GRATUIT

PAg. 5

EDUCAŢIE
Elevii din comuna Băiţa,
pentru prima dată
participanţi la un
Program Erasmus.
Ce spun cei implicaţi
despre această
oportunitate.

PAg. 16

RECENSĂMÂNT

PAg. 8

Recensământul a început,
în această săptămână.
Judeţul nostru se află
la mijlocul clasamentului
ca număr de persoane
recenzate.

ECHINOCŢIUL DE PRIMĂVARĂ
Evenimentul astronomic
care anunță venirea
primăverii are loc, anul
acesta, la data de 20 martie,
ora 17,33, ora României,
când ziua și noaptea
vor fi egale.

Fondat de Cornel POENAR

Primăria Vaţa de Jos a stabilit un calendar
al acţiunilor culturale care se vor desfăşura,
în acest an, pe raza comunei. /pag.4
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Amendă uriaşă după
un incendiu la un
depozit de second-hand

/p. 3

Dragi abonaţi !
Trăim momente extrem de dificile
generate de o politică aberantă de
creştere a preţurilor în toate domeniile.
Pentru noi, cei din presa scrisă, creşterea
preţurilor numai la hârtie a fost până în
prezent de 300 la sută. De la 550
euro/tonă, preţul hârtiei a ajuns la 1650
de euro, situaţie în care un ziar tipărit
este tot mai greu de scos pe piaţă, fără a
mai lua în discuţie preţul la energie, combustinbili, gaze etc. În aceste condiţii ne
vedem obligaţi să creştem preţul la
abonamentele de la Accent Media cu 2,60
lei faţă de cel existent. Nu ne-am dorit
acest lucru, întrucât ştim că viaţa este tot
mai scumpă şi mai dificilă, dar este singura soluţie prin care putem să mergem
mai departe şi acest lucru cu ajutorul şi
sprijinul vostru, dragi abonaţi. Am fost
tot timpul alături de voi şi vă promitem
că ne vom păstra acest bun obicei, care în
timp a format o mare familie - familia Accent Media.
Apelul nostru este să ne fiţi alături
după cum şi noi am fost şi vă vom fi
alături indiferent de ,,vreme şi vremuri “.
Vă asigurăm de toată preţuirea şi respectul nostru. Vă mulţumim, dragi poştaşi,
pentru tot sprijinul acordat pentru contractarea de abonamente şi vă asigurăm
de toată consideraţia noastră.
Cornel POENAR,
Preşedinte Accent Media

Anunţuri de mare şi

mică publicitate

în ziare locale şi centrale
Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0722 402 044
E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro
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Curtea de Apel Alba Iulia îşi menţine
activitatea la gradul de Eficient

ecent, în cadrul
Adunării generale a
judecătorilor, domnul judecător Liviu Gheorghe ODAGIU (foto) în
calitatea sa de președinte,
a prezentat Raportul
privind activitatea Curţii
de Apel Alba Iulia şi a
instanţelor din
circumscripţia acesteia
pentru anul 2021.
Sinteza raportului de bilanţ
a evidenţiat faptul că volumul
de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii
de Apel Alba Iulia (reprezintă
numărul total al cauzelor
aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor
nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de
soluţionat din anul anterior) a
fost în anul 2021 de 152.990
dosare, în creștere cu 4.941
cauze (+3,33%) faţă de anul
2020. Dintre acestea 109.824
reprezintă numărul de cauze
nou intrate în anul 2021, iar
43.166, dosarele rămase
nesoluţionate din anul anterior. Se observă că și numărul
cauzelor nou intrate este în
creștere cu 4.223 de cauze
(+3,99% ) față de 2020, în
timp ce stocul de dosare la
nivelul instanţelor din raza
Curţii de Apel Alba Iulia a înregistrat o ușoară scădere, în
procente de -0,44%, la
sfârşitul anului 2021, faţă de
aceeaşi perioadă a anului
precedent.
În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii
de Apel Alba Iulia s-au aflat în
anul 2021, 9.881 cauze, din
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e aflăm în plină
perioadă pentru
depunerea de către
fermieri a Cererii unice
de plată, drept sprijin financiar din fonduri europene.
Așa că, poposim la Centrul
local APIA din orașul de pe
Cerna - Hunedoara.
Aici depun cereri peste
2000 de fermieri din 13 comune arondate acestui centru.
I-am văzut cu această ocazie, în plină activitate profesională, pe consilierii centrului, printre care, Mihai
LITEANU, Monica PETRIC,
Monica HARALAMBIE, Adrian CORNIGEANU și Sorin
CRIȘAN dialogând cu fermie-

care 7.141 dosare nou intrate,
respectiv 2.740 cauze rămase
în stoc din anul anterior,
comparaţia statistică evidenţiind o creștere a volumului de
activitate faţă de anul anterior.
Volumul de activitate total
al tribunalelor a crescut faţă
de anul anterior cu 1.500
cauze, în procent de +4,57%,
de la 32.767 cauze, la 34.267.
S-au înregistrat creșteri de
dosare la două dintre cele 3
tribunale. Astfel la Tribunalul
Sibiu - numărul cauzelor pe
rol a crescut în anul 2021 la
9.971, faţă de 9.275 în anul
2020, în procent de +7.50 %;
Tribunalul Alba - în anul 2021
a înregistrat un volum de activitate de 12.580 cauze, în
creștere cu 1.687 cauze faţă de
anul 2020, când numărul
dosarelor pe rol a fost de
10.893, procentul de creștere
fiind de +15,48%; Tribunalul
Hunedoara a avut 11.716
cauze pe rol în 2021, faţă de
12.599 cauze în anul 2020,
mai puțin cu 883 cauze, în
procent de -7,00%.
Privind volumul de activitate pe materii la Curtea de
Apel Alba Iulia şi la instanţele
din circumscripţia acesteia,
am notat:
Din numărul total de
109.824 cauze nou intrate la
instanţele din circumscripţia
Curţii de Apel Alba Iulia:
22.064 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu
1.381 mai multe decât în anul
2020, în procent cu +6,67%;
53.149 cauze în materie civilă,
1.961 cauze mai multe decât
în anul 2020, în procent cu

+3,83% cauze; 8.019 cauze în
materia litigii cu profesioniști,
cu 492 mai multe decât în anul
2020, în procent cu +6,53%;
3.906 cauze în materia litigii
de muncă, cu 974 mai puține
decât în anul 2020, în procent
cu -19,95%; 4.015 cauze în
materia asigurări sociale, cu
604 mai multe decât în anul
2020, în procent cu +17,70%;
8.126 cauze în materia minori
și familie, cu 938 mai multe
decât în anul 2020, în procent
cu +13,04%; 9.126 cauze în
materia contencios administrativ și fiscal, cu 269 mai
puține decât în anul 2020, în
procent cu -2,86%; 1.414 cauze în materia faliment, cu 93
mai multe decât în anul 2020,
în procent cu +7,04%; 5 cauze
în materia proprietate intelectuală, cu 1 cauză mai mult
decât în 2020.
Curtea de Apel Alba Iulia
s-a situat în anul 2021 pe locul
6 din punct de vedere al
încărcăturii pe schemă, cu 521
cauze/judecător, față de media pe țară care a fost de 580
şi pe locul 5 la încărcătura pe
judecător, cu 644 cauze/
judecător, față de media pe
țară de 666 dosare.
La nivelul tribunalelor se
constată că încărcătura pe
judecător a crescut în anul
2021 față de anul 2020. La Tribunalul Alba de la 582 dosare
în anul 2020, la 869 dosare în
anul 2021, la Tribunalul
Hunedoara de la 615 dosare la
742, iar la Tribunalul Sibiu de
la 654 dosare în 2020 la 803
dosare în 2021. Facem precizarea că doar la Tribunalul

Alba încărcătura pe judecător
este mai mare decât media pe
țară.
Încărcătura pe schemă în
anul 2021 la judecătoriile din
raza Curţii de apel a fost mai
mare decât media pe ţară, de
855 dosare, la patru dintre
judecătorii, iar încărcătura pe
judecător în anul 2021 a fost
mai mare decât media pe ţară,
de 1.085 dosare, la opt dintre
judecătorii.
Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă relevă
menținerea Curţii de Apel
Alba Iulia pentru activitatea
din 2021 la gradul Eficient.
Este de subliniat faptul că în
circumscripția sa teritorială

atât cele trei tribunale, cât și
un număr de 13 judecătorii sau încadrat în gradul de
eficiență „Eficient”, iar Judecătoriile Brad, Săliște și Sebeș
s-au încadrat în gradul „Foarte
eficient”.
Dincolo de unele excepții
relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanțelor
din circumscripția Curții de
Apel Alba Iulia și rezultatele
obținute de acestea în anul
2021 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat
în mare parte elementele care
impun luarea unor măsuri
adecvate pentru corectarea
deficiențelor constatate.

Pentru o agricultură performantă

rii prezenți, de pe a căror față
desprindeai parcă, dorința,
hotărârea de-a contribui prin
fapte de muncă la o agricultură performantă.

Totul părea bine organizat.
Intrăm în vorbă cu Viorina SILVĂȘAN (foto 1), una
ditre harnicele fermiere din
satul Cinciș-Cerna, comuna

Teliucu Inferior și care ne-a
declarat în exclusivitate:
- Colectivul Centrului local
din municipiul Hunedoara
condus de doamna jurist
Irina SPINEI (foto 2) ne-a
oferit tuturor fermierilor
arondați, o eficientă consiliere privind condițiile de
acordare a plăților, cât și pentru completarea Cererii unice
de plată, cu accent pe identificarea corectă a terenurilor
utilizate și diferențiate pe
tipul de sprijin.
Personal, pot spune că, am
declarat corect suprafețele de
teren utilizate și efectivele de
animale pe care le dețin,
aceasta pentru că noi, fermierii, avem o responsabilitate față de legalitatea și

valabilitatea documentelor
pe care le-am semnat.
Nu ne dorim reducerea
plăților sau excluderea de la
întreaga sumă de plată ce ne
revine. Cu alte cuvinte, cerând
sprijin financiar din fonduri
europene și naționale trebuie
să respectăm normele cerute
pe întreaga exploatație
agricolă și tot parcursul anului calendaristic.
Și încă ceva: Eu voi permite cu plăcere, chiar ca o
necesitate, efectuarea controalelor efectuate de APIA
sau alte organisme abilitate
în acest sens.
Pagină realizată de
Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Un fost vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean
recunoaşte
că a luat mită
Deva - Fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
(CJ) Hunedoara, Ioan Tiberiu
Balint, şi-a recunoscut vinovăţia într-un dosar în care era
anchetat de procurorii DNA
Alba Iulia pentru că ar fi luat
mită 100.000 de euro.
În acelaşi dosar este anchetată o firmă în sarcina
căreia s-a reţinut comiterea
infracţiunii de complicitate la
luare de mită, şi în acest caz
fiind încheiat un acord de
recunoaştere a vinovăţiei.

