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SPEcIal
Călugărul franciscan Bojte
Csaba, de la Mănăstirea
Franciscană din Deva, a fost
nominalizat la Premiul
Nobel pentru Pace de către
ministrul Resurselor Umane
din Ungaria.
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Drumul comunal dintre
Vălişoara şi Băiţa va fi
reabilitat pe fonduri alocate de CJ Hunedoara.
Ce prevăd lucrările şi
de ce este importantă
această cale de acces.

Dătătoare de sănătate,
fructele și legumele, pe
lângă faptul că ajută la
întărirea imunității organismului, ascund lucruri interesante și chiar amuzante.

Fondat de Cornel POENAR

Trecem la ora de vară, astfel că în noaptea de
sâmbătă spre duminică ceasurile vor fi date cu
o oră înainte, iar ora 3 va deveni ora 4. /pag.16
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Vineri, 25 martie, încep lucrările
de reabilitare a trotuarelor în zona
Centrului Istoric – Piața Unirii –
Bulevardul 1 Decembrie 1918
Amenajarea zonei pietonale din
Centrul Istoric al municipiului Deva
intră de vineri, 25 martie, într-o
nouă etapă. Antreprenorul, S.C.
Construcții Erbașu SA, va începe
execuția lucrărilor în zona trotuarelor, în vecinătatea clădirilor existente.
Antreprenorul va asigura accesul
pietonal la fiecare ușă/poartă în
regim de circulație de șantier și va
lua toate măsurile necesare astfel
încât disconfortul creat să fie minim.
Biroul de presă

2 - aCtUaLItate

S

25 - 31 martIe 2022

Imbold pentru cultivarea talentului creator

ub egida Uniunii
Ziariștilor
Profesioniști din
România, ziarul „Accent
Media” și Centrul Educativ
„Copii și Tineri pentru Comunitatea Europeană” a
fost implementat un reușit
proiect cu tema „Sănătatea
- cel mai de preț dar al
vieții”, în cadrul căruia s-a
desfășurat concursul de
jurnalism sub genericul
„Sănătatea - primăvara
vieții”, participanții detașați
primind DISTINCȚIA „PRIETENUL JURNALISMULUI PUNTE SPRE VIITOR”.
Pe acest fond au sosit la
redacție puncte de vedere, impresii sincere, un adevărat imbold
pentru
cultivarea
talentului creator, semnate de
coordonatorii lucrărilor trimise de elevi la concursul nostru și pe care le redăm mai jos:
Din partea Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”
din orașul de pe Cerna au participat la proiectul cu tema
„Sănătatea - cel mai de preț dar
al vieții” cu lucrări creație proprie elevele Cătălina Cumpănașu și Cristina Cosmina
Petea, ambele din clasa a XII-a.
Consider că a fost un proiect
util, la care participanții la concursul de jurnalism au dovedit
implicare, spirit civic și creativitate. Este benefic să provoci
tinerii, prin lucrări jurnalistice,
la reflecție și abordarea originală a unui subiect esențial.
De apreciat este sprijinul
acordat în finalizarea pliantului
„Sănătatea - cel mai de preț dar
al vieții” de către Miron MANEGA, vicepreședintele UZPR,
Cornel POENAR, directorul
ziarului „Accent Media” (și
președinte al juriului), medicii
Gabriela Cristina OLTEAN,
Alexandru SOMEȘAN, Mircea
Ioan ARTEAN și pr. Radu TRIFON, consilier eparhial Episcopia Devei și Hunedoarei, dar
și de realizatorii acestuia, prof.
Ioan VLAD și prof. GeorgetaIleana CIZMAȘ.

Regretăm plecarea în lumea
veșniciei, fără întoarcere, a lui
Doru Dinu GLĂVAN, fost
președinte al Uniunii Ziariștilor

Profesioniști din România personalitate complexă și
conduită pilduitoare (unul din
inițiatorii acestui proiect), dar
îi păstrăm în inimi vie memoria, pasiunea, consecvența și
loialitatea pentru profesia de
jurnalist.
(Prof. Liliana GALEA director adj. CN
„Iancu de Hunedoara”)
Sunt deveancă. M-am născut și crescut în orașul reședință de județ. Acum locuiesc la
Bruxelles. Sunt mama lui Mihai

David și Anisiei Maria, ambii
elevi la Școala Europeană Nr. 1,
care au aflat despre concursul
de jurnalism „Sănătatea primăvara vieții”. S-au bucurat
și au hotărât să participe cu entuziasm și curaj. Așa că, au
pășit pentru prima dată, întrun captivant maraton al
creației și ingeniozității. Au
decolat pe aripile imaginației și
creativității, consemnând cu
drag locul faptelor, realizând
fiecare o lucrare jurnalistică
sub semnul pasiunii. Felicit organizatorii și pe toți participanții.
(Dr. Mihaela Luminița
STAICU - Bruxelles)
Concursul organizat pe
tema „Sănătatea-primăvara
vieții” a fost o provocare la creativitate și investigație jurnalis-

tică, dar și o oportunitate de
exprimare liberă pentru elevii
participanți, fapt pentru care
felicit organizatorii.
Tema concursului a venit ca
o invitație la reflecție asupra
importanței sănătății, sugerată
metaforic, fiind primăvara
vieții - condiția primordială
pentru binele nostru. Elevii și-

au exprimat creativ ideile, au
cercetat și analizat prin filtrul
jurnalistului modul în care oamenii prețuiesc sănătatea,
provocările lumii moderne și
impactul dezvoltării societății
asupra stării de bine, precum și
oportunitățile de tratament pe
care le propune medicina
modernă. A prețui sănătatea e
cea mai justă formă de iubire și
de cunoaștere personală.
(Prof. Mariana CRĂCIUN CN „Decebal” Deva)
Unul dintre darurile omului
primite de la Dumnezeu prin
nativitatea sa, este talentul. Cu
toții ne naștem înzestrați cu el,
însă, din păcate, arareori talentul iese singur la iveală. Până a
fi dezvăluit, mai devreme, mai
târziu, sau - uneori - niciodată,
acesta sălășluiește într-o latență nefolositoare, în universul și complexitatea oricărei
ființei umane. Nici un copil nuși poate descoperi singur talentul - fără un sprijin determinat,
venit din partea părinților, a

educatorilor sau prin strădania
unui sistem social orientat,
prin structurile și membrii săi
cu competență, în această
direcție.
O astfel de strădanie descoperim în acțiunea desfășurată sub egida Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din
România, publicația ACCENT
MEDIA și Centru Educativ
,,Copii și tineri pentru Comunitatea Europeană”, concretizată
într-un concurs inedit de jurnalism, cu caracter internațional, având un titlu cu o temă
extrem de actuală: SĂNĂTATEA – PRIMĂVARA VIEȚII.
Acțiunea, prin tematica și prin
modul ei de desfășurare, se
raportează la timpul pe care îl
parcurgem, dominat de preocuparea tuturor structurilor
sociale pentru asigurarea
sănătății populației, aceasta
primind astfel o prioritate
deosebită în contextul actual.
Felicitări organizatorilor și tuturor celor implicați!
(Constantin VLAICU/
UZPR - redactor șef adjunct
CRONICA MEHADIEI)

Organizarea concursului
internațional de jurnalism pe
tema „Sănătatea - primăvara
vieții” este o inițiativă lăudabilă, cu un impact pozitiv, atât
prin mesajul transmis de „micii
jurnaliști”, cât și prin obiectivele acestui proiect, de a încuraja tinerii cu aptitudini
literare, de a stimula creativitatea. Recunoașterea și recompensarea tinerilor concurenți
prin tipărirea pliantului „Sănătatea - cel mai de preț dar al
vieții” și prin oferirea distincției
„Prietenul jurnalismului punte spre viitor” reprezintă,
pentru aceștia, un imbold în
cultivarea pe mai departe a talentului creator.
Felicit organizatorii și participanții și am speranța că
acest concurs să reprezinte
doar începutul unei fructuoase
colaborări.
(Prof. Ionela-Grațiana
BLAGOE - Școala Gimnazială
„Romul Ladea” Oravița)
„Primăvara vieții”- într-un
traseu jurnalistic de la Deva
spre Arad. Cu puțin timp în
urmă am primit propunerea de
a participa la Concursul
Internațional de Jurnalism
„Sănătatea - primăvara vieții”.
Provocarea a fost primită cu
entuziasm de către elevii Cercului de Jurnalism de la Palatul
Copiilor Arad. Despre sănătate,
tema competiției, se poate

