libertatea. Și, nu
există pământean care să
prețuiască mai mult
slobozenia cum o iubește
românul. 

Drepturile și libertățile nu
sunt transferate persoanei de
o structură statală (statul
român) sau suprastatală
(U.E., O.M.S. etc.). Ele sunt
naturale, adică intrinseci
omului! Ele sunt dinaintea
dreptului pozitiv (totalitatea
normelor în vigoare în soci-
etate, la un moment dat).
Sursa reală a dreptului natu-
ral este existența materială a
individului. Aceste drepturi și
libertăți nu trebuie dovedite
de cetățean. Formularea
„statul conferă drepturi și
libertăți unor categorii de
persoane…” (vaccinații) este
un sofism, pleacă de la
premisa că statul, în mări -
nimia sa, îți dă drepturi. Ar fi
o anomalie și o mare vulner-
abilitate, întrucât statul
urmează diverse orânduiri
sociale, unele dintre ele
abuzive. Exercitarea drep-
turilor și libertăților nu poate
fi condiționată de absolut
nimic. 

Petre Țuțea a învățat în
temniță „că omul este un ani-
mal stupid, deoarece confiscă
libertatea semenilor săi”. Sunt
momente sublime în trecutul
nostru!” – scria pe bună drep-
tate B.P. Hașdeu. Niciodată is-
toria nu ne arată un popor
mai mic şi mai izolat. Omul
liber nu are voie sa mintă, N.
Iorga. Dacă aveţi speranţa ca
valul patru se termină şi că
vom intra în normalitate, vă
înşelaţi! Cretinii planetei mai
au tulpini de virus în labora-
torul secret! DE UNDE ȘTIU
CÂTE TULPINI VOR MAI FI?

Pandemia, în funcție 

de interese politice

Când politicianul obligă
oamenii să se vaccineze,
înseamnă că nu-i vorba de
sănătate, ci de interese. Pan-
demia mărşăluieşte în Româ-
nia în funcţie de jocurile
politice. Când şi cum au ei
pofte. Un vaccin pentru clasa
politică există? Există Covid,
Virus, trebuie vaccin, dar nu
obligatoriu. Aduceți medica-
mente pentru a elimina
virusul. Oare miroase și a
corupție în pandemie?
Corupţia persistă, partidele
se tot rotesc, dar nu ameţesc.
Amețește doar poporul. Sis-
temul medical românesc are
nevoie de continuitate la con-
ducere, pentru a dezvolta
proiecte de reformă. În
România toate se umflă,
datorită magicienilor puterii:
numărul infectărilor, al
morţilor, facturile, datoriile
ţării, sărăcia, spaima şi dis-
perarea în faţa viitorului
apropiat. Pană şi dreptul la
viaţă. 

Justiţia a ajuns o casă unde
s-a aciuat politicul şi soli-
darizat împotriva valorilor
morale, împotriva statului de
drept. Numeroase căpuşe în
robă, care, în complicitate cu
oamenii politici, vând şi
cumpără la fel ca în bazare,
tot felul de sentinţe favorabile
unora, apărând şi favorizând
jefuitorii patrimoniului na ţio -
nal. Şantaj, justiţie la co -
mandă, dispreţ evident faţă
de lege şi de valorile româ -
neşti, bani, putere, sex,
maşini, avere, astea sunt
reperele la care se raportează
şi pe care le transmit mulţi
dintre cei care deţin puterea,
conectaţi la conductele de
bani murdari. 

În 32 de ani de democraţie
de baltă, prin votul nostru,
măsluit de cei din umbră, n-
am făcut altceva decât să
rotim la guvernare hoţii sătui
cu hoţii flămânzi. Au privati-

zat până la firul ierbii, adică,
au dat economia românească,
apele şi pădurile pe mâini
străine. Ce se va întâmpla
când nu va mai fi niciun
obiectiv economic de furat,
pardon de privatizat. Ne vor
obliga să ne privatizăm
proprietăţile personale, copiii
şi organele interne. Am fost
transformaţi într-o colonie
insalubră, la dispoziţia cămă -
ta rilor, criminalilor mondiali
şi autohtoni, care se distrează
cu sănătatea, demnitatea,
banii noştri şi cu viaţa
noastră. Ce să mai vorbim de
siguranță naționala?!

Se joacă golf cu leul 

românesc!