Ce spun procurorii
anticorupţie
„În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut următoarea
stare de fapt: inculpatul
Balint Tiberiu Ioan, în calitatea menţionată mai sus, ar
fi pretins, în cursul lunii octombrie 2013, de la un om de
afaceri, suma de 100.000
euro pentru a aproba prelungirea unui contract de execuţie lucrări încheiat cu
Consiliul Judeţean Hunedoara, în condiţiile în care inculpatul nu avea vreo
dispoziţie de delegare emisă
în acest sens. Ulterior, în perioada noiembrie 2013 - mai
2014, după semnarea actului
adiţional, inculpatul Balint
Tiberiu Ioan ar fi primit prin
intermediul SC City Park Solution SRL (pe care o administra în fapt), în mai multe

tranşe, suma totală de
510.000 lei ce reprezenta
costul unor presupuse servicii de consultanţă de care ar
fi beneficiat omul de afaceri”,
se precizează într-un comunicat al DNA Alba Iulia.

Sechestru şi pedepse
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului
asigurător asupra sumei de
510.000 lei, virată de Tiberiu
Ioan Balint în contul bancar al
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Procurorii DNA mai arată
că „în prezenţa apărătorilor
aleşi, inculpaţii au declarat
expres că recunosc comiterea
faptelor reţinute în sarcina
lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în

mişcare acţiunea penală şi
sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate,
precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv: 2
ani şi 6 luni închisoare, cu
suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen
de încercare de 4 ani şi 6 luni
şi interzicerea unor drepturi,
amendă în sumă de 7.500 lei
şi interzicerea de a participa
la proceduri de achiziţii publice pe o durată de un an”.
Dosarele de urmărire
penală privindu-i pe inculpaţi
împreună cu acordurile de
recunoaştere a vinovăţiei au
fost trimise la Tribunalul
Hunedoara.
Tiberiu Balint a fost vicepreşedinte al CJ Hunedoara în
perioada iulie 2012-decembrie 2014, fiind ales pe listele
PNL.

Deva: Copii în atenţia
autorităţilor

Deva - Numărul copiilor şi
adolescenţilor monitorizaţi
de către Direcţia de Asistenţă
Socială (DAS) Deva este în
scădere, comparativ cu situaţia de anul trecut, în prezent
în evidenţele instituţiei
aflându-se 20 de minori cu
vârste cuprinse între 7 şi 18
ani.
Mai mult de jumătate dintre copiii luaţi în evidenţă
sunt băieţi, iar în 60% dintre
cazuri aceştia provin din
familii cu un singur părinte.
Aproximativ 80% dintre ei
riscă să abandoneze şcoala,
după ce au zeci de absenţe
nemotivate ori au ajuns în
anturaje în care se consumă
alcool şi droguri. Alţi 20%
dintre copii sunt expuşi
riscului de violenţă domestică sau neglijării de către
familie.
„Monitorizarea copiilor se
realizează de către asistenţii
sociali ai Biroului Asistenţă
Comunitară şi se desfăşoară
pe perioade de 3 sau 6 luni,
în funcţie de numărul riscurilor identificate. În situaţii

deosebite, de pildă consumul
de droguri, cazurile rămân în
atenţia DAS Deva timp de
mai mulţi ani, urmărindu-se
atât modificările intervenite
în situaţia socială, economică
şi familială a minorilor sau
comportamentul acestora,
cât şi frecvenţa participării
lor la cursuri şi rezultatele la
învăţătură, au precizat
reprezentanţii DAS Deva.
Potrivit asistenţilor sociali, doar în 30% dintre
cazurile monitorizate anual
se observă o îmbunătăţire a
comportamentului copiilor,
în mare parte pentru că familia sau adolescenţii nu
conştientizează pericolul şi
refuză ajutorul asistentului
social sau al psihologului.
Pe de altă parte, DAS Deva
reaminteşte părinţilor obligaţia legală a acestora de a lua
măsuri pentru asigurarea
prezenţei la şcoală a copiilor,
pe perioada învăţământului
obligatoriu. Nerespectarea
acestei prevederi este sancţionată de lege cu amendă sau
muncă în folosul comunităţii.

Vulcan: Centru de colectare a deşeurilor, amendat de Garda de Mediu
Vulcan - Comisarii Gărzii
de Mediu Hunedoara au aplicat o amendă în valoare de
40.000 de lei unui centru de
colectare a deşeurilor din municipiul Vulcan, după ce mai
multe materiale depozitate
acolo au fost cuprinse de un
incendiu puternic, la sfârşitul
săptămânii trecute.
Focul a distrus 500 de metri
cubi de deşeuri voluminoase,

între care se numără mobilă,
canapele, saltele, dar şi aparate
electrocasnice vechi.
Incendiul, care a avut loc pe
12 martie, a fost lichidat după
mai bine de cinci ore de
intervenţie de către pompierii
militari din Petroşani.
„Au ars electrocasnice
vechi (frigidere, aragazuri),
dulapuri, saltele şi alte deşeuri depozitate pe o supra-

faţă de aproximativ 500 metri
pătraţi. (...) După mai bine de
5 ore, incendiul a fost lichidat,
cauza probabilă a izbucnirii
acestuia fiind focul deschis în
spaţii deschise, au precizat
reprezentanţii ISU Hunedoara.
Alături de pompierii militari, Primăria Vulcan a trimis
în sprijin 14 lucrători şi un
buldoexcavator.
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Consiliul Judeţean sprijină “Ziua Internaţională
a Poeziei”
învăţământul tehnic
universitar din Hunedoara B
iblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,
organizează în ziua de
21 martie 2022, ora
1700, la Sala de Lectură,
o întâlnire a iubitorilor
de poezie cu cei mai
cunoscuți poeți hunedoreni.

U

n comitet regional
va identifica
nevoia de
specialişti.

Hunedoara - Conducerea
Consiliului Judeţean (CJ)
Hunedoara a luat decizia de a
sprijini învăţământul tehnic
universitar din municipiul
Hunedoara, unde funcţionează o facultate de inginerie
cu mai multe secţii din cadrul
Universităţii Politehnica Timişoara. În acest context, preşedintele
CJ
Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, s-a întâlnit,
miercuri, la sediul instituţiei
administrative cu rectorul
Universităţii
Politehnica,
Florin Drăgan, şi cu decanul
Facultăţii de Inginerie Hunedoara (FIH), Ovidiu Tirian.
„Apreciez în mod deosebit
deschiderea către judeţul
Hunedoara şi interesul manifestat de conducerea Univer-

sităţii Politehnica Timişoara,
de a dezvolta continuu procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică de la Hunedoara, pentru formarea noilor
generaţii de cadre tehnice,
specialişti cu pregătire superioară. În ceea ce ne priveşte,
CJ Hunedoara va sprijini
învăţământul tehnic universitar de la Hunedoara şi va colabora cu mediul academic în
vederea asigurării celor mai
bune condiţii de desfăşurare a
activităţii didactice”, a declarat,
cu acest prilej, preşedintele CJ
Hunedoara.
La rândul său, decanul FIH,
Ovidiu Tirian, a menţionat că
facultatea pe care o conduce
doreşte să coreleze oferta
educaţională cu cerinţele
pieţei muncii din judeţul
Hunedoara. În acest sens, în
primăvara acestui an, va fi
înfiinţat un comitet consulta-

tiv regional - board regional,
din care vor face parte
reprezentanţi ai principalilor
angajatori din zonă şi autorităţi locale în vederea identificării nevoilor de specialişti
cu studii superioare.
„Dorim să ne corelăm
oferta educaţională cu cerinţele de pe piaţa muncii pentru
a pregăti specialiştii necesari
şi a le asigura studenţilor un
viitor loc de muncă. De aceea,
vom constitui un 'board regional' din care vor face parte
preşedintele CJ Hunedoara,
primarul municipiului Hunedoara, inspectorul şcolar
judeţean şi reprezentanţi ai
principalilor angajatori din
regiune”, a precizat decanul
FIH.
În prezent, în cadrul FIH
studiază 700 de studenţi,
grupaţi pe şase specializări.

În urmă cu 23 de ani, la cea
de-a 30-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO), din toamna anului
1999, ziua de 21 martie a fost
proclamată Zi Internațională
a Poeziei. Adoptarea acestei
decizii a fost justificată de
către oamenii de cultură prin
necesitatea încurajării tuturor activităților legate de
promovarea creațiilor poetice
în întreaga lume. S-a considerat că, în acest fel, se va da
un nou impuls creațiilor poetice din toate țările lumii, se
va dezvolta gustul de a citi și
de a înțelege poezia.

În viziunea UNESCO,
„poezia constituie un aliat
puternic pentru înțelegerea
dintre popoare, un catalizator
pentru pace și dialog”.
Alegerea acestei zile nu a
fost întâmplătoare, ziua
echinocțiului de primăvară
semnifică înflorirea naturii,
victoria vieții și a speranței
pentru toți oamenii. Poeții
consideră că „poezia este
prima tinerețe a limbii, este
textul primordial, începutul a
tot” și, de aceea, doar începutul primăverii poate
onora poezia așa cum se cuvine.
Programul pe care l-am
pregătit pentru această zi va
cuprinde un recital de poezie
hunedoreană în rostirea autorilor și un moment muzical
susținut de îndrăgiții cântăreți Mariana Anghel și Cristian Fodor. De asemenea, vor
fi expuse panouri cu cele mai
frumoase versuri ale poeților
hunedoreni.
Cu deosebită
considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara

Activitate cultural-artistică – marca nobleții spirituale

Și în anul 2022, în comuna
Vața de Jos - după cum ne
spunea Ioan Liviu LINȚĂ (foto)
în calitatea sa de primar - activitatea cultural artistică – o
adevărată marcă a nobleții
spirituale, se continuă printro autentică valorificare și finalizare a unor experiențe cu
accent pe un conținut
corespunzător și asigurarea

stimulării de inițiative a spiritului creator al oamenilor din
comunitate.
Nu sunt uitate tradiția și
obiceiurile - adevărata zestre
prețioasă care trebuie păstrată
și
transmisă
nealterat
generației viitoare.
Dar iată și evenimentele
culturale ale anului 2022 din
comuna Vața de Jos înscrise pe
agenda de activitate a
Primăriei și a Consiliului Local:
• Expo - târg (are loc în
luna mai și obiectivul principal
îl constituie expoziția de utilaje
agricole pentru zona montană.
De asemenea, vor fi organizate
expoziții cu animale și păsări
ale fermierilor din comună.