scrie și vorbi la nesfărșit, fără a
epuiza domeniul. Micii jurnaliști care au participat la
acest concurs, au atras atenția
într-un mod aparte asupra
acestui dar de preț oferit omului de către Dumnezeu. Într-o
lume agitată, într-un context
epidemiologic stresant, editorialele elevilor participanți
provoacă cititorul să se gân-

dească nu doar la sănătatea
trupească, ci și la cea sufletească. În fond, „primăvara vieții”sănătatea este ca un început
bun, o temelie pe care se
zidește omul în întregul său:
trup și suflet. Felicit inițiativa
UZPR, Ziarului „Accent Media”
și Centrului Educativ „Copii și
Tineri pentru Comunitatea
Europeană” de a organiza o
competiție de jurnalism pentru
elevii pasionați de acest domeniu. Nutresc speranța că ne
vom mai bucura de astfel de
colaborări mai ales că în urma
participării la acest concurs,
am avut onoarea să primim
distincția „Prietenul jurnalismului - punte spre viitor” .
(Prof. Manuela CODREAN,
Palatul Copiilor Arad)
Sunt onorată, că am avut
prilejul și plăcerea, să particip,
prin elevii mei, Matieș Georgiana și Scornea Marius, elevi
în clasa a VIII-a, la Liceul
Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva, la

concursul internațional de jurnalism pe tema „Sănătatea primăvara vieții”, organizat sub
egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ziarul
Accent Media și Centrul Educativ „Copii și tineri pentru Comunitatea Europeană”. Mă
bucur, că elevii mei au îmbrățișat provocarea de a scrie, despre ce reprezintă sănătatea
pentru ei, și cât de prețioasă
este ea, pentru noi toți.
Educația pentru sănătate trebuie realizată tot timpul; atât în
familie cât și în instituțiile de
învățământ; mai ales acum,
când ne confruntăm cu pandemia de Covid 19, care a pus
stăpânire pe viețile noastre. O
imunitate solidă, determinată
de o viață trăită sănătos, va ține
piept bolii și va apăra sănătatea.
(Prof. Monika HOMPOT Liceul Tehnologic
Energetic „Dragomir
Hurmuzescu” Deva)
(Continuare în pag. 3)
Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

aCtUaLitate - 3

25 - 31 martie 2022

Călugărul franciscan Bojte
Csaba, din Deva, nominalizat
la Premiul Nobel pentru Pace
Deva - Călugărul franciscan
Böjte Csaba, de la Mănăstirea
Franciscană din Deva, a fost
nominalizat la Premiul Nobel
pentru Pace pe anul 2022 de
ministrul Resurselor Umane
din Ungaria, Miklós Kásler.
„L-am nominalizat pe
fratele meu Csaba la Premiul
Nobel pentru Pace. Fratele
Böjte Csaba și-a început slujba
de preot când Cortina de Fier
a căzut. Cu peste trei decenii
de activitate umanitară, a
dărâmat zidurile dintre naționalitățile care trăiesc în Europa Centrală de Est și
servește, în același timp, drept
exemplu și bună practică pentru întreaga omenire. În ultimele decenii a creat un
program de salvare a copiilor
care depășește ideologiile și
interesele politice”, a spus
ministrul Kásler.
Astăzi, fundația din Deva
fondată de Böjte Csaba are în
grijă peste 2.500 de copii în 26
de instituții.
”Ca rezultat măsurabil al
unor vieți omenești salvate,
cred că, urmare a multor
decenii de muncă, ar merita

Premiul Nobel pentru Pace de
anul acesta”, a precizat ministrul Resurselor Umane din
Ungaria.
Premiul Nobel pentru Pace
este unul din cele șase premii
Nobel instituite prin testament de inventatorul și
industriașul suedez Alfred
Nobel. Este singurul premiu
care se decernează în Norvegia, la Oslo, de către un comitet
în exclusivitate norvegian, for-

mat din cinci persoane alese
din Parlamentul Norvegiei.
Toate celelalte premii Nobel se
decernează în Suedia, la Stockholm, de către autorități
suedeze.
Premiul Nobel pentru Pace
a fost câștigat în 2021 de
jurnaliștii Maria Ressa și
Dmitri Muratov pentru „lupta
lor curajoasă pentru apărarea
libertății de exprimare în Filipine și Rusia”.

Mircia Muntean –
candidatul PER la
Primăria Deva

Deva - Mircia Muntean
reintră în forţă în viaţa politică
şi va fi candidatul Partidului
Ecologist Român (PER) la
funcţia de primar al municipilui Deva, la alegerile locale
din anul 2024.
„PER va aduce înapoi primarul Devei în anul 2024. Este
o promisiune pe care o fac şi
voi face tot ceea ce ţine de
mine şi de echipa PER în aşa
fel încât Mircia Muntean să
redevină primarul municipiului Deva”, a declarat preşedintele organizaţiei judeţene, Răzvan Mareş.
Potrivit acestuia, Mircia
Muntean, care a fost ales
vicepreşedinte la nivel naţional al PER, va îndeplini şi
funcţia de preşedinte al

organizaţiei locale Deva.
Mircia Muntean a fost primar al municipiului Deva timp
de patru mandate, în perioada
1996-2012. În anul 2012,
Muntean a fost ales deputat,
iar în anul 2016 a câştigat, din
nou, Primăria Deva, pe care a
condus-o până în 2017.
Principalul său handicap
ţine de justiţie, el fiind condamnat în anul 2017 de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie la 6
ani de închisoare cu executare
pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi pentru abuz în
serviciu.
El a fost eliberat din Penitenciarul Deva pe 23 decembrie 2019, în urma unei
sentinţe a Judecătoriei Deva.

Imbold pentru cultivarea talentului creator
(Urmare din pag. 2)
Omul își trasează sensul
existenței sale printr-o multitudine de metamorfoze, care îi
marchează devenirea, oferindui posibilitatea renașterii permanente. Sănătatea și echilibrul
celor trei unități interdependente care ne alcătuiesc - sufletul, mintea și trupul - vorbesc
despre calitatea vieții fiecărui in-

divid, iar simbioza dintre acestea trebuie cultivată încă de la
vârste fragede, în diferite forme
de manifestare. Aici se încadrează și concursul de jurnalism
„Sănătatea - primăvara vieții”, al
cărui obiectiv a urmărit cultivarea tinerilor în spiritul conștientizării
importanței
sănătății, valorificată în context

creativ, jurnalistic. Salutăm astfel
de inițiative, în care adolescenții
noștri sunt implicați pozitiv,
oferindu-le prilejuri constructive pentru a se dezvolta și pentru a le recompensa eforturile și
preocupările meritorii.
(Prof. dr. Oana FODOR - CN
„Decebal” Deva)
Salutăm acest demers în contextul bulversant al lumii în care
trăim. Provocarea adresată
elevilor de a reflecta asupra
echilibrului atât de necesar între
sănătatea trupească, sufletească

şi mintală le-a deschis oportunitatea de a identifica, punctual,
situații de criză în istoria
umanității, dar mai ales de a
urmări posibile soluții de redescoperire a valorilor autentice. Viitorul unei societăți

depinde, în primul rând, de
sănătatea morală a tinerilor,
regăsită într-un mod de viață
bazat pe comunicare şi empatie.
Consider că deschiderea concursului spre transdisciplinaritate a fost principalul punct
forte. Elevii au fost motivaţi de
aceastā viziune, de posibilitatea
de a depăşi graniţele rigide ale
domeniilor de cunoaştere, aşa
cum sunt ele abordate la clasă. Îi
felicităm pe organizatori pentru
acest minunat demers şi le urăm
succes în ediţiile următoare!
(Prof. Natalia-Asinefta
TOPÎRCEAN, Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul
Simion Ştefan”, Alba Iulia)
Considerăm că această inițiativă de a organiza o competiție
adresată tinerilor a oferit acestora oportunitatea de a exersa
condeele în perspectiva unei
cariere jurnalistice, dar și de a-și
descoperi abilitățile creatoare.
Elevii au fost puși în situația de
a se documenta, de a gestiona
materialul informativ și de a-i da
o formă specifică articolului,
învățând, astfel, prin acțiune,
care sunt realitățile interioare
ale creației jurnalistice.
Nu în ultimul rând, acest con-