Aproape tot timpul mah-
muri, guvernul, guvernatorul
şi preşedintele joacă golf cu
leul românesc, aruncându-l
de pe orbită în jungla pantei
depreciative. Datoria Româ -
niei, umflată cu bani daţi pe
apă băncilor străine, la cea
mai mare dobândă din UE.
4,83%, a crescut de la 76,6
miliarde euro (octombrie
2019) la 110,3 miliarde euro
(iulie 2021). Viteza de creş -
tere a datoriei publice este
dublă faţă de viteza de
creştere a PIB. Suma supli -
mentară plătită de România
ca dobândă pe seama datoriei
create de vânzătorii guverna-
mentali penelişti, useriști
este de 1,2 miliarde euro/an,
respectiv, circa 12 miliarde
euro la final. Cu 12 miliarde
euro, România putea construi
şcoli, autostrăzi, spitale,
putea creşte salariile, aloca -
ţiile, pensiile, putea dezvolta
economia şi agricultura. Însă,
din cauza guvernului lui Io-
hannis, se vor risipi 12 mili -
arde de euro pe dobânzi. La
cine, unde vor ajunge aceste
furturi oficiale? 

Comisioanele pentru dato-
ria de 33,7 miliarde euro, plus
cele 12 miliarde din dobânzi,
unde vor fi spălate? Cât din
aceste sume uriaşe se întorc

ca şpagă pentru plasamente
de succes? În ce conturi, sub
ce formă, prin ce reţele, în ce
tip de instrumente financiare
sau mobiliare? 

Dacă peneliştii erau
patrioţi și nu hoţi, cu 33,7
miliarde euro reconstruiau
din temelii România! La
borna lui 1989 eram boieri în
Europa: zero datorii, iar agri-
cultura şi economia duduiau
de sănătate. Potrivit unui
studiu al Rezervei Federale
(F.R.B.), citat de Bloomberg,
cele mai mari bănci din
Statele Unite au înfiinţat în ul-
timii 30 de ani peste 15.000
de subsidiare la nivel global,
pentru a plăti taxe mai mici şi
pentru a scăpa de anumite
reglementări stricte. De ce
dăm bani grei la finele anului
corporațiilor?

România a fost ţinta pira -
ţilor internaţionali de resurse
şi bogăţii, încă de prin’90. Dis-
trugerea economiei strate-
gice, care asigura existenţa şi
siguranţa naţională, le-a
reuşit din plin. Ajutate de
americani, germani, francezi
şi de statele paralele, guver-
nele României postdecem-
briste şi-au ruinat propriul
stat, au chemat veneticii şi au
împărţit între ei profitul de pe
urma sărăcirii poporului. 

Oricine îşi dă seama că o
altfel de istorie a început să se
scrie singură în dreptul
asasinilor economici şi vân -
ză torilor de neam, bătând, nu
cuie, ci piroane, în sicriul
poporului, o istorie reală.

Suntem o țară 

în cădere liberă!

Împinsă discret de la
spate. Și nu, nu este doar vina
politicienilor. Este, în primul
rând, vina noastră. Oamenii
politici moderni sunt tot tim-
pul îngândurați, preocupați.
Au o țară pe mână, ce Dum-
nezeu! Un popor de scos din
ghearele obscurantismului
religios. O națiune de colorat
în culorile veseliei, date even-

tual de prafuri.  România este
la marginea prăpastiei, cu un
picior atârnând deja în gol. Și
pentru asta suntem toți
vinovați. 

Clasa politică este oglinda
noastră. În timp ce ne
scuipăm virtual, ne tăiem
capetele și ne înjurăm, de 30
de ani, ei dezmembrează țara
și o scot, pe șest, la mezat. Ei
știu că suntem „ocupați”. Vara,
cu grătarele și chiolhanurile.
Mergem în vacanțe doar în
străinătate, fără să ne auto-
controlam, mațul plin și
mintea goală. Pentru că, o
națiune educată, ar pune cu
adevărat probleme. 

PS. Atâta timp cât va fi Cîțu,
Flutur, Rareș Bogdan,Turcan,
Gorghiu, Arafat, țara se va
duce în cap cu toate
,,somitățile” PSD-ului. Dacă
structurile de forță nu vor fi
bine intenționate, atât  cele
interne cât și cele externe,
poporul va avea de suferit. Io-
hannis are două direcții: ori a
realizat că a greșit (a trans-
format culorile din galben în
roșu), ori i s-a impus din
afară, fiind vizibil faptul că în
doi ani am fost duși în cap.
Cât timp Cîțu va fi lăsat să
joace de capul lui, nu vom
avea prosperitate și liniște.
Lupta pentru ciolan, șefii, ter-
itorii și taxe de protecție va
continua. 