Manifestarea se încheie cu un
program artistic susținut de
către soliști și instrumentiști
din comuna Vața de Jos);
• Nedeea de la Vața și
sărbătorirea iei românești
(pe scena Căminului Cultural
din localitatea Vața de Jos, în
cadrul programului artistic
susținut de soliști de renume,
sunt promovate și tinere talente din Țara Zarandului. Va
avea loc și o expoziție de costume populare din satele
aparținătoare comunei);
• Festivalul taragotului
(are loc în luna august și sunt
invitați instrumentiști virtuoși
ai taragotului din țară).
Pot adăuga și alte eveni-

mente interesante, atractive și
educative:
• Festivalul vânătorilor
(are loc în luna octombrie. Se
va organiza o prezentare de
accesorii, obiecte și trofee de
vânătoare. Spre deliciul participanților, vor fi prezentate
spre degustare preparate
vânătorești. În cadrul evenimentului va avea loc și o
expoziție canină cu vânzare,
iar festivalul se încheie cu un
spectacol folcloric);
• Comemorarea eroilor
căzuți la Revoluția de la
1848 - „Salca Roșie” (evenimentul va avea loc în data de 8
noiembrie în localitatea Târnava de Criș și debutează cu

un parastas pentru eroi, evocare istorică și intonarea de
cântece patriotice);
• 1 Decembrie - Ziua
Națională a României (activitatea se desfășoară la Căminul Cultural Vața de Jos cu
evocarea istorică a evenimentului urmat de un spectacol de
cântece patriotice);
• Festivalul de colinde (la
acest festival participă colindători atât din comuna Vața de
Jos, cât și din comunele învecinate. Vor fi prezentate colinde
vechi din străbuni împletite
frumos cu obiceiurile și
tradițiile locului).
Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta - Ileana Cizmaș
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Băiţa: Când Europa îţi dă bineţe
în mai multe limbi
A

proape 50 de elevi
români, polonezi,
turci şi italieni au
luat parte la un Proiect
Erasmus
Băiţa – A fost mare forfotă,
în această săptămână, la
Şcoala gimnazială din comuna
Băiţa pentru că elevii şi profesorii de aici au dorit să demonstreze cât de importantă
este prietenia şi cum îi poate
ajuta pe toţi să se dezvolte din
punct de vedere al cunoştinţelor acumulate prin studiu.
Pentru prima oară în istoria şcolii, unitatea de învăţământ a participat, prin elevii
săi, la un proiect educaţional
din cadrul Programului Erasmus, al Uniunii Europene. În
cadrul proiectului intitulat
„Învăţarea limbii engleze prin
intermediul poveştilor” au
fost implicaţi copii de la şcoli
şi licee din Polonia, Turcia şi
Italia, alături de elevii din
Băiţa – România.
„Pentru şcoala noastră
acest program înseamnă
foarte mult. El demonstrează
că putem dezvolta legături cu
alte şcoli, din alte state, şi că
elevii noştri au aceasta oportunitate de a cunoaşte alte

Andreea Funariu

culturi, alte civilizaţii. Copiii
noştri socializează, văd care
sunt problemele din alte state
ale Europei. Nu în ultimul
rând, prin acest program
arătăm că putem accesa fonduri europene pe care să le
folosim în beneficiul educaţiei
copiilor noştri”, a declarat directorul Şcolii gimnaziale
Băiţa, Dorin Crişan.
Programul accesat de şcoala din comuna Băiţa şi-a propus să-i îndrume pe elevi în
studiul limbii engleze într-un
mod diferit faţă de manualul
clasic. Şi putem spune că a
reuşit pentru că am întâlnit, la
festivitatea de deschidere, un
grup de copii care vorbeau
fluent limba engleză. Copiii au
reacţionat imediat la cerinţele
proiectului, iar partea de social-media a fost alături de ei.
„Am prevăzut un program
foarte dens pentru aceste zile.
Am început cu o excursie la
Sibiu, unde copiii au putut să
vadă câteva lucruri simbolice
pentru cultura şi ţara noastră.
Pe parcursul săptămânii acesteia desfăşurăm activităţi cu
elevii din Turcia, Polonia,
Italia şi cu cei de la şcoala
noastră pe tema proiectului

pe care l-am accesat prin Programul Erasmus. Proiectul se
numeşte „Învăţarea limbii engleze prin intermediul poveştilor”. Avem o sumedenie de
activităţi, citim foarte mult,
dar am prevăzut şi foarte
multe acţiuni culturale, vizite
la Castelul Corvinilor, Cetatea
Deva, în împrejurimile noastre. Ideea este ca elevii să socializeze între ei, pentru
dezvoltarea lor multiculturală. Pentru aceasta sunt gândite Proiectele Erasmus”, a
explicat coordonatoarea proiectului, profesoara de engleză Andreea Funariu.
Copiii au fost foarte încântaţi şi au socializat din primul
moment. Le-a plăcut foarte
mult, au făcut schimb de conturi – Instagram, Facebook,
aşa că se poate spune că totul
este în regulă.
„Este o mare oportunitate
pentru elevi să-şi dezvolte
cunoştinţele şi, mulţumită lor,
dincolo de studiul limbii engleze, putem să cunoaştem
culturi diferite. Unii dintre
profesori au mai fost în Româ-

Monika Chmielewska

nia, dar elevii se află pentru
prima dată aici. Acum ştim
însă că nu va fi ultima oară şi
sperăm că vom scrie şi alte
proiecte împreună. Este un
parteneriat foarte frumos şi
avem un contact permanent.
Copiilor le place acest loc, în
care se află. Pentru unii dintre
ei este pentru prima oară
când ajung peste graniţă,
după cei doi ani de pandemie
în care nu am putut să
călătorim. Este un element
nou pentru ei şi le place”, a
apreciat Monika Chmielewska, profesor în cadrul grupului de elevi sosit din Polonia.
Toţi participanţii şi-au exprimat bucuria de a se afla
într-o şcoală atât de frumoasă
cum este cea din comuna
Băiţa. Au avut pentru ce,
deoarece, fără urmă de modestie, clădirea şi amenajările
spaţiilor sunt unele dintre
cele mai frumoase din judeţ.
Şcoala a fost modernizată recent cu fonduri guvernamentale în valoare de 1,1 milioane
lei, iar proiectul s-a dovedit o
reuşită.

„Pentru administraţia locală copiii sunt pe primul
plan. Copiii trebuie educaţi şi
trebuie să aibă condiţii unde
să înveţe şi să le fie drag să
vină la şcoală. Mi-am dorit, în
permanenţă, acest lucru, iar
în ultimii doi ani am reuşit să
modernizăm această şcoală la
un standard foarte înalt. Cred
că este una dintre şcolile cele
mai frumoase din judeţul
Hunedoara. Pentru viitor,
avem în plan construirea unei
săli de sport şi suntem în faza
de a cumpăra terenul necesar,
după care proiectul va fi
depus la Compania Naţională
de Investiţii. Sala de sport va
fi în perimetrul şcolii, în
spatele actualului teren de
sport”, a spus primarul comunei Băiţa, Damian Diniş.
Programul Erasmus în care
sunt incluşi copiii din comuna
Băiţa va continua în luna mai,
în Turcia. De la şcoala din
Băiţa vor lua parte 12 copii şi
patru cadre didactice - foarte
buni vorbitori de limba
engleză.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 16763 din 28.02.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS
Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal
2127028, cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara,
judeţul Hunedoara, tel: 0254712877; fax: 0254716087, e-mail:
info@primariahunedoara.ro, anunţă;
Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 06.04.2022 ora
11:00 în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4.200 mp, înscris în CF Hunedoara nr. 65736, nr. Cad. 65736, aparţinând domeniului
privat al Municipiului Hunedoara și aflat în administrarea Parcului Industrial Hunedoara, liber de sarcini, cu destinaţia de producție și/sau
prestări servicii.
Concesionarea prin licitaţie publică a terenului menţionat este
aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 374/26.11.2021 şi se
realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei
de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, în baza cererii
depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de multiplicare, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Birou Concesiuni,
Închirieri, Vânzari, Privatizare din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara,
tel.0254712877; fax.025471608, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.
Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită
la casieria Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în
contul
Municipiului
Hunedoara
numărul
RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Hunedoara.
După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele interesate pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data
intrării în posesia documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a
clarificărilor este de 29.03.2022 ora 11:00.
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar
o singură ofertă.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului,
pe toată perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei,
până la data încheierii contractului de concesiune.
Ofertele se depun până la data de 05.04.2022 ora 11:00 la sediul
Primăriei Municipiului Hunedoara- din B-dul Libertăţii nr.17, municipiul
Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să
conţină două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de
06.04.2022 ora 11:00 în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din
Municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.
Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun
la Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, CP 330005, jud.
Hunedoara, tel. 0254211574, fax. 0254 262 251, e-mail:
tribunalul.hunedoara@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul
Oficial al României, în data de 14.03.2022.
Primar,
Dan Bobouţanu
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QUANTUM I.P.U.R.L., lichidator judiciar al EUROMARKET COMSRL anunţă vânzarea unui imobil situat în Orăștie,
str. Gării, nr. 78,jud. Hunedoara,teren 600 mp, casă de locuit
58 mp, anexă, magazie, preț 16.000euro, TVA scutit.
Vânzarea va avea loc prin licitaţie publică cu strigare, în
data de 21martie2021, ora 12.00 la sediul lichidatorului.
În cazul nevalorificării activului, licitaţia se va repeta în
14 aprilie,12 mai și 3iunie 2022, în acelaşi loc şi la aceeaşi
oră.
Se primesc permanent oferte de cumparare pentru
activulmenționat.
Garanţia de participare la licitaţie este 10% din valoarea
activului, caietul de sarcini se achiziţionează de la lichidator
contra sumei de 100 lei + TVA.
Informaţii la telefon 0730.101.783.

Atletism

Florentina Marincu Iușco
participă la Campionatul
Mondial de sală

Î

n perioada 17-21 martie la Belgrad în Arena
Spark se vor desfășura
întrecerile Campionatului
Mondial de Sală pentru
Seniori, competiție la
care vor participa și
sportivi din România, ca
urmare a validării rezultatelor obținute de către
aceștia în actualul sezon
de sală.
Federația Română de Atletism (FRA) a deplasat la
această competiţie o echipă

formată din 19 persoane, dintre care 11 sportivi, ceilalţi
fiind tehnicieni după cum
urmează: Andreea Marina
Baboi, Anamaria Nesteriuc,
Claudia Mihaela Bobocea,Florentina Marincu-Iușco, Rareș
Andrei Toader, Alin Ionuț
Anton, Mihai Sorin Dringo,
Denis Simion Toma,Robert
parge, Andrei Remus Niculiță
și Constantin Andonii- sportivi, antrenorii Doina Voinea,
Luminița Nesteriuc, Carmen

Ghilase, Sorin Tirichiță Toader, Robert Olah, Vasile
Oșean- medic, Florian Nicolae
kinetoterapeut și Valentin
Anghel team leader.
Delegația a plecat spre Belgrad miercuri la prânz cu o
cursă Tarom, după efectuarea
testelor Covid-19 și echiparea
pentru competiție.
Atleta Florentina Marincu
–Iusco, care reprezintă acum
CSM Deva participă ca urmare a rezultatului înregistrat și validat oficial în luna
februarie la concursul național de la Bacău, dar și pentru
că este în primele 16 săritoare ale lumii, într-un clasament publicat de către
federația internațională.
Pentru sportiva din Deva,
este o nouă participare la o
competiție importantă de
nivel mondial, după ce ea a
fost anul trecut și la Jocurile
Olimpice de la Tokyo și are în
palmares o medalie de bronz
cucerită la europene.