viață. Apreciez faptul că lucrarea
a fost premiată. Nu sunt în
măsură să dau sfaturi, dar aș
dori ca demersurile dumneavoastră să se înmulțească și să
diversificați temele care prezintă interes pentru generația
de mâine pusă în slujba atingerii
idealului social.
Sunt onorat ca eleva a cărei
lucrare a fost coordonată de
curs a fost bine-venit tocmai
într-o perioadă aridă pe plan
competițional, deoarece olimpiadele concursurile școlare au
fost suspendate din cauza
restricțiilor impuse de combaterea pandemiei de coronavirus.
(Prof. Germina BREAZ Colegiul Național „George
Coșbuc”, Cluj-Napoca)
Am coordonat lucrarea
trimisă de eleva Munteanu
Medeea la concursul de jurnalism pe tema sănătății. A fost o
inițiativă salutabilă prin care un
elev de clasa a VIII-a și-a putut
exprima gândurile și crezurile
cu privire la sănătate.
Sănătatea este un concept
discutat în societatea noastră
actuală, dar ea trebuie să
primească statutul unui mod de

mine să facă parte din galeria
selectă a tinerilor premiați, iar
eu, să am deosebita onoare să
fiu menționat în paginile ziarului
dumneavoastră. Adresez un
călduros salut, într-o dimineață
geroasă de pe plaiurile
pășcănene.
(Prof. Ionuț MOCĂNIȚA Școala Gimnazială „Iordache
Cantacuzino” Pașcani)
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Unic în judeţul Hunedoara!

U

n proiect ambițios
a luat naștere în
urmă cu un an, la
Hațeg, din dorința de a
oferi comunității din
județ și nu numai, șansa
la o viață mai sănătoasă.

Salina Sianisia Salt Cave
Hateg este o salină artificială
dotată cu halogenerator de
aerosoli salini. Halogeneratorul
folosit este cel mai modern
generator de aerosoli uscați de
sare, conceput în scop terapeutic medical de uz profesional.
Datorită acestuia, concentrația
de sare din încăpere rămâne
constantă pe durata întregii
sedințe, iar acesta este elementul cel mai important pentru ca
efectele terapeutice să fie notabile. Culorile și muzica din interiorul Salinei Sianisia Salt Cave

asigură o ședință completă de
relaxare și cu efecte extrem de
benefice, terapia prin culoare
având o influență considerabilă
asupra stării de spirit.
La Salina Sianisia Salt Cave

se tratează în special probleme
respiratorii cronice şi cele care
recidivează. Expunerea la
aerosoli ajută la purificarea
căilor respiratorii, stimulează
eliminarea secreţiilor de la
nivelul bronhiilor, reduce simţitor iritaţiile şi inflamaţiile.
Tusea persistentă, nasul înfundat, gripa și răceala pot fi prevenite, somnul va fi mai linistit,
iar organismul va fi protejat în
fața bolilor de sezon, a
infecțiilor și a alergiilor.
Tratamentul îi ajută foarte
mult pe copiii cu imunitate
scăzută și pe cei predispuși la
alergii. Micuții se pot bucura
aici de dotările special create
pentru ei la locul de joacă din
interiorul salinei.De asemenea,
pot face salinoterapie și persoanele sănătoase, pentru
menținerea stării bune a organismului și pentru întărirea
lui.
Unul dintre marile avantaje
ale salinei Sianisia Salt Cave îl
reprezintă calitatea aerului respirat. O şedință de salinoterapie durează 45 minute, iar
calitatea de aerosoli salini inhalați într-o ședință este
echivalentă cu 4 ore petrecute
într-o salină naturală de adâncime.
Terapia cu aerosoli salini nu
înlocuiește tratamentul medicamentos.

Anamaria Gavrilă: Virgil
Popescu, un ministru
deasupra legii?

9 decembrie 2021 - frustrat de un judecător care nu
dădea undă verde trecerii la
lichidare și vânzării termocentralei Mintia la preț de fier
vechi, Virgil Popescu trimite o
adresă Complexului Energetic
Hunedoara prin care cere retragerea din exploatare și
închiderea grupurilor energetice de la Mintia, motivând,
într-un mod bizar, că UE a
cerut să respectăm normele
de mediu.
Cum e posibil ca un ministru - fără să fie votată o lege
în Parlament, fără să fie
asumată vreo hotărâre de guvern sau o ordonanță de
urgență, de la el putere, să
treacă la executarea unei termocentrale, la oprirea unui
program de conservare care
este strict reglementat ca
obligatoriu prin lege și nimeni
să nu reacționeze, nimeni să
nu se sesizeze? Nici primministrul, nici Parchetul, nici
SRI-ul? Am denunțat gestul
ministrului încă din luna februarie. Nici o reacție.
Și ce are una cu alta, domnule Virgil Popescu? UE a
cerut încă din iulie 2018 să
îmbunătățim instalația și să
ne conformăm la mediu. Nu să
închidem termocentrala, nu
să lăsăm 20.000 de oameni în
frig la Deva în plină pandemie,

Crişcior: Gazul metan, un mare proiect câştigat
de administraţia locală
Crişcior – Administraţia
locală din comuna Crişcior „a
bifat” în această lună unul
dintre cele mai importante
proiecte pentru cetăţeni – introducerea gazului metan.
Proiectul a fost depus la
finanţare împreună cu primăriile din Ilia şi Dobra,
obţinând al doilea punctaj
din ţară şi un buget nerambursabil în valoare de 26
milioane de euro.
„Este un proiect extraor-

dinar de util pentru comunitatea locală, deoarece gazul
metan este o resursă care
permite dezvoltarea economică a comunei. Orice investitor care doreşte să se
extindă întreabă despre
condiţiile de infrastructură
oferite, iar o reţea de gaz
metan reprezintă un mare
avantaj atunci când vine
vorba de luarea unei decizii.
Dincolo de asta, reţeaua de
gaz metan este importantă şi

pentru oamenii din comună,
mulţi dintre ei în vârstă, care,
în viitor, se vor putea bucura
de avantajele oferite de
acesta”, a spus primarul comunei Crişcior, Ovidiu Furdui.
Finanţarea este una dintre
cele mai mari câştigate de
autoritatea locală şi implică
un efort considerabil pentru
ca proiectul să fie pus în
practică, însă reprezentantul
autorităţii locale este opti-

mist în ceea ce priveşte
soluţiile de viitor.
Pe de altă parte, trebuie
adus în atenţie şi faptul că
Primăria Crişcior nu se va
limita doar la acest proiect,
pe agenda administraţiei
fiind înscrise şi alte obiective
de infrastructură, cum ar fi
introducerea apei şi a
canalizării în satul Zdrapţi
sau reabilitarea drumurilor
de pe raza comunei.

nu să dăm oamenii afară de la
lucru și nu să tăiem termocentrala la fier vechi.
Zeci de ziariști specializați
în domeniu au scris articole
împotriva lui Virgil Popescu la
Ministerul Energiei, zeci de
specialiști în domeniu au
denunțat dezastrul de la
Energie, zeci de parlamentari
s-au pronunțat pentru demisia lui, dar puterea grupurilor
de interese din PNL și PSD
care au acaparat guvernul și
storc banii din energie este
mai mare decât puterea unui
întreg popor.
Cerem demisia lui Virgil
Popescu, cerem un plan urgent de investiții pentru sistemul energetic, cerem
reglementarea prețului la
energie la un preț pe care romanii și-l pot permite, la
nivelul lor de venituri, pe baza
costului de producție, pentru
că, în final și la urma urmei,
ardem gazul nostru din
pământul nostru, cărbunele
din munții noștri, este munca
românilor noștri la nivelul
salarial din România, folosim
termocentralele și hidrocentralele de la părinții și bunicii
noștri.
Deputat
Anamaria Gavrilă
Circumscripția
electorală 22 HUNEDOARA
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Spitalul Municipal Hunedoara în ajutorul
Spitalului de Pediatrie Cernăuţi
Hunedoara/Cernăuţi –
Într-un timp record, Primăria
şi Spitalul Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara au dat curs unei
solicitări de ajutor venită tocmai de la Cernăuţi, unde spitalul de pediatrie din localitate
a fost grav afectat de războiul
din Ucraina.
Spitalul de copii din Cernăuți,
condus de neurochirurgul pediatric Aurel Roșca (medalion,
președinte al Societății Medicale
Regionale „Isidor Bodea”, declarat cel mai bun medic din
regiunea Cernăuți, care a spus că
are nevoie urgentă de mai multe
medicamente și lucruri de
primă igienă.
Oamenii de treabă din municipiul Hunedoara s-au mobilizat exemplar şi, după numai
câteva zile, au reuşit să trimită
în Ucraina un transport uma-