Al dumneavoastră, același 

Prof. ing. Ioan Romeo
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La cârma lumii au ajuns nebunii!



Mod de preparare:
Cotletul de porc se taie și se

desface cu un cuţit pentru a se
mări suprafaţa de lucru, după
care, se bate cu ciocănelul de
șnițele. Bucata de carne se

taie în două părţi și se umple
cu şunca ţără nească feliată,

cârnaţii caba nos tăiaţi în
jumătăţi. Din loc în loc, se

pune brânză de burduf, apoi
se rulează cu grijă. Rulourile

se ung cu ulei şi cu mirodenii:
sare, cimbru, oregano, boia
dulce şi rozmarin.

Se așază apoi într-o tavă, în
care se pune un strat subţire
de ulei, se adaugă două pa-
hare cu apă, iar tava se dă la
cuptorul preîncălzit, la foc
mediu, cam 15 minute.  Tava
se scoate apoi din cuptor, pen-
tru a se adăuga, pe lângă
carne, morcovul tăiat rondele
şi cartofii spălaţi bine,
nedescojiţi, tăiaţi în jumătăţi. 

Tava se dă  din nou la cup-
tor, pentru aproximativ o oră,
până ce friptura se rume -
neşte.
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Mod de preparare:
Carnea tocată se condi -

men tează, se adaugă ceapă
rasă, oul, orezul şi pătrunjel
verde. După ce se omoge -
nizează, compoziţia se dă la

rece o jumătate de oră, apoi
se fac perişoarele. Înainte de
a fi puse la fiert, ca să nu se
împrăştie, perişoarele se dau
prin ulei amestecat cu oţet.
Morcovul, ţelina, ardeiul şi

ceapa, tăiate toate mărunt,
sau date prin răzătoare, se
pun la fiert. Când apa dă în
clocot, iar legumele sunt moi,
se adaugă cartofii tăiaţi în
cubuleţe şi perişoarele. La
final, după ce au fiert toate in-
gredientele ciorba se drege cu
smântâna amestecată cu
gălbenuşul de ou și sucul de
lămâie. După ce se stinge
focul se potriveşte de sare, se
pune mărarul tăiat, iar ciorba
se acoperă cu un capac.

INGREDIENTE

500 grame de carne tocată de porc, o ceaşcă de orez,
un ou întreg, 2 morcovi, o ţelină, 2 cepe, un ardei gras
roşu, 2 cartofi tăiaţi cubuleţe, 300 grame de smântână,
un gălbenuş de ou, sucul de la o lămâie, mărar, sare,
după gust.

cIoRbă DE PERIşoaRE 

RUlaDă DIN coTlET DE PoRc

INGREDIENTE

500 g cotlet de porc,
200 g şuncă ţărănească,
cârnaţi cabanos, 100 g
brânză de burduf, sare,
cimbru, oregano, boia
dulce, rozmarin după
gust, 500 g cartofi noi, 1
morcov, 2 pahare apă.

INGREDIENTE

Pentru aluat: 550 g făină, 25 g drojdie proaspătă, 2
ouă, o linguriță de zahăr, 180 ml. lapte călduț, esență
de vanilie ulei pentru prăjit, o linguriță de  sare.

Umplutura: 250 g brânză sărată (telemea), 100 g
brânză dulce de vaci, un ou, coajă rasă de lămâie,
zahăr vanilat, 60 g zahăr.

Mod de preparare:
Pentru început, se ames -

tecă drojdia cu puțină făină,
1-2 linguri de lapte călduț și
o linguriță de zahăr. După ce
drojdia crescut, se pune în
vasul cu făină, se adaugă
vanilia, ouăle și restul de
lapte și începe frământatul.
Ingredientele se frământă
până se obține un aluat
neted, care nu se lipește de
mâini. Aluatul se lasă apoi la
dospit, în loc cald, timp de
30-45 de minute, până își
dublează volumul.

Între timp, se pregătește
umplutura. Se amestecă
brânzeturile cu celelalte in-

grediente până la omoge-
nizare. După ce a crescut
alua tul, se întinde o foaie de
aproximativ 4 mm grosime,
din care se decupează cer-
curi sau pătrate. 

Se pune apoi brânza pe
jumătate din aluatul decupat
lăsând marginile libere ( în
jur de 1 cm) astfel încât,
atunci când vor fi suprapuse
să se poată lipi cu ajutorul
unei furculițe. 