Sprijin sportiv pentru atleții din Ucraina

C

omitetul Olimpic şi
Sportiv Român
(COSR) a ajutat un
grup de cinci sportive şi
doi antrenori din Ucraina
să ajungă la Belgrad,
acolo unde în perioada
18-20 martie vor avea loc
Campionatele Mondiale
de atletism în sală.
"Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a întins din nou
mâna sportivilor ucraineni.
Serghei Bubka, preşedintele
Comitetului Olimpic din Ucraina, a cerut ajutorul forului
român pentru ca un grup format din cinci atlete şi doi
antrenori să poată ajunge la
Belgrad, la Campionatele
Mondiale de Atletism în sală.
Conducerea COSR a trimis o
echipă mobilă care a preluat
grupul ucrainean de la Vama
Siret şi l-a transportat în
siguranţă până în capitala Serbiei, la Belgrad", se menţionează pe pagina oficială de
Facebook a forului olimpic
român.
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român menţionează că
două dintre sportive se întorc,
luni, în România cu avionul şi

vor fi transportate la Vama
Siret. "COSR, parte a mişcării
olimpice internaţionale, îşi va
continua misiunea de a ajuta
forul olimpic ucrainean şi
sportivii din această ţară.
Împreună suntem mai puternici", se mai precizează pe
site-ul de socializare citat.
COSR şi-a manifestat disponibilitatea de a ajuta sportivii
ucraineni încă de la începutul
acestei luni.
COSR a recomandat pe 3
martie federaţiilor sportive
naţionale, care sunt în directă
legătură cu organizaţiile
omoloage din Ucraina sau cu

persoane din conducerile
tehnice ale loturilor olimpice
din această ţară, să transmită
tuturor celor care doresc că
pot veni în România să se
pregătească în Complexul
Olimpic "Sydney 2000" din
Izvorani. Toate cheltuielile
aferente pregătirii, precum şi
a condiţiilor de cazare şi masă,
vor fi suportate de către forul
olimpic român. De asemenea,
asistenţa medicală şi toate
testele medicale pentru
COVID-19 vor fi suportate
împreună cu partenerul COSR,
"Reţeaua de sănătate Regina
Maria".

SPOrt - 7

18 - 24 martiE 2022

Futsal

Gimnastică

P

E nevoie de 16 milioane de lei
pentru performanţă

reşedinta Federaţiei
Române de
Gimnastică,
Carmencita Constantin
(foto), a declarat, că
instituţia pe care o conduce, conform cererii de
finanţare depuse la Ministerul Sportului, ar avea
nevoie de 16 milioane de
lei pentru a acoperi cheltuielile din acest an.
"Cererea de finanţare pe
care noi am făcut-o pentru
anul aceasta se ridica la 16
milioane de lei. Ea ar acoperi
atât pregătirea loturilor
reprezentative la toate categoriile, dar şi acţiuni de redresare la nivel de ţară,
precum pregătirea antrenorilor, diverse selecţii şi aşa
mai departe. Chiar dacă vom
beneficia de un surplus la rectificarea bugetară, nu ne
aşteptăm să ajungem la 16
milioane. Însă noi din aceşti
16 milioane am primit până
acum 4,85 milioane lei. Şi
chiar dacă după rectificare
am ajunge la nivelul de anul
trecut, adică 7,5 milioane de
lei, tot subfinanţare se va
numi. Asta pentru că nu se
compară un an cu altul. 2021
a avut un număr redus de
competiţii pentru că a fost an
pandemic, dar şi pentru că a
fost an olimpic. Iar federaţiile
internaţionale nu organizează multe competiţii în anul în
care au loc Jocurile Olimpice.
Şi tot 2021 în gimnastică
multe competiţii au fost individuale, iar anul aceasta vor fi
pe echipe. Acesta este un specific al gimnasticii. Deci nu se
poate compara bugetul de

anul trecut cu cel de anul
acesta", a afirmat ea.
Preşedinta a admis că gimnastica românească nu a avut
rezultate în ultimul timp şi în
consecinţă alocările de la
Ministerul Sportului şi COSR
nu puteau fi mai mari, dar a
explicat că în 2022 cheltuielile cu participarea la
competiţiile majore vor fi mai
mari.
“Federaţiile sportive beneficiază de alocări de fonduri
din partea Ministerului Sportului şi al Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român. Iar aceste
alocări se bazează pe nişte
rezultate anterioare, însă
acestea evident că pe noi nu
ne-au avantajat pentru că noi
nu le-am avut. Şi nu ai cum să
fii supărat pe o evidenţă.
Problema finanţării cu care
ne confruntăm este reală ...
iar ea este legată de faptul că
anul acesta sunt foarte multe
competiţii care contează pentru calificarea la Jocurile
Olimpice de la Paris 2024.

Acum vor fi Campionatele Europene pe echipe, nu poate fi
comparat cu cel de anul trecut care a fost unul individual
şi am avut 1-2 sportivi. Anul
acesta dacă vrem să ne
calificăm cu echipa la Jocurile
Olimpice, atunci trebuie să ne
prezentăm cu echipa. Iar costurile se înmulţesc liniştit cu
10 faţă de participarea la
ediţia de anul trecut. În plus,
organizatorii acestor competiţii mari solicită ca plăţile să
fie făcute mult în avans. Absolut toate plăţile, atât pentru
Europene, cât şi Mondiale,
trebuie efectuate în trimestrul unu. Deci o rectificare
bugetară, care sigur că este
necesară pentru partea a
doua a anului, în care avem
multe competiţii, ne va ajuta,
dar nu pentru a face aceste
plăţi în avans", a menţionat
oficialul FRG.
"Venim după doi ani de
pandemie, timp în care toată
lumea s-a confruntat cu lockdown şi o diminuare a numă-

Cupa României
se joacă la Galați

rului de competiţii internaţionale. Noi acum avem o
generaţie nouă de sportivi,
care au trecut de la juniorat la
seniorat şi nu a avut ocazia din
motive pandemice să se
rodeze la nivelul seniorilor... iar
nevoia de a-i duce la competiţii
de pregătire, înaintea concursurilor care contează pentru calificarea la Jocurile
Olimpice, este esenţială. Şi asta
dacă vorbim doar despre gimnastica artistică feminină şi
masculină, dar avem şi gimnastica aerobică, unde anul
acesta are de asemenea competiţii importante. Aşa că nu
avem cum să nu încercăm prin
orice mecanism să ne ajutăm
să mergem mai departe", a
adăugat Carmencita Constantin.
Federaţia Română de Gimnastică a implementat recent
un modul de donaţii pe site-ul
său, invocând într-un comunicat publicat pe pagina oficială
de Facebook faptul că nu are
resurse financiare suficiente
pentru participarea la Campionatele Europene şi Mondiale
de gimnastică artistică din
acest an, întreceri care reprezintă etape de calificare la
Jocurile Olimpice de la Paris
din 2024.

D

uminică și luni se
vor desfășura
întrecerile din
cadrul Final Four la
Cupa României ediția
2021-2022, competiție
organizată de către
FR Fotbal în orașul
de pe Dunăre.
Este pentru prima dată când
municipiul Deva are două echipe calificate în această etapă,
fiind vorba de Autobergamo
Deva și de West Deva, ultima
formație fiind liderul seriei de
vest din liga secundă. În prima
semifinală, programată duminică 20 martie de la ora 11.00,
Autobergamo Deva întâlnește
pe ACS West Deva iar de la ora
13:30 F. K. Odorheiu Secuiesc
întâlnește echipa gazdă a turneului, CS United Galaţi.
Pentru finala competiției
programată luni, se vor califica
formațiile care vor fi declarate
câștigătoare în partidele din
semifinale, în concluzie, o
echipă din Deva va juca în finala acestei ediții a Cupei
României.

ANUNȚ
Lichidatorul judiciar al VIANCONSSRL anunţă vânzarea
următoarelor active prin licitație publică competitivă cu strigare, cu
preț în urcare:
construcții vestiare, (fără teren), 33 mp, 1.980 euro; magazie
materiale cu teren 125 mp, supraf. 81 mp, 5.400 euro; uscător
lemne, 35 mp, (fără teren), 420 euro, depozit de cherestea,
(fără teren), 103 mp, 600 euro, spălător auto, (fără teren), 44
mp, 540 euro, teren intravilan, supraf. 730 mp, 6.120 euro.
Mențiune: construcțiile sunt extratabulare, iar pentru cele care
nu au teren aferent există drept de preempțiune la cumpărare
pentru proprietarul terenului.
La prețurile susmenționate se adaugă TVA conform dispozițiilor
legale.
Licitația va avea loc în data de 24 martie 2022, ora 12,00 la
sediul QUANTUM I.P.U.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap. 44,
jud.Hunedoara.
În cazul nevalorificarii activelor, licitaţia se va repeta în datele de
1 și 8 aprilie 2022 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Informaţii: 0730101783, de luni până vineri între orele 9 - 14.

ANUNȚ
ÎN DATA DE 31.03.2022, ORA 1300, LA CABANA
CĂPĂȚÂNA ARE LOC ADUNAREA GENERALĂ A A.J.V.P.S.
HUNEDOARA
Ordinea de zi este următoarea:
1. Validarea alegerilor la nivel de grupe de vânătoare și pescuit. Alegerea Membrilor Consiliului, a Președintelui și a
Delegațiilor la Congresul A.G.V.P.S. din România.
2. Analiză și aprobare dare de seamă contabilă, a Bilanțului
contabil și anexela la acestea, a Raportului Cenzorului pe anul
2021. Ratificare BVC 2022.
3. Ratificare Hotărârile de Consiliu de ultima Adunare
Generală la zi.
Consiliu A.J.V.P.S. Hunedoara
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Echinocțiul de primăvară

venimentul astronomic care anunță
venirea primăverii
are loc, anul acesta, la data
de 20 martie, ora 17,33,
ora României, când ziua și
noaptea vor fi egale. Începând cu această dată,
ziua va deveni mai lungă,
iar noaptea mai scurtă,
până la echinocțiul de
toamnă, potrivit astro
urseanu.ro. Echinocțiul nu
are loc la o dată fixă,
doarece anul calendaristic
nu este egal cu anul topic.

Cuvântul "echinocţiu"
Vine din limba franceză équinoxe -, care, la rândul lui,
provine din latinescul aequinoctium, format din aequus - egal şi nox, noctis noapte.

În timpul
echinocțiului de
primăvară
Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera sudică în cea nordică, în
jurul datei de 21 martie. Acest
moment reprezintă echinocțiul de primăvară în emisfera nordică și echinocțiul de
toamnă în cea sudică. Punctul
de intersecție a eclipticii cu
ecuatorul ceresc se numește
punctul vernal, termen folosit
pentru definirea coordonatelor astronomice ecuatoriale, potrivit wikipedia.