nitar destinat Spitalului de Pediatrie din Cernăuți, singurul
din această regiune a Ucrainei.
Două tone de medicamente și
alte zece tone de materiale de
strictă necesitate donate de
Primăria Municipiului Hunedoara au ajuns la Cernăuţi.
Printre medicamentele trimise
din județul Hunedoara se
numără și citostaticele, solicitate de medicii ucraineni.
„În aceste vremuri de grea
încercare nu am rămas de unii
singuri în faţa agresorului. Pe
noi ne ajută toată lumea şi
simţim asta cu sufletul şi cu
inima. Suntem extrem de
recunoscători guvernului şi
poporului român pentru ajutorul umanitar oferit de către
oamenii cu suflet bun din municipiul Hunedoara. Spitalul de
pediatrie din Cernăuţi este singurul spital care acordă
asistenţă medicală la copii pe
cazuri de chirurgie pediatrică
– unde facem gărzi non-stop,
pe terapie intensivă, pediatrie
de urgenţă, nefrologie. Sunt cei
mai grav copii bolnavi internaţi aici.Vă mulţumesc tuturor
oamenilor din municipiul Hunedoara pentru tot ajutorul
care a fost adus aici”, a declarat
jurnaliştilor prezenţi la Cer-

năuţi, dr. Aurel Roşca.
Cuvinte de mulţumire au
venit şi din partea consulului
general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu, care a declarat pentru
Radio România Actualităţi că
întreaga regiune începe să aibă
de suferit din cauza aprovizionării deficitare.
„În acest spital vin copii din
toată regiunea. Mă bucur că
România a răspuns prezent şi
le mulţumim celor de acasă

pentru tot sprijinul acordat.
Încercăm să facem faţă tuturor
provocărilor”, a spus diplomatul român.
Trei camioane şi un microbuz încărcate cu medicamente, alimente, pături şi
saltele donate de cetăţenii municipiului Hunedoara, dar şi de
un lanţ de farmacii, au fost
trimise, la începutul acestei
luni, Spitalului de Pediatrie din
oraşul Cernăuţi. „Le mulţumim
tuturor hunedorenilor care au

donat. Mulţumiri speciale şi
hunedorenilor care au asigurat
transportul până la graniţa cu
Ucraina”, a transmis primarul
Dan Bobouţanu, care, împreună cu managerul Spitalului
Municipal, Radu Budae (foto
stânga), au însoţit convoiul
plecat din Hunedoara.
Donaţiile au fost făcute de
către 235 de persoane din municipiu, pe parcursul unei campanii organizată de administraţia
locală.

Viorel Salan: “Cel mai important aspect
rămâne dialogul direct cu oamenii”

A

u trecut deja două
luni din prima sesiune parlamentară
din acest an. Pentru a afla
şi cu ce rezultate, ne-am
adresat lui Viorel Salan,
deputat PSD şi secretar al
Comisiei pentru apărare,
ordine public şi siguranţă
naţională.
- Care este cea mai valoroasă realizare din aceste
două luni de zile?
Sunt foarte bucuros că am
reuşit să îmi împlinesc un vis
mai vechi. Toate cetățile
dacice din Munții Orăștiei au
protecția asigurată de către
jandarmi. Legea nr.23/2020
al cărei iniţiator sunt a fost
pusă în aplicare.

Am avut deosebita onoare
să fiu invitat la inaugurarea
postului de jandarmi montani
pentru cetățile Blidaru, Piatra
Roșie și Bănița. Am fost emoționat să mă aflu din nou
alături de foștii mei camarazi.
Au fost de faţă reprezentaţi ai
autorităţilor locale cu atribuţii
în acest sens.
Desigur greul abia de acum
încolo începe. Însă, mă bucur
că, din punct de vedere al
administrării și al protecției,
cetățile sunt pe mâini bune.
Pe de o parte Consiliul Județean Hunedoara, prin direcția
special creată, va sprijini activitatea de cercetare științifică, astfel încât să păstrăm
aceste vestigii în cele mai

bune condiții pentru generațiile următoare. De cealaltă
parte, Jandarmeria Română
are capabilitățile necesare
pentru a organiza protecția
monumentelor cu foarte bune
rezultate. Aşa cum îi cunosc,
jandarmii îşi vor face cu profesionalism datoria.
- În ce fel se desfăşoară în
mod obişnuit activitatea
parlamentară?
Cele trei paliere principale
ale activităţii parlamentare
sunt activitatea derulată în
plenul Camerei, cea desfăşurată în cadrul Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cea din
teritoriu.
- Atunci să le luăm pe
rând. Ce ne puteţi spune despre activitatea din plenul
Camerei Deputaţilor?
Şi aici lucrurile se desfăşoară pe mai multe direcţii,
dar cea mai importantă dintre
ele rămâne adoptarea legilor.
Iar în această perioadă au fost
adoptate o serie de legi im-

portante. M-aş opri doar la
trei dintre acestea.
Primul este Proiectul de
Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice și a
Legii nr.99/2016 privind
achizițiile sectoriale. A fost
completat cadrul legislativ al
achiziţiilor verzi astfel încât
autorităţile/entităţile contractante să utilizeze factori
de evaluare privind protecţia
mediului, în cadrul criteriului
de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai
bun raport calitate-cost pe
care îl utilizează pentru a
identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic.
Un alt proiect de lege important adoptat a fost cel care
reglementează statutul personalului contractual care, în
perioada stării de alertă, a fost
încadrat pe perioadă determinată. Proiectul de lege
prevede condiţiile şi termenele în care trebuie reglemen-

tat statutul personalului contractual angajat fără concurs
pe perioada stării de alertă.
Textul adoptat prevede între
altele că instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie
de nevoile determinate de
prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea
de alertă şi exclusive pentru
activităţi legate de aceasta,
pentru o durată determinată,
ce nu poate depăşi 90 de zile
de la data încetării stării de
alertă.
Şi aş încheia această scurtă
enumerare cu adoptarea Legii
privind căutarea persoanelor
dispărute. Aşa cum am
susţinut şi în şedinţa de plen,
prin acest act normativ statul
va oferi intervenţie calificată
în cazul persoanelor vulnerabile, a victimelor, în care categorie se înscriu şi persoanele
dispărute.
(Citiţi interviul integral
pe www.accentmedia.ro)
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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. 21470 din 15.03.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS
Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, având 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 14.04.2022, ora
10:00 în vederea închirierii mijloacelor fixe- staţii de încărcare pentru
autovehicule şi vehicule electrice sau hibrid, cu încărcare lentă ABB Terra
AC W22-T-R-C-0, 22 KW, trifazică, priză type 2RFID, 4g, aparţinând
domeniului public al Municipiului Hunedoara, în vederea exploatării
acestora, după cum urmează:
a) mijloc fix- staţie de încărcare situată în Municipiul Hunedoara, str.
Avram Iancu nr. 15;
b) mijloc fix- staţie de încărcare situată în Municipiul Hunedoara, Bd.
Libertăţii nr. 26.
Închirierea prin licitatie publică a mijloacelor fixe menţionate este
aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 420/23.12.2021 şi se
realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei
de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
în baza cererii depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de
multiplicare, în termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitării.
Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni,
Închirieri, Vânzări, Privatizare, din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara,
tel. 0254712877; fax.0254716087, 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 posesie a documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare
a clarificărilor este 05.04.2022, ora 10:00.
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 închiriere.
Ofertele se depun până la data de 13.04.2022 ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Hunedoara- Compartimentul Informaţii pentru
Cetăţeni din B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar pentru fiecare mijloc fix, care trebuie să
conţină două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de
14.04.2022, ora 10:00, în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara situat
pe Str. Furnalelor nr. 2B, municipiul Hunedoara, 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, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara, tel. 0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail:
tr-hunedoara-reg@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, în data de 23.03.2022.
Primar,
Dan Bobouţanu