Plăcintele se prăjesc în
ulei încins, pe ambele părți,
apoi se scot pe un prosop din
hârtie pentru a se absorbi
surplusul de ulei și se
pudrează cu zahăr. 

Plăcinte cu brânzăPotrivit tradiției românești, la masa de Lăsatu Secului se strâng rudele și
prietenii pentru a sărbători ultima zi înainte de Postul Crăciunului. Masa se
așază la răsărit, cu o față de masă albă și o icoană lângă ea, iar mesenii vor
începe ospățul cu pâine și sare. Se vor servi bucate alese,  plăcinte cu brânză,
se bea vin, se mănâncă friptură, dar de la masă nu va lipsi nici ciorba.
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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 3 camere,

bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

l Vând apartament 3 camere,
baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

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, tel. 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, 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/vând casă cu 5

hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren intravilan în 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 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 Opel Astra, AF 1998, arată
foarte bine,. ITP făcut, pornire ușoară.
Preț: 1100 euro, tel. 0721.312.310.

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 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.

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 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 Pensionar de boală pe cale

neuropsihică doresc să cunosc o

persoană de sex opus, de la cultul

baptist, penticostal din municipiul

Hunedoara sau Deva, vârsta 50-69 de

ani, serioasă, cu frică de Dumnezeu,

adică plătită. Telefon: 0774.042.022.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.

cu locuință și auto, serviciu stabil,

harnic și serios, doresc căsătorie cu o

doamnă/domnișoară compatibilă,

poate avea și un copil. Neserioasele să

se abțină! Telefon: 0731.003.834.

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 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, 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 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 cizme de damă, nr.36 și
37, din piele, în stare bună, preț 100
lei, negociabil. Telefon: 0749.086.041.

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

l Vând pârlitor pentru porci, pe
lemne, acționat cu ventilator electric
220 V, nou şi  moară sfărâmat po-
rumb, acționată la motor 220V, nouă.
Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând colecția de cărți din 
”Romanul de dragoste”, șemineu
marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox
și de argint, tablouri goblen, alte
obiecte de cristal și uz casnic. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând celular Samsung Galaxi
Grunde Prime, stare bună, preț 250
lei. Tel.: 0745.750.705, între orele 8-
12.

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,
tel.0732.052.844.

l Vând țigle din demolări (Jimbo-
lia), 1600 buc. Deva, tel.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.
Telefon: 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 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
cuptor, Zanussi, plasmă TV. Rog și ofer
seriozitate. Telefon: 0731.129.646,
0762.754.969, între orele 8,00-20,00. 

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

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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16 - ACTUALITATE

V
ineri, în ședință
extraordinară
convocată de îndată,

conducerea Consiliului
Județean Hunedoara pro -
pune modificarea
Hotărârii nr. 286/2021
privind aprobarea
închiderii temporare a
circulației rutiere pe unele
sectoare de drumuri
județene pe perioada
iernii 2021 – 2022, respec-
tiv de la data de
15.11.2021 până la data
31.03.2022.

Modificarea propusă vi zea -
ză drumul județean 709F Ca-
bana Rusu – Masivul Parâng
care, inițial, urma să fie închis
circulației publice în perioada
menționată pe sectorul km.
8+990 – 12+600. În urma unei
întâlniri care s-a desfășurat
miercuri, la Petroșani,
reprezentanții cabanierilor și
ai riveranilor au solicitat
închiderea întregului sector de
drum, de la Cabana Rusu, cu

barieră, pentru a nu pune în
pericol siguranța turiștilor.

„Masivul Parâng nu este
pregătit pentru a asigura locuri
de parcare pentru turiștii care
vor să urce pe acest drum. Cea
mai sigură soluție este
închiderea accesului în totali-
tate, cu excepția cabanierilor și
riveranilor”, a declarat Adrian
Rus, unul dintre proprietarii de
cabane din stațiunea Parâng.

La rândul său, Toma Co-
conea, a declarat că, la această
cotă, siguranța turiștilor poate
fi pusă în pericol: „Închiderea
drumului este cea mai sigură
soluție, nu putem pune oa-
menii în pericol”, a declarat
Toma Coconea.

Reprezentanții SALVA-
MONT au exprimat același
punct de vedere: „Pe timp de
iarnă, având în vedere cotele
ridicate, dar și dificultatea
traseului, este aproape imposi-
bil să ne asigurăm că accesul
rutier poate fi realizat fără
probleme”, a declarat Dan

Breda – Serviciul Salvamont
Petroșani.