Cum ne influențează
echinocțiul de
primăvară?
Potrivit astrologilor, atunci
când ziua devine egală cu
noaptea în timpul echinocțiului de primăvară se creează
o stare de armonie, de transformare atât a naturii exterioare, cât și o transformare
benefică a naturii noastre in-

terioare. Mai exact, energiile
diurne sunt în echilibru cu
energiile nocturne, acestea
având o influență benefică
asupra sistemului energetic
uman.

Tradiții și superstiții
Echinocțiul de primăvară
era asociat de strămoșii noștri
cu schimbările din natură,
când lumina și întunericul
erau egale. Soarele era considerat o zeitate, oamenii înregistrând ciclurile naturii în
funcție de schimbările aduse
de astrul zilei. Tocmai de
aceea se practicau o serie de
ritualuri păgâne. Cercetătorii
susțin că strămoșii noștri daci
aveau noțiuni de astronomie,

templele lor arătându-ne și
astăzi cunoștințele lor despre
calendarul solar.
• Astfel că, la Şinca Veche,
unde se presupune că dacii
aveau un lăcaş de cult într-o
grotă, se spune că aceştia
desfăşurau dansuri rituale şi
sacrificii cu ocazia echinocţiului de primăvară.
• După convertirea la
creştinism, ritualurile pentru
echinocţiul de primăvară s-au
schimbat.
• Focurile se aprindeau în
vechime pentru a alunga
iarna şi a renaşte, prin căldură, spiritul primăverii.
• Obiceiul a fost asimilat în
creştinismul românesc sub
forma Focurilor Sfinţilor, existând credința potrivit căreia

Echinocțiul de primăvară în anii următori
2023 – 21 martie, ora 23:24.
2024 – 20 martie, ora 5:06
2025 – 20 martie, ora 11:01
2026 – 20 martie, ora 16,46
2027 – 20 martie, ora 22,25.

Evenimentele astronomice din acest an
Echinocțiul de primăvară- 20 Martie, 17:33.
Solstițiul de vară - 21 Iunie, ora 17:58.
Echinocțiul de toamnă - 23 Septembrie, ora 09:50.
Solstițiul de iarnă- 22 Decembrie, ora 05:28.
focurile şi rugăciunile sfinţilor
ajută la depăşirea momentului crucial al echinocţiului, înclinând favorabil echilibrul
dintre lumina şi întuneric.
• Odată cu echinocțiul de
primăvară se sărbătorea, în
trecut, şi pornirea plugului,
moment consacrat în mai
toate culturile lumii, indiferent de religie.
• În ziua Echinocțiului, oamenii obișnuiau să-și pună
planurile pe hârtie, pe care o
îngropau sub un trandafir.
Dacă acel trandafir înflorea
repede, se credea că dorințele
lor se vor îndeplini.

În antichitate
Echinocțiul de primăvară
însemna reîntoarcerea la
belşug, odată cu reînvierea
naturii.

• Poate de aceea, egiptenii
au construit Marele Sfinx în
așa fel încât acesta “privește”
exact în punctul în care
soarele răsare cu ocazia
echinocţiului de primăvară.
• Orașul mayaș Chichen
Itza a fost construit tocmai
pentru a celebra echinocțiul
de primăvară.
• În cultura amerindiană,
se ţineau ritualuri şi dansuri
în onoarea Soarelui.
• La chinezi exista credința
potrivit căreia, în timpul
echinocțiului ouăle pot sta în
echilibru, întrucât gravitaţia
este egală în toate părţile. Dar
știința a demonstrat că acest
lucru nu este posibil.
• În ziua echinocțiului, indienii plantau un arbore ceremonial, care reprezenta
legătura între Cer şi Pământ.
Cornelia Holinschi
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Îngrijirea trandafirilor primăvara
E

răsuci, se vor urca doar cu ajutorul spinilor. Vara, după înflorire, se îndepărtează
crenguțele subțiri, de la baza
tufei. De asemenea, o parte din
lăstarii de doi ani trebuie
scurtați la jumătate, ca planta
să se poată ramifica.
Până la tăierile de toamnă,
horticultorii recomandă și tăieri
de aerisire a tufelor, mai ale în
cazul celor prea dese, pentru a
permite circulaţia aerului,
potrivit casa-gradina.ro.

ste foarte
importantă, întrucât
asigură întinerirea
tufelor de trandafiri și
producția de flori.
Totodată, prin lucrările de
primăvară se pot corecta
erorile din toamnă sau
efectele produse de iarnă
asupra ramurilor. Iar dacă
vrem să avem plante
sănătoase și pline de flori,
vom ține cont de anumite
reguli. Care sunt acestea,
vom vedea în continuare.

Trandafirii altoiți

Când și cum se
execută lucrările
de îngrijire
La începutul primăverii,
după ce a trecut pericolul
înghețului, se vor îndepărta
mușuroaiele din jurul tufelor
și odată cu această lucrare, se
poate face și fertilizarea. Dacă
plantele sunt tinere, trecerea
de la frig la cald le poate
afecta. De aceea, lucrările se
vor face cu atenție și se vor
trata separat trandafirii maturi de cei planatați de
curând.
Trandafirii tineri, plantați
toamna, nu se dezmușuroiesc
întrucât pot fi afectați mugurii, care se pot deshidrata,
rădăcinile lor nefiind atât de
puternice, potriivit ingrijireaflorilor.ro. În cazul acesta,
mușuroiul se va dezintegra
singur, în urma udărilor, iar
lăstarii îl vor străpunge.

Tăierile de primăvară
Au rolul de întinerire a
plantei. Se vor efectua în lunile martie-aprilie, atunci
când pe crengile trandafirilor
apar primii muguri. Și cum
acestea se vor efectua după
niște limite bine stabilite,
pentru început se îndepărtează ramurile bolnave, uscate sau înnegrite de gerul
iernii. Se lasă doar crengile

viguroase, pe care se dezvoltă
crenguțe noi, cu flori. Tăierile
se fac, pe cât posibil, în zilele
cu cer acoperit parțial sau
total cu nori, deoarece la desfacerea mușuroiului protector din jurul lăstarilor, aceștia
pot fi expuși arsurilor solare.

În primii doi-trei ani
de plantație
Trandafirii nu se taie. Specialiștii ne spun că, o tăiere în
primii ani ar reduce capacitatea de înflorire. Excepție fac
doar ramurile uscate, bolnave
sau cele afectate de gerul
iernii.

Pentru toate tipurile
de trandafiri
Tăierea corectă îmbunătățește creșterea, face să apară
mai multe flori și frunze și nu
în ultimul rând, protejează
planta împotriva bolilor și
dăunătorilor. Astfel că:
• Tăierea se va executa cu
un foarfece curat, bine ascuțit,
care menține tăieturile ne-

tede. Tăietura trebuie făcută
plană sau ușor oblică, la o
distanță de 0,5-0,8 cm. deasupra ultimului mugur sănătos.
• Lăstarul din vârf va fi orientat spre exteriorul plantei.
• Dacă sunt decolorări sau
tăieri pe crenguță, aceasta se
va tăia sub nivelul lor.
• Tulpinile se vor tăia cu
doi centimetri sub partea
bolnavă, verificându-se ca
măduva să fie albă și sănătoasă.

Trandafirii cu
flori mari

Trandafirii cu flori
multiple
Se taie la o înălțime de 3050 cm, iar exemplarele mai
mici la o înălțime de 20-30
cm. Pe crenguțe ar trebui să
rămână aproximativ șapte
muguri, iar numărul total de
lăstari să fie de la cinci la zece.
În timpul verii, lăstarii subțiri,
cu creștere rapidă, trebuie
îndepărtați. La fel și crenguțele cu flori decolorate, astfel
încât tufișul să producă
lăstari noi, pe care vor apărea
inflorescențe.

Trandafirii cățărători

Se taie în fiecare primăvară, lăsându-se între trei și
șapte lăstari verzi pe crenguțe
fiind trei sau patru ochiuri
(muguri). Dacă tufișul are
tendința de a crește mai slab,
este bine ca pe crenguțe să
rămână peste șapte muguri,
scrie.tarinasconsulting. În
timpul vertii, tunderea trandafirilor se va face după ce
toate florile au dispărut.

Tăierea trandafirilor cățărători se va face abia în al
treilea an după plantare,
primăvara îndepărtându-se
doar crengile afectate de gerul
iernii, ne spun horticultorii.
După al treile an, se lasă
doar ramurile bătrâne şi
groase, deoarece numai pe ele
se vor dezvolta crengile cu
flori noi. Și cum aceștia au
lăstari lungi, care nu se pot

Nu sunt foarte înalți, având
doar 140 cm și o coroană
rotundă. Tunderea lor vizează,
în general, aranjamentul sferic
al lăstarilor. Dacă este un
trandafir nobil, tăierea se va
face în așa fel încăt să rămână
maxim patru muguri de flori
pe o ramură.

După tăierile de
primăvară
Tufa de trandafiri trebuie
observată cu atenția, întrucât
unele tăieturi nu sunt vindecate. În acest caz, fiecare rană
trebuie lubrifiată cu un
unguent special de grădină, cu
un amestec de fungicid. Dacă
tufișul este mai mare, se va
folosi un fungicid sub formă de
spray. De asemenea, horticultorii recomandă ca tufa să fie
udată sistematic și alimentată
cu un îngășământ pe bază de
azot, care stimulează creșterea
și dezvoltarea plantei.
Important!
• Ceapa și usturoiul plantate lângă trandafiri îndepărtează dăunătorii.
• Pentru a face flori toată
vara, trandafirii au nevoie de
un sol bogat în elemente nutritive.
Cornelia Holinschi

QUANTUM EVALUĂRI
Firma QUANTUM
EVALUĂRI, membru
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:
• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare
şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare
Pentru informaţii suplimentare,
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.
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TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII
DIVA

Vineri, 18 martie

DIVA, ora 21,00, Hoața de identitate
TVR 1, ora 22,10, Luna comașilor (I)

Sâmbătă, 19 martie

FILM CAFÉ, ora 20,00, Cod roșu de jaf
TVR 1, ora 21,10, Grăbește-te încet

Duminică, 20 martie

TVR 2, ora 20,10, Declarație de dragoste
PRO CINEMA, ora 23,15, Ispita

Luni, 21 martie

Vineri, 18 martie, ora 23,30

Dragoste fără preaviz
Psiholog și scriitor de mare succes, Dr. Burke
Ryan, un văduv extrem de abil, scrie o carte despre
automotivare, chiar dacă el nu reușește să-și
urmeze propriile sfaturi. Ajuns în Seattle pentru un
seminar, o întâlnește pe Eloise Chandler, proprietara unei florării, care s-a jurat că nu vrea să mai
aibă de-a face cu bărbații și că e mai bine să se concentreze pe afacerea ei. Din primul moment, între
ei există o atracție deosebită. Dar temerile datorate
experiențelor nefericite trăite de cei doi îi împiedică
să se apropie. Cu toate acestea, vor descoperi că
uneori, dragostea vine pe neașteptate, fără preaviz.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

TVR 1, ora 22,50, Bun venit la Acapulco
PRO CINEMA, ora 23,15, Manchester de
lângă mine

Marți, 22 martie

TVR 1, ora 22,10, Darling
PRO CINEMA, ora 23,30, Vânătorul de recompense 2049

• Cum se tratează bunica?
- Bunico, cum te tratezi matale când ești
bolnavă?
- Păi, la răceală cu un păhărel de țuică, dacă îmi
crește tensiunea cu un păhărel de coniac, când îmi
scade tensiunea cu un pahar de vin roșu, pentru
lipsa poftei de mâncare beau un pahar de vin alb,
iar pentru o digestie mai bună, un pahar de bere.
• Discuție între două blonde
- Îl mai știi pe ăla care a zis că nu poate să
trăiască fără tine?
- Da.
- Ei bine, trăiește...
• Doi pensionari stau de vorbă
- Ce faci, aştepţi vara?
- Da, pentru că vara nivelul de trai e mai ridicat
cu 50 la sută.
- Cum adică?
- Păi, iarna sufăr de frig şi foame. Vara rabd doar
de foame…
• La judecătorie
Judecătorul întreabă:
- De ce i-ați dat soțului cu telecomanda-n cap?
- Pentru că televizorul era prea greu!