Atletism

Medalii pentru atleții juniori
din județul Hunedoara la
Campionatele Naționale

L

a București, în Sala
de atletism din Complexul Sportiv
Național “Lia Manoliu “
din București s-au
desfășurat întrecerile
etapei finale a Campionatului Național de
atletism indoor pentru juniori și cadeți U 20,
competiție organizată de
către Federația Română
de Atletism în parteneriat

cu Ministerul Sportului.
Etapa de la București a fost
un important criteriu de
selecție pentru alcătuirea loturilor cu care România va
participa la întrecerile internaționale care vor fi organizate în perioada următoare.
Tânărul sportiv
Raul
Manuel Dan legitimat la CSM
Deva, unde este pregătit de
Cornelia Juratoni a cucerit

două medalii la aceste întreceri , ambele de argint. Prima
medalie a fost în proba de
1500 m pe care atletul din
Deva a încheiat-o cu timpul de
4:03.93 iar cea de a doua în
proba de 3000 m cu timpul de
8:50.74.
Un alt atlet junior, Adelin
Daniel Pop, legitimat la CSS
Hunedoara cu dublă legitimare la CSM Vatra Dornei ,
pregătit de Ștefan Beregszaszy
a încheiat competiția de la
București cucerind o medalie
de bronz în proba de 1500 m
cu timpul de 4:06.27.
Foarte aproape de podiumul de premiere, clasându-se
pe locul IV la aceste întreceri ,
au fost Eric Daniel Rus în finala probei de 3000 m și
Elisa Xandra Marisia Enache
(ambii legitimați la LPS Cetate
Deva) la săritura în înălțime și
Ionut Dorin Huțanu ( dublă legitimare CSS Hunedoara/CSM
Dorna Vatra Dornei) la 800 m.
Petrina Pivniceru, (CSS
Hunedoara) s-a clasat pe locul
V în finale atât la la 60 m cât
și la 200 m ca și Eva Eliza
Alzner (LPS Cetate Deva) la
săritura în înălțime.

Karate

Sportivii de la Elite Center,
medaliați la Cupa Orașului Simeria

S

portivi legitimați la CS
Elite Center din Hunedoara au participat
sâmbătă la Cupa CFR Simeria.
Deși majoritatea dintre cei
22 de sportivi ai clubului au
fost pentru prima dată la o
competiție de acest nivel ei au
avut o evoluție foarte bună
câștigând 19 medalii dintre
care 2 de aur, 8 de argint și 5
de bronz.
Au urcat pe prima treaptă
a podiumului de premiere
David Todorut în proba de
kumite 8-9 ani + 35 kg,
Alexandru Fedorean la kumite 10-11 ani + 50 kg și Ana
Maria Tiuntiuc kata 14-15 ani.
Medalii de argint au
câștigat Victor Mogoi la kumite 6-7 ani +30 kg, Luca
Sălăgean kumite 8-9 ani +35
kg, Eric Sipa kumite 8-9 ani 35 kg,Cristian Roatis kumite
10-11 ani +50 kg, Noemi Șoș
la kata 14-15 ani, Alexandru
Sipa, Georgiana Bălașa și Ana

Maria Tiuntiuc toate în proba
de kumite echipe.
Pe locul al treilea s-au situat Alexandra Stoica în proba
de kumite 14-15 ani + 50 kg
si la cea kumite pe echipe
echipe , Noemi Soș la kumite
14-15 ani - 45 kg și la kumite
echipe, Karina Pop la kata 1415 ani si la kumite individual,
Nicole Iacobe în proba de kumite 10-11 ani -40 kg și Sonia

Maglaș la kumite 6-7 ani + 25
kg.
Au mai participat la competiție: Mara Sălăgean, David
Doboi, Alesio Creanga, Nicolas
Falc, Hayden Cumbi, Cătălin
Molea, Alexandru Mican și
Andrei Cristea.
Sportivii hunedoreni au
fost însoțiti de senpai Andrei
Dobra și de sensei Eric Sos
(centură neagră 2 DAN).
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Natație

Sportivii din Rusia şi Belarus
excluşi de la Mondiale

Hochei pe gheață

Fetele au rămas acasă…

N

F

ederaţia
Internaţională de
Nataţie (FINA) i-a exclus miercuri, pe sportivii
din Rusia și Belarus de la
Campionatele Mondiale
din luna iunie de la Budapesta, după ce a autorizat iniţial participarea lor
la această competiţie sub
drapel neutru, informează
AFP.
Biroul organismului a luat
în considerare o "evaluare
independentă a riscurilor"
pentru a-i exclude pe înotătorii şi oficialii din cele două
ţări de la Mondiale-2022 (18
iunie-3 iulie) din cauza invadării Ucrainei de către Rusia,
a indicat FINA într-un comunicat.
"În urma acestor decizii,
FINA fost informată de
Federaţia rusă de nataţie în

legătură cu retragerea tuturor
înotătorilor ruşi" din competiţiile sale "pentru restul acestui an", a precizat organizaţia.
Nataţia se alătură astfel numeroaselor sporturi care i-au
exclus pe sportivii ruşi din
competiţiile internaţionale, de
la fotbal şi atletism până la
hochei pe gheaţă, rugby, badminton, handbal, ciclism şi
Jocurile Paralimpice de iarnă.
La începutul lui martie,
FINA îi autorizase pe ruşi şi
belaruşi să concureze, cu
condiţia să o facă sub drapel
neutru, la fel ca în tenis, box
sau judo,însă această poziţie a
devenit greu de menţinut în
faţa protestelor altor delegaţii,
Federaţia Elveţiană de Nataţie
ameninţând, de exemplu, că
va boicota Mondialele în cazul
participării Rusiei şi Be-

larusului.
FINA a retras în cele din
urmă Rusiei competiţiile pe
care urma să le organizeze,
printre care Campionatele
Mondiale în bazin scurt de la
Kazan (17 - 22 decembrie), şi
va căuta alte gazde și a deschis o procedură disciplinară
împotriva rusului Evgheni
Rîlov, campion olimpic en
titre la 100 m şi 200 m spate,
pentru "presupusa sa participare la o manifestaţie prorăzboi pe stadionul Lujniki
din Moscova".
Printre cei mai cunoscuţi
înotători ruşi sunt Kliment
Kolesnikov,
vicecampion
olimpic la 100 m spate şi
medaliat cu bronz la 100 m
liber, şi Anton Ciupkov, locul 4
la 200 m bras la JO de la
Tokyo.

aţionala feminină
de hochei pe gheaţă
a României s-a retras de la Campionatul
Mondial de senioare din
Bulgaria, din cauza faptului că nu toate componentele lotului erau vaccinate
contra Covid-19.
''Din păcate, FRHG a trebuit să retragă echipa de senioare a României de la
Campionatul Mondial de Senioare din Bulgaria, de la
Sofia. Cerinţele IIHF prevăd
ca toate jucătoarele să fie vaccinate. România nu a putut

asigura această condiţie. În
România, legea nu prevede
obligativitatea vaccinării'', se
arată în comunicatul FRHG,
publicat pe pagina de Facebook a federaţiei.
Campionatul Mondial de
hochei pe gheaţă feminin, Divizia a III-a, este programat în
perioada 4-7 aprilie, la Sofia.
Doar trei echipe au mai
rămas în competiţie, Belgia,
Bulgaria şi Lituania, după retragerea României. Anterior
s-au retras reprezentativele
din Hong Kong şi Ucraina.

Fotbal

C

Sancțiuni prin depunctare în fotbalul românesc

omisia de Disciplină
din cadrul Federaţiei
Române de Fotbal a
decis, în şedinţa sa de
miercuri, să sancţioneze
cluburile Academica
Clinceni şi Gaz Metan
Mediaş cu retragerea de
puncte în clasamentul
Ligii I din cauza
neachitării datoriilor faţă
de foştii jucători.
Clubul ilfovean a fost
sancţionat cu două puncte
pentru datoriile restante faţă
de Marius Cioiu: ''Se
sancţionează clubul ACS FC
Academica Clinceni cu interzicerea dreptului de a transfera şi/sau legitima jucători
în calitate de club cesionar şi
i se vor scădea puncte.
Scăderea de puncte se aplică
celor acumulate în campio-

natul de categoria cea mai
ridicată, urmând ca la fiecare
15 zile calendaristice de întârziere de plată echipei în

cauză să i se scadă câte două
puncte, respectiv pentru perioada
02.03.2022
22.03.2022, s-au scăzut două

puncta ''. Clubul Academica a
fost amendat cu 3.000 de lei
pentru faptul că a întârziat
plata jucătorului Aurelian
Păun şi i se acordă un termen
de graţie de cinci zile pentru
efectuarea integrală a obligaţiei de plată .
Gaz Metan a mai pierdut
două puncte pentru datoriile
neachitate faţă de foştii săi
jucători Sergiu Popovici şi
Alexandru Munteanu pentru
sezonul trecut. De asemenea
se sancționează
CS Gaz
Metan Mediaş cu interzicerea
dreptului de a transfera
şi/sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi i se
vor scădea puncte. Scăderea
de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de
categoria cea mai ridicată, ur-

mând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de
plată echipei în cauză să i se
scadă câte două puncte, respectiv pentru perioada
02.03.2022 - 16.03.2022, s-au
scăzut încă două puncte.
În urma acestei depunctări, Gaz Metan Mediaş rămâne în clasamentul playout-ului pe ultimul loc cu -3
puncte.
Până acum, CS Gaz Metan
Mediaş a fost sancţionată în
total cu 26 de puncte prin deciziile Comisiei de Disciplină
şi Etică din 11.02.2022 (2
puncte), 23.02.2022 (8 puncte),
02.03.2022 (4 puncte), 09.03.
2022 (8 puncte), 16.03.2022 (2
puncte) şi 23.03.2022 (2
puncte), primele patru decizii
venind înainte de play-out.
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Câteva lucruri interesante
despre legume și fructe

D

ătătoare de sănătate,
fructele și legumele
au un rol însemnat
în viața noastră. Pe lângă
faptul că ajută la întărirea
imunității organismului,
contribuie la aportul necesar de vitamine sau
minerale, acestea ascund
lucruri interesante și
chiar amuzante.