Conducerea Consiliului Ju -
dețean Hunedoara a decis lu-
area de noi măsuri în ceea ce
privește acest sector de drum.

„Inițial, ne-am propus să
lăsăm acest drum deschis până
la primul tunel. Cabanierii din
zonă, cei care locuiesc aici, au
venit cu argumente și, pentru
că sunt oameni care se
confruntă de ani de zile cu
iernile de la munte, am încer-
cat să fim receptivi. În acord cu
reprezentanții Poliției, am
decis să modificăm hotărârea
inițială și să închidem drumul
de la bază, adică de la Cabana
Rusu. Va fi montată o barieră și
vor avea acces doar riveranii și
cabanierii care au nevoie de
sprijin pentru aprovizionare”, a
declarat Costel Avram, admi -
nistrator public al Consiliului
Județean Hunedoara.

Președintele Consiliului Ju -
de țean Hunedoara, Laurențiu
Nistor, susține că problema ac-

cesului turiștilor în Masivul
Parâng poate fi rezolvată prin
amenajarea unei parcări.

„Siguranța turiștilor este
mai importantă pentru noi
decât orice, de aceea luăm
această decizie. Drumul din
Parâng nu este singurul din
țară situat la această cotă care
se închide pe timpul iernii.
Turiștii au în continuare acces
în munte, ca și până acum. Ne-
am fi bucurat să putem face
mai mult, adică și o parcare,

însă Primăria Petroșani nu ne-
a pus la dispoziție un teren în
acest sens. La Lupeni, pentru
stațiunea Straja, parcarea este
finalizată. La Petroșani, încă
așteptăm, din păcate”, a de-
clarat Laurențiu Nistor.

Reamintim că DJ 7909 F a
fost modernizat printr-un
proiect finanțat prin Progra-
mul Național de Dezvoltare
Locală 2.

Biroul de presă

Comunicat de presă

Decizie privind drumul judeţean 
din Masivul #Parâng

Vaţa de Jos – Respectul faţă
de înaintaşi trebuie să ne gu-
verneze acţiunile prezente,
susţin autorităţile locale din
comuna Vaţa de Jos, care au
organizat, duminica trecută, în
satul Târnava de Criş, o mani-
festare în memoria eroilor
care au căzut la datorie pe
câmpul de luptă de la „Salcia
Roşie”, în timpul Revoluţiei de
la 1848. 

Comerorarea a avut loc la
troița din satul Târnava de
Criș, unde au fost prezenţi pre-
fectul judeţului Hunedoara,
Călin Marian, deputatul Vetuţa
Stănescu, senatorul Vasilică
Potecă, preşedintele CJ Hune-
doara, Laurenţiu Nistor, alţi
invitaţi şi oameni ai locului. Au
fost depuse coroane de flori şi
s-au rostit alocuţiuni referi-
toare la însemnătatea momen-
tului. 

„Cred că eroii neamului tre-
buie cinstiţi pentru că fără
efortul şi sacrificiul lor nu am
fi realizat ceea ce avem acum.
Am organizat, alături de Bise -

rica Ortodoxă din Târnava de
Criş, acest moment comemo-
rativ pentru că este o datorie
de onoare să ne aducem 
aminte de cei care s-au luptat
aici, la Salcia Roşie, în timpul
Revoluţiei Române de la 1848.
Ne aducem aminte cu respect
de aceşti oameni ai locului.
Dumnezeu să le odihnească
sufletele alături de cei drepți”,
a spus primarul comunei Vaţa
de Jos, Liviu-Ioan Linţă.

În urmă cu 173 de ani, pe 8
noiembrie, oamenii locului au
avut curajul să înfrunte tru-
pele maghiare, fără să aibă o
experienţă în domeniul militar,
notează izvoarele istorice, pre-
cizând că povestea locului este

legată direct şi de Biserica de
lemn din Târnava de Criș,
ridicată în anul 1824, cu hra-
mul „Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriiil” (8 noiembrie). 

Deși nu figurează pe noua
listă a monumentelor istorice,
biserica are o valoare istorică
deosebită, fiind martora tu-
multuoaselor evenimente de
la 1848, când în Zarand
pătrunseseră cete de unguri
înarmați conduși de maiorul
Gaal. 

Au avut loc bătălii la Gura-
Văii, Hălmagiu și mai ales la
Târnava de Criș, unde au fost
uciși aproximativ 283 de
români, în data de 8 noiem-
brie. 

Vaţa de Jos: Eroii din timpul Revoluţiei 
de la 1848, comemoraţi la Târnava de Criş