Miercuri, 23 martie

PRO CINEMA, ora 20,30, E.T.Extraterestrul
DIVA, ora 21,00, Misterul Aurorei

Joi, 24 martie

FILM NOW, ora 20,00, Două inimi
PRO CINEMA, ora 22,30 Ultimul samurai

Într-o florărie
Intră un bărbat și se adresează vânzătoarei:
– Vă rog să-mi alegeţi cei mai frumoşi 99 de
trandafiri pentru soţia mea…
Florăreasa:
– Aoleo, ce-aţi făcut așa de grav?
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CITATE CELEBRE

ALTE RECOMANDĂRI:

În perioada următoare, veți
avea posibilitatea să rezolvați
unele probleme mai vechi de la
serviciu. Energia de care
dispuneți vă ajută să luptați
pentru obiectivele propuse și
chiar să demonstrați că
inițiativele voastre sunt
aducătoare de profit.

LEU

TAUR
Sunteți ambițioși, iar credibilitatea voastră la locul de muncă
este în creștere. De asemenea,
veți fi puși în fața unor situații
unde trebuie să vă demonstrați
profesionalismul. Vor fi momente mai dificile, dar cu
răbdare și diplomație le veți
trece.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Vă adaptați din mers la orice
situație și reușiți să treceți cu
succes peste obstacolele întâlnite. Rezolvați toate problemele
care apar neanunțate, fără să
pierdeți timp sau bani. Dacă
sunteți la început de drum,
partenerul de viață vă sprijină
necondiționat.

Sunteți hotărâți să faceți schimbări în viața voastră, dar partenerul de cuplu, cât și părinții,
încearcă să vă tempereze. Asta
pentru că nu se știe exact ce zile
vor veni, iar prudența trebuie să
aibă întâietate. Energia de care
dispuneți vă ajută să obțineți
rezultate bune la serviciu.

BALANŢĂ

SCORPION
Ar fi de dorit să vă concentrați
mai mult pe relația de cuplu sau
pe echilibrul căsniciei. Chiar
dacă lucrurile nu evoluează așa
cum vă doriți, încercați să faceți
planuri comune, pe care să le
puteți realiza. Spre sfârșitul intervalului situația financiară se
va îmbunătăți.

Vă preocupă situația financiară
și intenționați să acceptați o colaborare interesantă, propusă
de un prieten mai vechi. Cu
toate acestea, gândiți-vă bine,
mai ales dacă nu știți exact
toate condițiile impuse. Spre
sfârșitul intervalului, veți întâlni
o persoană din trecutul vostru.

Trebuie să profitați de orice
situație se ivește pentru a învăța
ceva nou la locul de muncă.
Încercați să vă implicați în
proiecte mai dificile, care să vă
mobilizeze și să vă aducă,
totodată, și bani în plus. Totul
este să aveți încredere în forțele
voastre.

Este o perioadă bună pentru
investiții, dar nu trebuie să
exagerați. Chiar dacă aveți bani,
cheltuiți-i cu atenție, fără să-i
risipiți pe nimicuri. La locul de
muncă nu sunt probleme deosebite. În plan sentimental este
timpul să luați o hotărâre, care
să vă avantajeze pe amândoi.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

La locul de muncă începe o
perioadă mai bună, în care
sunteți încurajați să vă puneți în
practică ideile inovatoare. Vor fi
momente grele, dar și mici victorii, care vor fi răsplătite cu un
bonus pe măsură. În astfel de
condiții, cariera voastră poate fi
în ascensiune.

Vor fi câteva situații în care vă
veți ocupa mai mult de familie
sau de rudele apropiate. Acestea
vă acuză că în ultimul timp leați neglijat. La locul de muncă
primiți sarcini noi, aducătoare
de profit. Ca să le rezolvați în
timp util, veți rămâne și peste
program.

Încă de la începutul intervalului
veți avea lucruri urgente de rezolvat, multe dintre ele plictisitoare. Tocmai de aceea, este
posibil să dați greș cu unele dintre ele, întrucât nu vă place să
pierdeți timpul cu lucruri
inutile. Este de dorit să vă puneți
în ordine bugetul.

PEŞTI
Sunteți empatici și generoși, dar
trebuie să fiți mai atenți la
modul în care se comportă unele
persoane din jurul vostru. În caz
contrar, este posibil să faceți o
gafă de proporții. La serviciu lucrurile se complică și sunteți
nevoiți să preluați munca unor
colegi.
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De ce uităm așa repede?!

el mai mare blestem
al acestei societăți
este manipularea.
Avem cea mai credulă și
speriată societate din istoria omenirii! Cei mai
lipsiți de empatie
conducători de state și
șefi de guverne pe care
omenirea i-a avut
vreodată!
”Exact în urmă cu doi ani
de zile, în online și la TV a
apărut știrea că nu o să mai
fie alimente din cauza izbucnirii pandemiei! Ați „rupt”
magazine și v-ați făcut
provizii pentru luni de zile!
S-a dovedit ulterior că a fost
o minciună!
V-au spus că a apărut un
vaccin care oprește infectarea și transmiterea
bolii! Ați făcut cozi la centrele de vaccinare, imediat!
În primele luni atât de
mare a fost demența încât vați vaccinat „cu pile”, rapid,
urgent! V-ați infectat și după
vaccinare!
V-au spus că începe
războiul și plecați pe front.
Ați făcut cozi interminabile
la pașapoarte să părăsiți
țara! „Șansele” ca România să
intre în război sunt infime!
Nici naiba nu se bazează pe
noi cu ceva, în schema asta,
nu au pe ce! Ei știu asta, doar
voi nu știți! Au scos la pensie
militari la 40 de ani și trimit
pe front civili la 63?
V-au amenințat că Putin
apasă butonul nuclearei! În
două zile ați golit farmaciile
de iod! Mulți dintre voi ați început tratamentul cu iod!
Au apărut știri la posturi
TV manipulatoare și draconice. A apărut știrea că benzina este 11 lei/litru! În două
ore toate benzinăriile din
țară au fost blocate!
Mai puteți? Mai aveți energie, putere și nervi să
reacționați la toate aceste
MANIPULĂRI, cu atâta receptivitate?
Păcat! În ritmul ăsta...se va
distruge totul, exact așa cum
este distrus psihicul vostru
în acest moment!”, scrie spotmedia.

Să ne fie clar!
America nu apără pe nimeni, își apără doar propriile
interese Se folosește de
această promisiune mincinoasă că sunt ocrotitori de
state pentru a șantaja și
păcăli țări naive sau corupte
și a le jefui. Oare când se văd
cu sacii plini în căruță își iau
picioarele la spinare lăsând
în urmă dezastrul?
Sistemul de rachete de la
Deveselu este praf în ochi
pentru proști. Este modul lor
de a spune” uite, eu am făcut
ceva ca să te apăr, acum tu, Te
duci tu, Stat Român, și înjuri
pe cine spunem noi, americanii, și ajuți tot pe cine îți
spunem noi. Ce a câștigat
România până acum de la
americani? NIMIC, absolut
nimic. Bani cheltuiți de pe
spinarea noastră, oameni
morți, familii distruse, toate
pentru ifosele sosite de peste
Ocean.
Le-am dat pământ pentru
baze, plătim o grămadă de
lucruri conexe pentru soldații lor staționați la noi, leam dat resurse, le-am dat
puterea politică, justiția și
serviciile, le-am dat aproape
pe nimic o grămada de bani
de la bugetul statului. Și ca o
ultimă umilire a sclavului
român, trebuie să stea ca
prostul la coadă și să cerșească un rahat de viză pentru a vizita țara licuriciului
mondial!
Ce vor să facă în continuare americanii? Simplu: își
vor apăra interesele în Europa până la ultimul român,
polonez sau alt fraier ce se va
duce la război pentru a proteja “modul de viață american...al americanilor”! În rest,
la noi în cap numai propagandă, la ei în buzunare
numai milioane de dolari! În
codul penal așa ceva se
numește escrocherie și
protagoniștii sunt escrocul
american și prostul păgubit
român, cu doamna UrsulaUE.

România trece printr-un
atac de panică
Mult mai serios decât la
începutul pandemiei, relevant pentru efectele proastei
calități a clasei politice, dar și
pentru criza de identitate
națională prin care trecem.
S-a instalat o isterie a
plecării din țară. Pe de-o
parte, se cumpără euro în
draci peste tot. Acum câteva
zile nicio bancă, nicio casă de
schimb valutar nu aveau
vreun euro de vânzare. În
același timp, serviciul pașapoarte este asediat. Cozile
sunt imense, iar site-ul de
programare online e blocat.
Cei mai mulți dintre
solicitanți sunt părinți care
vor să facă pașapoarte pentru copii, care nu vor sa fie
carne de tun. Toate sunt
pregătiri pentru fuga din
țară, după model ucrainean,
din față războiului. Dar care
război?
Rațional vorbind, România nu are cum să ajungă
într-o situație similară cu a
Ucrainei. Sigur că suntem
vulnerabili la atacuri cyber,
sigur că resimțim din plin
efectele economice ale
războiului, dar din secunda
în care în România ar cădea
primul proiectil sau ar păși
prima cizmă rusească, prima
șenilă de tanc rusesc, NATO
AR REACTIONA.
Una peste alta, probabilitatea ca într-o țară NATO să
avem nevoie să luăm copiii, o
valiză, euro și pașapoartele
pentru a fugi de tancurile
rusești unde vedem cu ochii
este infimă. Iar președintele,
premierul și ministrul de Externe s-au străduit cât s-au
priceput să explice acest
lucru. Fără să fie crezuți (vezi
cozile la carburanți, magazinele golite etc.).
S-a generalizat
neîncrederea!
Românii nu mai au încredere în clasa politică din
România, în inteligența ei, în
inspirația ei, în competența