Culoarea fructelor și
legumelor
Este dată de fitonutrienți,
fiecare culoare având un set de
proprietăți nutritive, care au
efecte diferite asupra organismului. Și cum prezența coloranților naturali din legume și
fructe este extrem de importantă, în funcție de acest lucru
acestea sunt împărțite pe categorii. Potrivit cercetătorilor,
atât fructele cât și legumele se
găsesc în toate culorile curcubeului, iar atunci când sunt

rupte din copaci, fructele nu
mor. Ele continuă să reacționeze la mediul înconjurător.

Fructele și legumele
roșii
Reduc riscul de diabet și
boli cardiovasculare, fiind
benefice pentru piele. De
asemenea, sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, ele
ajutând la buna funcționare a
memoriei și a tractului urinar.
Au un rol important și în reînnoirea celulelor din organism,
potrivit curiozitati.md.

Fructele și legumele
portocalii
Sporesc funcționarea sistemului imunitar, reduc riscul
bolilor cardiovasculare și
îmbunătățesc vederea. Potrivit
cercetătorilor, caisele, piersicile, nectarinele, portocalele,
mango-ul sau papaya sunt

printre cele mai bogate surse
de nutrienți și vitamine.
Alături de acestea, dovleacul și
cartofii dulci conțin doze mari
de vitamina A si C, magneziu,
fier si beta-caroten, care ajută
digestia și reglează nivelul de
zahăr din sânge.

Fructele și legumele
galbene
Ajută vederea, digestia și
sistemul imunitar. Astfel că:
merele, perele, ananasul,
lămâia, pepenele galben, gutuile, bananele, alături de conopidă, ardei sau porumb
contribuie la absorbția de fier
și îmbunătățesc circulația
sanguină. Fiind bogate în
antioxidanți, acestea ajută la
refacerea sistemului imunitar,
ameliorează inflamațiile, grăbesc vindecarea rănilor, păstrând totodată, gingiile și dinții
sănătoși.

Fructele și legumele
albe
Din această categorie fac
parte conopida, usturoiul,
ceapa, para albă, ciupercile,
ghimbirul. Toate acestea sunt
bogate în antioxidanți, conținând și substanțe cu proprietăți antibacteriene. Tocmai de
aceea, legumele albe cu un
miros caracteristic, au fost numite ”antibiotice naturale”,
scrie natur-house.ro. Ele ajută
la întărirea sistemului imunitar și au efect antiinflamator.

Fructele și legumele
verzi
Redau energie și vitalitate
Acestea ajută și la detoxifierea
organismului, iar pigmentul
din clorofilă are capacitatea
puternică de regenerare la
nivel celular, curățând corpul și
luptând împotriva infecțiilor.

Sunt și o sursă importantă de
vitamina K, esențială pentru
sănătatea oaselor.

Fructele și legumele
albastre și violet
Au abilități antiîmbătrânire
și antiinflamatoare, reduc
riscul de Alzheimer, îmbunătățesc memoria și protejează
celulele din organism. Culorile
închise ale murelor, prunelor,
coacăzelor, strugurilor sau
vinetelor sunt o dovadă a
abundenței de minerale și
antioxidanți. Cu toate acestea,
murele trebuie consumate în
cantități moderate întrucât
conțin un nivel ridicat de
fructoză.

Curiozități despre
fructe și legume
• Legumele congelate sunt
mai hrănitoare decât cele
proaspete întrucât acestea își
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pierd o parte din elementele
nutritive până ajung în magazine.
• Roșia, cea mai populară
legumă din lume, este de fapt
un fruct, confuzia a apărut în
anul 1890, când o curte
supremă din SUA a numit-o
legumă, pentru a i se adăuga
taxe. Roșiile nu se păstrează
niciodată la frigider, pentru că
aerul rece le alterează textura.
Pentru a-și păstra gustul, trebuie să stea la temperatura
camerei. Codițele și frunzele
roșiilor sunt considerate otrăvitoare, întrucât acestea conțin
atropină. Consumul lor poate
provoca dureri la stomac și
stări de agitație.
• Sucul de roșii este cel mai
cunoscut suc de legume din
lume.
• Frunzele sfeclei de zahăr
se pot fierte și consuma la fel
ca spanacul, fiind foarte hrănitoare.
• Sucul de ardei gras întărește unghiile și părul, fiind
bogat în siliciu.
• Năutul este un bun înlocuitor al cafelei, boabele
prăjite și măcinate fiind un
puternic stimulant digestiv și
nervos.
• Usturoiul este bine să fie
zdrobit înainte de a fi gătit,
pentru a-și păstra proprietățile
anticoagulante, utile în prevenirea bolilor cardiovasculare
și a emboliilor.
• Ceapa nu se va consuma
la câteva zile după ce a fost
tăiată, chiar dacă este păstrată
în frigider, întrucât se contaminează cu bacterii. Chiar și după
ce a fost tăiată și stă câteva ore
la aer, este periculoasă, potrivit
acasă.ro. Gătită este mult mai
sigură. Consumul de ceapă a
fost asociat de către cercetători
cu o reducere a cel puțin 50 la
sută a riscului de apariție a
cancerului de stomac, dar și cu
o reducere semnificativă a
incidenței cancerului de sân. În
plus, ceapa funcționează ca un
sedativ, ea provocând somnul
dacă este consumată în stare

crudă.
• Măcrişul este planta care
are două tipuri de flori, unul
care atrage albinele pentru a
răspândi polenul şi celălalt care
face seminţe.
• Varza își poate pierde gustul dacă la gătit sunt folosite
ustensile din aluminiu. Varza de
Bruxelles crește pe tulpini lungi
și seamănă cu un băț care are în
vârf un clopot.
• Prazul este rudă apropiată
cu usturoiul rusesc, arpagicul
chinezesc, ceapa și leurda.
Asirienii, chinezii și egiptenii au
mâncat și au considerat prazul
drept o delicatesă. Împăratul
Nero a fost numit ”prazofagul”
întrucât consuma mari cantități
de praz condimentat cu ulei de
măsline, fiind convins că astfel i
se limpezește vocea.
• Ciupercile au propriul sistem imunitar, în lume existând
75 de specii de ciuperci care
strălucesc în întuneric. Poate de
aceea egiptenii le numeau
plantele nemuririi.
• Merele sunt cele mai consumate fructe din Europa. În
lume sunt cultivate peste 7.000
de soiuri de mere. Acestea se

coc de șase până la zece ori mai
repede la temperatura camerei, decât dacă sunt păstrate în
frigider. Merele plutesc în apă
pentru că au în compoziția lor
25 % aer, scrie libertatea.ro. Un
singur măr dă mai multă
energie decât o ceașcă de cafea,
acesta conținând aproximativ
80 de calorii.
• Strugurii sunt în top zece
a celor mai preferate fructe din
lume, alături de roșii, mango și
banane. În lume există peste
8000 soiuri de struguri. Este
nevoie de aproximativ 2,5 kilograme de struguri pentru a se
obține o sticla de vin. Dacă sunt
puse în microunde, boabele
explodează.
• Portocalele nu au un
conținut de vitamina C atât de
mare, neaflându-se în primele
10 fructe cu aport de vitamina
C. Un fruct de kiwi are de două
ori mai multă vitamina C decât
o portocală.
• Cojile de portocală conțin
de patru ori mai multe fibre
decât fructul și mai mulți
antioxidanți. Coaja se consumă
mai ușor dacă este dată pe
răzătoare.

• Bananele și ananasul
sunt considerate fructe de pădure. Acestea conţin o
substanţă chimică naturală,
care oferă o stare de fericire. De
asemenea, plasate lângă un
avocado tare sau lângă roșiile
verzi, bananele grăbesc procesul de coacere a acestora. Ele
sunt radioactive în mod natural,
acest lucru fiind posibil datorită
cantității mari de potasiu din
compoziția lor. ADN-ul unui om
este 50% asemănător cu ADNul unei banane, spun cercetătorii.
• Ananasul crește foarte
aproape de sol, deoarece este
fructul unei plante scunde, iar
kiwi crește în vie, asemenea
strugurilor.
• Arborele de avocado
înflorește doar dacă este plasat
lângă un alt copac și face fructe
doar după trei ani. Avocado are
proprietăți antioxidante, protejează sistemul imunitar împotriva virușilor sau a
bacteriilor și ajută la formarea
globulelor roșii.
• Atât grapefruitul cât și
sucul lui, combinat cu anumite
medicamente poate genera o

supradoză, acest lucru ducând
chiar la decese.
• În Japonia şi China,
pepenele este considerat cel
mai potrivit dar pe care poţi să
îl duci când mergi în vizită.
Pepenele japonez din soiul
Yubari este cel mai scump fruct
din lume, două bucăți vânzându-se cu 23.500 de dolari la
o licitație. Tot în Japonia pepenii
sunt de forma unui paralelipiped dreptunghic, pentru a fi
mai ușor de transportat și depozitat.
• Arahidele se dezvoltă la
rădăcina plantei, de aici și denumirea de alune de pământ.
• În doze mari, nucșoara
este un halucinogen.
• Căpșunele au mai multă
vitamina C decât portocalele.
• Există un arbore numit
”salată din fructe” pe care pot
crește de la trei la șapte fructe
diferite. Acest lucru a fost
obținut prin încrucișarea a
două sau mai multe plante care
cresc și funcționează ca una
singură.
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
PRO CINEMA

Vineri, 25 martie
ANTENA 1, ora 20,30, Sabotaj
TVR 1, ora 22,10, Luna comașilor(II)

Sâmbătă, 26 martie
TVR 1, ora 21,10, Păcală se întoarce
PRIMA, ora 22,30, Papillon

Duminică, 27 martie
FILMCAFE, ora 19,55, Nume de cod:K-9
PRO CINEMA, ora 22,30, Patriotul

Luni, 28 martie
Vineri, 25 martie, ora 20,30

Viața lui Pi

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

TVR 1, ora 22,10, Războiul lui Murphi
NAŢIONAL TV, ora 23,00, Trupe de elită

Miercuri, 30 martie
TVR 2, ora 20,10, La răsărit de Eden
PRO CINEMA, ora, 20,30, Asediați la domiciliu

Joi, 31 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Paznicul
TVR 2, ora 21,10, Misterele adevărului

• Doi prieteni:
- Cum a fost la vânătoare ieri?
- Bine, am împușcat o rață...
- Sălbatică?
- Nu știu, dar țăranul care m-a alergat cu furca,
sigur era sălbatic!
• La o bere…
Doi bărbați stau de vorbă:
- Tot ce îmi doresc este o femeie care să mă
iubească așa cum sunt eu.
- Și cum ești tu?
- Însurat.
• La o clinică de psihiatrie
Se fac renovări, iar mobila trebuie mutată la etaj.
- Ioane, Vasile! se adresează medicul unor
pacienți, ia luați voi dulapul ăsta și duceți-l la etaj!
Peste o jumătate de oră, medicul îl găsește
numai pe Ion, transpirat și suflând din greu.
- De ce te chinui de unul singur? Unde e Vasile?
De ce nu te ajută?
- Ba mă ajută! E în dulap, ține rafturile...
• Mărturisirea soțului
Sosind acasă, Costică îi mărturisește soției:
- Draga mea, trebuie să-ți spun că te-am înșelat
cu vecina noastră, Lenuța.
Atunci, din dulap se aude o voce:
- No, las`că ajung eu acasă!! Îi dau eu lu' nevastămea, de să mă țină minte...
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PRO CINEMA, ora 20,30, Frumușica
NAŢIONAL TV, ora 21,00, Delta Force 3

Marți, 29 martie

Filmul spune povestea adolescentului Pi Patel,
fiul unui director de grădină zoologică, care
supraviețuiește unui dezastru marin. După naufragiul unui transatlantic, Pi plutește în derivă, într-o
barcă de salvare, alături de o hienă, un urangutan,
o zebră rănită și un imens și înfometat... tigru de
Bengal. În astfel de situație, adolescentul își
folosește cunoștințele enciclopedice în ceea ce
privește comportamentul animalelor, pentru a-l
ține la distanță pe tigrul Richard Parker, construind
o tumultoasă și plină de riscuri relație pe parcursul
lungilor luni de călătorie pe valurile oceanului.

Minutul de umor

ALTE RECOMANDĂRI:

Încă din prima parte a intervalului vă bucurați de o perioadă
mai liniștită, cu foarte puține
evenimente și mai mult timp
liber. Primiți oferte interesante
de colaborări, care vă pot aduce
venituri substanțiale. Partenerul
de cuplu vă cere sprijin într-o
chestiune importantă.

LEU

TAUR
În perioada următoare aveți
posibilitatea să reluați un
proiect abandonat. La serviciu
lucrați în ritm alert, ca să puteți
pleca într-o mică vacanță de
sărbători, alături de partenerul
de cuplu. În familie vor avea loc
evenimente importante.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Urmează o săptămână cu multe
întâlniri, dialoguri sau călătorii
pe distanțe mici. Reușiți să
rezolvați toate problemele
legate de familie. La locul de
muncă nu sunt schimbări semnificative. Partenerul de viață va
avea o surpriză pentru voi.

Ca să începeți un nou proiect,
așa cum vă doriți, trebuie să
găsiți un moment prielnic și mai
ales, să aveți mai mulți bani.
Chiar dacă veniturile voastre au
șanse să crească, nu faceți risipă.
Se recomandă prudență și
discernământ în orice situație.

BALANŢĂ

SCORPION
În sfera socio-profesională vor
avea loc multe evenimente interesante. Legat de acest lucru,
vor fi discuții cu șefii sau cu
autoritățile. La serviciu aveți
multe de făcut și trebuie să
reactualizați anumite documente, acte sau contracte mai
vechi.

Ar fi de dorit să vă stabiliți
prioritățile și să vă ocupați mai
mult de problemele voastre,
decât ale altora. Nu de altceva,
dar unele colaborări își schimbă
termenii și condițiile de
desfășurare. Chiar dacă revin în
atenție cheltuieli mai vechi,
reușiți să vă descurcați.

Trebuie să vă gândiți mai mult
la voi și să vă faceți planuri de viitor. Pentru asta aveți nevoie de
liniște, de mai mult timp liber și
nu în ultimul rând, de
înțelegerea celor dragi. Până
una alta, rezolvați-vă cu prioritate obligațiile de la locul de
muncă.

Dialogurile cu persoanele
apropiate revin în actualitate și
chiar veți găsi soluții la unele
probleme mai sensibile. Vor fi
momente de relaxare, dar și disconfort sufletesc. Este posibil să
beneficiați de o sumă mare de
bani, de unde nici nu v-ați putut
gândi.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Apar oportunități pe tot parcursul intervalului. Tocmai de
aceea, veți fi nevoiți să vă
planificați mai bine timpul.
Chiar dacă nu vor fi schimbări
importante la locul de muncă,
s-ar putea să primiți niște bani
în plus dintr-o colaborare.

Problemele financiare revin în
actualitate, dar le veți rezolva pe
toate, într-un timp scurt. Ideile
voastre sunt apreciate la serviciu și există posibilitatea să
începeți un proiect nou,
aducător de venituri. În familie
sunteți hotărâți să faceți
schimbări.

Există mari șanse să rediscutați
termenii unei colaborări în care
să se implice și partenerul de
cuplu. Schimbările de la serviciu
nu vor fi întotdeauna pe placul
vostru, dar sunteți nevoiți să vă
adaptați. Aveți impresia că
cineva vă blochează toate demersurile.