ei, în buna ei credință. Actul
de guvernare haotic, comunicarea haotică improvizația
continuă, corupția, clientelismul, inconsecvența și inadecvarea au creat un canion
între guvernați și guvernanți,
al cărui semn evident a fost
creșterea absenteismului la
vot. Este neîncrederea și în
noi înșine, justificată de altfel. Nici în NATO nu mai cred!
Când tu nu ai niciun gând
să-ți aperi țara, cum să te
gândești că vor muri pentru
ea soldați ai altor state? Este
o stare deplorabilă. Sigur că
o mare vină pentru această
stare deplorabilă a nației o
are clasa politică, dar repet
ce am mai spus.
Clasa politică este eșantionul reprezentativ al poporului, la fel ca presa, care
contribuie din plin la atacul
de panică. Manipulaţi de
politicienii cu interese mari
și afaceri și mai mari, dar și
de televiziunile "democratice", pe unii i-a apucat brusc
dragostea de vecinii de la est
şi ne târăsc într-un conflict
care nu e al nostru şi nu ne
priveşte pe noi, ca români!
În loc să îşi vadă de facturile din ce în ce mai mari la
tot ce e de vânzare şi necesar
vieţii... şi să le aducă la valori
de bun simţ, pe anti-românii
care conduc această ţară îi
freacă grija de ce fac alţii!
Lăsaţi războaiele
altora!
Și vedeţi ce faceţi cu
sărăcia în care aţi adus ţara!
Ne omorâţi cu zile! Muncim
doar pentru facturi! Ne-aţi
îndatorat şi ne-aţi vândut viitorul! Nu e bani dom'le! Nu
e bani, că dac-ar ar fi mai
mulți bani... Probabil că dacă
ar fi și mai mulți bani, s-ar
dubla salariile și pensiile
nesimțite ale noii nomenclaturi "democratice", s-ar angaja mai multe secretare
"competente", s-ar cumpăra
mai multe limuzine...
Asta este Burghezia
Bugetară pentru care se

împrumută statul roman. Refuza să ofere niște măriri de
pensii pentru milioane de
pensionari disperați și
debusolați, invocând același
pretext cinic, nu sunt bani Se
plătesc multe miliarde de
euro pe fier vechi cumpărat
pe post de "armament"
(avioane F16 norvegiene de
40 ani).
Statul face tot ce poate ca
să provoace ursul de la răsărit. Ne-a dat de toate statul
ăsta mafiot (anti) român,
numai cu un război nu ne
"fericise". Și vor să ne pună și
de-un război, să fie tacâmul
complet.
...Zelensky este o marionetă... Nu văd nimic eroic în
persoana lui....Își pune în
pericol propria populație...
Cel mai eroic lucru pe care
l-ar putea face este să revină
la realitate... joacă un rol pentru alții.
...Rușii au spus clar ce vor,
o Ucraina neutră...s-ar fi terminat în cinci zile dacă Zelensky ar fi acceptat asta...
...O Ucraina neutră ar fi un
lucru bun pentru toată
lumea!"
Să sperăm că între timp
păpușarul pianist de la Kiev
s-a trezit la realitate și a
renunțat la visele umede cu
Alianța Nord Atlantică... Și să
sperăm că pentru binele
umanității va înțelege și care
îi este locul în viitor....fără oameni morți.
Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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PIEPT DE PuI Cu MazăRE vERDE

INGREDIENTE
4-5 bucăţi de piept de
pui, o ceapă, două linguri de unt, 600 g
mazăre proaspătă sau
congelată, o cană de
supă de pui, mărar
tocat, un pahar de
smântână,
nucşoară,
sare, piper.

Mod de preparare:
Pieptul de pui se taie felii,
se spală, apoi se tamponează
cu un prosop din hârtie. Se
încinge untul într-o cratiţă,
se adaugă feliile de pui, care
se rumenesc pe ambele părţi,
la foc mic. După ce sunt rumenite, se scot pe o farfurie.
În locul lor, se sotează ceapa,
tăiată mărunt, timp de 2-3

minute. Se adaugă apoi
mazărea, condimentele şi
supa de pui. Când sosul a început să clocotească, se reintroduc feliile de piept de pui
şi se mai lasă 15 minute, la
foc mic.
La final, se adaugă smântâna şi mărarul. Se serveşte
cu pâine proaspătă.
Poftă bună!

CREMEş alb

INGREDIENTE
Mod de preparare:
Făina se amestecă bine cu
untura, se adaugă apoi oul,
zahărul pudră, iar praful de
copt se stinge cu 100 g de
lapte. Aluatul se frământă,
după care se împarte în trei.
Se fac trei foi, care se coc pe
dosul tăvii.
Crema: Budinca de vanilie
se amestecă cu zahărul, se

250-350 g făină, o lingură cu vârf de untură sau 125
g margarină, un ou, trei linguri de zahăr pudră, un praf
de copt, 100 grame de lapte.
pentru cremă: o budincă de vanilie, patru linguri de
zahăr, 500 g lapte, 100 g unt, arome.
dizolvă cu puţin lapte rece,
apoi se toarnă peste laptele
în clocot, amestecându-se
continuu, să nu se facă
cocoloaşe. După ce compo-

ziţia se îngroaşă, se adaugă
untul şi aromele. Crema încă
fierbinte, se pune între foi.
Deasupra se cerne zahăr
pudră.

Ridichile
roșii

Dincolo de gustul plăcut, ridichile roșii au numeroase beneficii pentru organism. Pe lângă că au un conținut caloric
redus, putând fi incluse în orice tip de alimente, mai ales în
dietele pentru slăbire, ridichile roșii conțin cantități importante de fibre, care ajută digestia. Întrucât conțin o cantitate
mare de potasiu, acestea sunt recomandate persoanelor cu
hipertensiune arterială. Potrivit specialiștilor, coaja lor
conține substanțe bioactive cu efecte antioxidante, care sunt
asociate cu scăderea riscului de cancer. Și, nu în ultimul rând,
ridichile roșii, la fel ca și alte legume hidratează organismul,
prin conținutul mare de apă.

Salată de ridichi cu mentă
Ingrediente: 3-4 roșii, 3 cepe, un castravete, 2 legături
de ridichi roșii, 3 linguri de ulei, o linguriță semințe de
muștar, o linguriță muștar, sucul de la două lămâi, 2
lingurițe zahăr pudră, un ardei iute roșu, frunze de
mentă.
Mod de preparare:
Ceapa se curăță și se taie mărunt, iar castravetele, roșiile
și ridichile cubulețe. Pentru prepararea dressingului, uleiul
se pune la încălzit, apoi se adaugă semințele de muștar,
prăjindu-se ușor, până încep să sară. Acestea se pun într-un
bol, se lasă să se răcească, după care se amestecă bine cu
sucul de lămâie, muștarul și zahărul pudră. Se toacă apoi
mărunt ardeiul iute, frunzele de mentă care se adaugă la sos,
amestecându-se totul până la omogenizare. Roșiile, ridichile,
castravetele și ceapa se pun într-un bol mai mare și se
acoperă cu dressingul, amestecându-se ușor.
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IMOBILIARe
l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, modern,
termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.
l Vând apartament Deva, str.
Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
60 mp, 2 intrări, focuri, băi,terasă,
proiect balcon, posibilitate extindere.
Preț: 260.000 lei, telefon:
0753.671.752.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp, CT,
ușă metalică. Preț: 56.000 euro. Rog
fără agenți. Telefon: 0254.215.212.
l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.
l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decomandat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Telefon: 0721.055.313.
l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament, Deva, 60 mp,
str. Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând, la sat, 2 case, teren intravilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și arabil, telefon: 0753.671.752.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, CT, termopan, 47
mp. Preț: 50.000 euro, telefon:
0725.452.888.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, termopan, semimobilată. Fără bancă și
fără agenți! Preț: 31.000 euro, telefon:
0722.564.004.
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l Vând apartament, Deva, Al.
Pescarilor, bl.A10, sc 1, parter, beci,
terasă, balcon, 60 mp, 2 băi. Preț:
250.000 lei. Telefon: 0753.671.751.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.
l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781.
l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.
l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon, 2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.
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, 60 mp.,
str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.
l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.
l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibilitate extindere. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând casă cu grădină,
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.
l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, telefon: 0736.175.735, 0762.754.969.
l Vând casă cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice.
Telefon: 0743.057.974.

taLON De aNUNŢ GratUit PeNtrU

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 Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

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 Ofer pentru închiriere apartament 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu.
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Telefon: 0741.110.550.
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,
renovată, 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 Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.
l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0722.564.004.
l Ofer pentru închiriere spațiuhală pentru 3 auto sau prestări servicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.
l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, telefon: 0726.319.204.
l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, termopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pentru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.
l Închiriez teren la DN 7,
zona Dedeman, front stradal,
cu toate utilitățile, 500-1000 mp.
Preț: 1 euro/mp, 0723.350.905.

PerSOaNe FiZiCe

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

TeReNURI
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru orice tip de afaceri cu animale sau păsări. Telefon:
0720.855.002
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn cu 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi, în zona
localității Abrud, preț: 20.000 euro,
magnetofon rusesc, 2 boxe aferente,
benzi înregistrate, ladă scule de mână
pentru tâmplărie. Telefon:
0720.855.002.
l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.
l Vând teren intravilan, cu
proiect topo, Deva, zona Cetate, loc
drept, 100 mp, FS 25 m, utilități la 150
m. Preț: 25 euro/mp, telefon:
0721.055.313.
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.
l Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. Telefon:
0725.452.888.
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.

IMPORTANT!
Talonul se poate depune şi în căsuţele
poştale ACCENT MEDIA din:

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

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia

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

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

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

(din Parcul Industrial)

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

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
***********
Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
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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, deschidere 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 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.

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

AUTO
Vând VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.
l

l Vând autoturism Opel Vectra
20, acte la zi, valabile până la
30.01.2023, stare foarte bună. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro,
telefon: 0720.528.350.

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

Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.
l

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/OFERTE SERVICII

Doamnă de vârsta a 3-a, curată,
harnică, frumoasă, serioasă,
nematerialistă, doresc căsătorie cu un
domn 65-69 ani. Rog și ofer seriozitate,
nu deranjați inutil! Telefon:
0734.309.049 sau 0723.906.600.
l

l Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau căsătorie.
Tel. 0748.665.338.
l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.

Doresc să lucrez cu carte de
muncă la o firmă de curățenie, la
birouri, firme, pot face curat la
doamne în vârstă. Sunt serioasă și vă
rog să mă contactați la telefon:
0755.989.171, 0727.502.894.

Tânăr, 34 de ani 1,80/80, calm,
serios, cinstit și corect, cu serviciu stabil și 2 auto, doresc să cunosc o
persoană serioasă, pentru căsătorie.
Poate să aibă și un copil. Neserioasele
să se abțină! Telefon: 0731.003.834.

Caut loc de muncă (orice), în
Deva. Rog seriozitate. Tel. 0755.989.171.

Domn, 62 de ani, serios și sincer,
pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.

l

l

Domn serios, cinstit și corect, cu
credință și frică de Dumnezeu, doresc
să mă angajez, cu carte de muncă, ca
paznic la un post fix. Rog și ofer seriozitate! Telefon: 0731.129.646,
0762.754.969.
l

Supraveghez doamne vârstnice
și îngrijesc copii peste doi ani. Rog și
ofer seriozitate. Tel. 0731.129.646.
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

MATRIMONIALE

Vând Opel Astra, AF 1998,
actele la zi, inclus RCA, stare foarte
bună. Preț: 1.100, negociabil,
telefon: 0721.312.310.

l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință
cu o doamnă creștină, de cult penticostal sau baptist, pentru prietenie,
căsătorie. Aștept SMS la tel..
0752.396.515.

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, toate
dotările tehnice, taxe la zi, 4 jante de
rezervă, consum mic. Preț: 3000 euro,
telefon: 0720.528.350.

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, singur,
cu situație materială bună, doresc să
cunosc o tânără de vârstă apropiată,
fără obligații, care dorește o relație
serioasă. Telefon: 0720.441.592.

l

l Domn, pensionar, bine situat, cu
vastă experiență de viață, echilibrat și
onest, caut o doamnă frumoasă și
gospodină, în vârstă de 50 și 65 de
ani, pentru un început sincer pentru
viitor. Aștept SMS și poză pe Whatsapp, la telefon: 0720.407.430.

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în conformitate 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.

l

l

Doamnă singură, pensionară, cu
locuință, gospodină, de vârsta a treia,
doresc să cunosc un domn de vârstă
apropiată. Rog și ofer seriozitate. Telefon: 0723.906.600.
l

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informatică, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani
pentru prietenie-căsătorie.
Telefon: 0758.413.149.
l

DIVERSE
l Vând foarte avantajos mașină
de făcut pâine, nouă, marca Zass. Telefon: 0745.344.510.

l Vând 4 scaune tapisate din
lemn, cu 300 lei, chiuvetă ceramică,
150 lei, geam termopan pentru baie,
150 lei, toate în stare bună, aragaz cu
3 ochiuri, 300 lei. Tel. 0720.855.002.
l Vând magnetofon Kastan și 2
boxe, ofertă boxe înregistrate cu toată
gama de muzică, canapea extensibilă
cu ladă, scule de mână electrice pentru tâmplărie. Telefon: 0720.855.002.
l Vând aragaz cu 3 ochiuri și
cuptor, marca Zanussi, în bună stare
de funcționare, preț 250 lei, negociabil. Rog și ofer seriozitate. Sunați între
orele 8-20, la telefon: 0731.129.646,
0762.754.969.
l Vând colecție de cărți din ”Romanul de dragoste”, flori de mină,
obiecte de cristal, tacâmuri, diverse
obiecte de bucătărie, bibliotecă cu
masă încorporată, pat pliant și goblenuri. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.
l Vând 4 scaune tapisate din
lemn cu 300 lei, chiuvetă ceramică,
geam termopan pentru baie, aragaz
cu 3 ochiuri.
l Vând loc de veci în Hunedoara.
Relații la telefon: 0720.676.990.
l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, dimensiunea: 36/19, preț: 550
lei, telefon: 0725.483.189.
l Vând covoare de lână și preșuri
țesute în război. Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând trotinetă Oxelo, folosită,
preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888.
l Vând canapea extensibilă, cu
saltea relaxa şi spaţiu de depozitare. Dimensiuni: poziţie închisă 245
lungime/100 lăţime (de dormit), 200
lungime/160 lăţime. Tel. 0731.255.986.
l Vând mașină de spălat
semiautomată, cu storcător, Albatros,
foarte puțin folosită, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând telefon cu butoane Sony
Ericsson, funcțional. Preț: 55 lei, telefon: 0743.137.888.
l Vând cizme de femei, nr, 36 și
37, din piele, stare foarte bună. Preț:
100 lei, telefon: 0749.086.041.
l Vând celular Samsung, stare
bună de funcționare. Preț: 200 lei,
telefon: 0721.474.843.

Deva, 22 Decembrie, 37A •
Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi

mică publicitate

în ziare locale şi centrale

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

16 - ACTUALITATE

18 - 24 mArTIE 2022

Clubul Româno - Arab de Presă Accent Media, un moment inedit
pentru iubitorii de carte din Pitești

A început recensământul
2022

C

lubul Româno - Arab
de Cultură și Presă este
o organizație nonguvernamentală, care
activează în România de
peste 12 ani, fiind înființat
de oameni de valoare, dintre
care putem să amintim pe
președintele de onoare,
ex-președinte al României,
emil Constantinescu, Mioara
Roman, prof. dr. universitar
George Grigore (Coordonatorul secției de Limba și
literatura arabă în cadrul
universității București),
oreste teodorescu, precum
și mulți alți oameni de
excepție. Clubul a fost
înființat, având ca scop contracararea deficitului de
imagine privind lumea
arabă și România.
Dorim evidențierea valorilor
S-a urmărit, de asemenea,
evidențierea valorilor comune
care datează de mii de ani,
printre care înfrățirea de sânge
a poporului palestinian și a
poporului român în zona
Ardealului și a Olteniei, mai ales
în perioada Imperiului Roman.
Reînnoirea relațiilor socioculturale între lumea arabă și
Europa în general, dar și cu
România în mod special, se
poate face pornind de la relațiile
deja stabilite de către Apolodor
din Damasc, care a construit
podul peste Dunăre precum și
de George Coșbuc, care prin
opera literară El Zorab amintește despre vechimea schimburilor comerciale și socioculturale dintre cele două lumi.
Clubul nostru, prin multitudinea de conferințe și editări
de cărți, dorește să reîmprospăteze și să sublinieze similitu-

P
dinile dintre lumea arabă și cea
europeană.
Amintim Conferința ”Ierusalimul- orașul religiilor”, precum
și „Omul și credința”, ultima
amintită având loc la Universitatea Ovidius- Constanța.
În această perioadă urmează
să fie traduse și câteva cărți de
mare valoare, dintre care amintim ” Zâmbet etern”, ” Duzina
poeziilor palestiniene” , precum
și ” Istoria Palestinei prin ochii
unui român”, toate acestea
desfășurându-se sub auspiciile
Clubului Româno-Arab de
Cultură și Presă, în cadrul
proiectului „ Ferestre culturale”,
alături de alte proiecte desfășurate de 12 ani, în parteneriat
cu Centrul Cultural Pitești.
Prima carte care aparține
unui autor italian de origine
palestiniană și care a fost tradusă în limba română se
numește ”Bahadino, copilul
păcii”, carte scrisă de către
domnul Salah Mahameed,
(medic, scriitor, promotor cultural), care aduce un mesaj de
pace și anume că doar PACEA
poate salva omenirea.
“Bahadino, copilul păcii “
Lansarea acestei cărți a fost
realizată, sâmbătă,12 martie, la
Centrul Cultural Pitești, în

cadrul proiectului „Ferestre culturale”, cu ocazia Zilei Culturii
Palestiniene, corespunzătoare
zilei de 13 martie, sprijinită de
către Ambasada Palestiniană de
la București, sub egida lor.
Organizat într-un cadru de
excepție, evenimentul a avut loc
într-un context social destul de
delicat, dar care ar putea fi
soluționat prin pace.
Se pot găsi multe similitudini
între textul scris de către dr.
Salah Mahameed și situația
conflictuală din Europa, dar de
asemenea, se poate extrage din
carte un mesaj foarte profund și
anume că, ”prin iubire și
credință veți putea afla același
limbaj de seninătate, de pace.
Numai așa v-ați putea apropia
de Dumnezeu, căci El este ivire
din liniștea iubirii voastre!”
De asemenea, prin cuvintele
”Dați frâu liber bucuriei!....Dați
ascultare mai bine inimilor
voastre doritoare de viață!”- ne
reamintește tuturor să ne
bucurăm împreună de fiecare
clipă a vieții noastre, deoarece
”nu ați venit pe lume pentru
voi”.
Evenimentul de la Pitești s-a
bucurat de o largă participare a
oamenilor de cultură și artă din
Orașul Lalelelor - poeți, scriitori,
personalități ale zonei, precum
și reprezentanți ai Ambasadei
Palestinei la București. Cartea a
fost scoasă la Editura Accent
Media din Deva, într-o formă și
ținută grafică deosebită, fiind
deopotrivă apreciat conținutul
și mesajul excepțional care
îndeamnă la pace, în aceste momente tulburi la nivel internațional.
Jaber Ahmed,
Președinte CRACP
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ersoanele care se
autorecenzează au
dreptul la o zi liberă.
Deva – A început recensământul general al populaţiei
şi locuinţelor, prima etapă a
acestuia, cea de autorecenzare, fiind prevăzută să
dureze până pe 15 mai. Cea
de-a doua etapă a recensământului va avea loc între
16 mai și 17 iulie, perioadă în
care se vor colecta datele din
teren, de la persoanele care
nu s-au autorecenzat.
Prefectul județului, Călin
Marian, a completat deja, online, formularul pentru autorecenzare, introducerea
datelor durând mai puțin de
20 minute. În acest context,
prefectul recomandă hunedorenilor să-și aloce, în perioada autorecenzării, acest
scurt timp pentru a completa
online chestionarul de
recensământ.
După primele trei zile de
recensământ, judeţul Hune-

doara se află la mijlocul clasamentului întocmit la nivel
naţional, după oraşele mari,
cum era de aşteptat.
Locuitorii județului Hunedoara au posibilitatea de a
completa formularele de
recensământ de acasă, accesând www.recensamantromania.ro,
folosind
un
smartphone, calculator sau
laptop.
Precizăm că pentru persoanele care nu au acces la internet sau nu au competențe
digitale, sunt active 90 de
centre de autorecenzare
asistată la nivelul județului
Hunedoara.
Lista cu adresele și programul acestor centre este
disponibilă pe platforma oficială a Recensământului și pe
site-ul Instituției Prefectului
Județul Hunedoara.
Nu uitați: persoanele care
se vor autorecenza vor primi
o zi liberă de la locul de
muncă.

Deva : Puncte noi de acces
gratuit la internet wi-fi
Deva - Municipalitatea din
Deva a deschis, în această
săptămână, 13 puncte noi de
acces gratuit la internet, acestea fiind disponibile în mai
multe zone importante ale
oraşului, cum sunt centrul
civic, zona gării sau piaţa din
apropierea sediului primăriei.
Echipamentele necesare
pentru asigurarea serviciului
de internet prin sistem wi-fi
au fost achiziţionate de
administraţia locală prin Programul "WIFI4EU" şi au costat
15.000 de euro, a informat
Primăria Deva.
Cele 13 puncte de acces la
reţea au fost stabilite în locuri
des frecventate de către
locuitorii municipiului, cum ar

fi zona de agrement Bejan,
Piaţa Gării, Piaţa Arras unde
se află un parc şi sediul Casei
judeţene de pensii, Piaţa Victoriei - în faţa casei de cultură,
dar şi piaţa agroalimentară a
oraşului.
Potrivit primăriei, administraţia locală intenţionează să
extindă reţeaua de hotspot-uri
gratuite de pe raza municipiului Deva.

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
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