PEŞTI
La serviciu trebuie să vă stabiliți
un plan de acțiune întrucât aveți
multe de făcut. Există și conflicte,
pe care n-ar trebui să le ignorați.
Important este să faceți cea mai
bună alegere atunci când vine
vorba de o colaborare pe termen
lung. Rezervați-vă și momente de
odihnă!
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Un joc pervers, după interesele
altora, ne va trage într-un război
al unor bezmetici

P

reședintele SUA, Joe
Biden, împreună cu
liderii mondiali,
speră să termine și să
prezinte în această
săptămână un pachet de
noi măsuri pentru a
pedepsi Rusia, a ajuta
Ucraina și a demonstra unitatea occidentală în cadrul
unor serii de summituri de
urgență din Europa. America nu va ataca Rusia,
numai UE să se implice. De
ce?! Ca să fie trași europenii, într-un război cu
rușii, noi fiind păpușarii
americanilor.
Propunerile periculoase
ale polonezilor
Se află pe masa NATO. Dacă
Ucraina este pierdută?
„Vor trebui să se gândească
la ce se va întâmpla dacă
Ucraina este pierdută”, a declarat generalul în retragere
Wesley Clark, fost comandant
suprem aliat al NATO. „După
ce cântăresc această problemă
– ce se întâmplă dacă Ucraina
cade – ei trebuie să ia în considerare ce se mai poate face
pentru a susține Ucraina în
luptă.
Într-un discurs emoționant
în fața Congresului, în care Zelenski a cerut o zonă de
interdicție aeriană și ajutor
pentru procurarea de avioane
de luptă, liderul Ucrainei s-a
adresat direct lui Biden.
„A fi liderul lumii înseamnă
a fi liderul păcii”, a spus Zelenski în limba engleză. Oare de
ce ascultă Baiden de Zelenski?
De asemenea, Biden a fost
provocat de fostul președinte
ucrainean, Petro Poroșenko,
să viziteze Ucraina. „Îl
provoacă pe Biden să se ridice
la înălțimea responsabilităților sale de lider al Occidentului, de lider al comunității
democratice a națiunilor. Și a
prezentat provocarea de facto
la adresa NATO. Oare NATO
este compusă numai din USA
și Biden? Summitul acesta
este foarte important, se trage
linia roșie.
La începutul lunii martie
Forumul Economic Mondial a anunțat că „îngheață
toate relațiile” cu Rusia. Forumul Economic Mondial este
motorul ideologic al Marii

Resetări, iar Putin era unul
dintre musafirii cei mai
prețuiți la Davos. Până întratât încât Klaus Schwab l-a invitat pe Putin să se adreseze
Forumului în 2015, la doar
câteva luni după ce anexase
Crimeea.
Un alt eveniment remarcabil s-a produs pe 11 martie:
într-un editorial-manifest,
George Soros a cerut „îndepărtarea de la putere” a lui
Vladimir Putin și Xi Jinping.
Dacă, vorba poetului, globalizarea ar trebui să poarte un
nume, ea s-ar numi „George
Soros”. Bătrânul miliardar este
întruchiparea însăși a globalizării.
Reacția neobișnuit de nervoasă a lui Soros față de Putin
și Xi, ieșire de bătrân amorez
înșelat de amanta cu jumătate
de secol mai tânără. Altele au
fost sentimentele globaliștilor
față de Putin și Xi în pandemie.
După ce Trump a fost răsturnat de la putere, lui Xi i s-a iertat inclusiv scăparea (eliberarea?) virusului din laboratorul de la Wuhan.
”Căruța” s-a rupt!
Când Rusia și China au refuzat să marșeze la ceea ce
fusese programată ca faza a IIa a Marii Resetări: combaterea
Schimbării Climatice. Oare
certificatele Covid sunt și
verzi? Rusia și China au refuzat să-și saboteze singure
economiile, dependente într-o
măsură covârșitoare de exportul (prima) și importul (a
doua) de combustibili fosili,
proscriși de Green Deal. În
acest moment, Putin și Xi au
devenit dușmanii de moarte ai
globalizării gândită de Schwab
și Soros, de Biden și Trudeau,
de Macron și Scholz.
Pe de altă parte, Marea Resetare, care le tulbură nopțile
și le provoacă vise umede
globaliștilor
occidentali,
înseamnă transformarea lumii
într-un stup: fiecare locuitor
stă cuminte în hexagonul lui și
execută fără să bâzâie sarcinile
trasate de o mână de trântori
tehnocrați, autoaleși într-un
Consiliu de Coroană al Mătcii.
Pentru a deveni realitate,
fiecare din cele trei lumi de
mai sus are nevoie de o
populație îmbunătățită. De un
Om Nou.

Pentru a „fabrica” acest Om
Nou, modelul rusesc de globalizare, fidel Gulagului, distruge trupurile pentru a le
controla.
Modelul occidental distruge sufletele, prin reeducare,
ștergerea identității și o
egalizare tipizată, procustiană.
Modelul chinezesc distruge și
trupurile și sufletele. Când a
devenit limpede că cele trei
săbii nu încap în aceeași teacă,
a început războiul. Două dintre săbii trebuie să fie frânte.
Biden s-a folosit de Zelenski ca
să-l provoace pe Putin. Ea s-a
produs la Consiliul de Securitate de la München, pe 19 februarie. Zelenski a avertizat că,
dacă nu i se oferă garanții suplimentare de securitate, nu
mai respectă Memorandumul
de la Budapesta, din 1994,
prin care Ucraina renunța la
armele nucleare.
Ideea că Ucraina ar putea
fabrica arme nucleare nu a
provocat nici un frison în rândurile delegațiilor occidentale
participante la München.
Dimpotrivă, zâmbitoare,
Kamala Harris, a salutat încă o
dată ideea aderării Ucrainei la
NATO. Războiul este cel mai
eficient și rapid mijloc de distrugere. Mai ales dacă războiul
are loc în Europa, leagănul
civilizației occidentale și chiar
între două țări ortodoxe.
Acum, lumea ortodoxă e
pârjolită și mâncată de dihonie.
Frica plutește în aer…
Lumea este ca hipnotizată.
În Ucraina se ciocnesc două
din cele trei Săbii Globaliste.
China stă în expectativă,
așteptând ca Rusia și Occidentul să-și macine puterile reciproc.
Ca întotdeauna în istorie,
România se află la mijloc,
prinsă între munții care se bat
în capete. Nu are în cine să se
încreadă. Asistăm la o luptă
între Dracu’, Tac-su și Fiu-su.
Troița răsturnată. Unitatea,
pacea și armonia mântuitoare
a Treimii Cerești, Marele
Biden care delirează de multe
ori ,sunt maimuțărite demonic
pe pământ și transformate în
Război și Pierzanie. Toți sunt o
”cloacă” de șmecheri.

„La Răsărit urgie, la Apus
urgie… Încotro s-o apucăm,
părinte?” – „În Sus.”În Sus, cu
un popas pe Cruce! Golgotă
sau Babilon?!
Dar să privim spre Rusia
care, din aceste sancțiuni va
ieși mai puternică, mai întărită
și nu va depinde de nimeni,
dacă știe să profite. Și va ști!
De ce nu se vorbește de agresiunea din Serbia nimic? De ce
NATO a bombardat Serbia la
ordinul globaliștilor? De ce
americanii construiesc fericirea lor pe nefericirea altora?
Ei, de 60 ani, poartă numai și
numai războaie care a dus la
pierderea de vieți omenești.
Oare noi chiar am uitat?
Rusia este acum aproape
complet independentă din
punct de vedere financiar de
Statele Unite.
Când Saddam Hussein a
anunțat în Irak că nu va mai
accepta dolari americani pentru petrol, două luni mai târziu
a izbucnit războiul în Irak, iar
Saddam Hussein a fost asasinat...
Multe războaie au fost purtate pentru a păstra dolarul
american.
Când Moammer Gaddafi a
creat o monedă valoroasă
pentru Africa, forțele militare
occidentale au intrat în Libia și
l-au asasinat.
Acum, Rusia a rupt în
sfârșit dolarul petrolului (bani
Fiat).
SUA se află acum într-o
criză existențială, iar Europa
va urma.
Dolarul este (aproape) în
faliment, iar guvernele corupte, care cer cu insistență să
reglementeze criptomonedele, arată corupția și rebeliunea
din interiorul organelor sistemului financiar organizat,
cum ar fi SEC, care dezvăluie
modul în care Bitcoin și
Ethereum sunt protejate...
Rusia are rubla, care este
susținută în întregime de aur.
India, China și Rusia au de
mult timp alte sisteme monetare decât SWIFT Ripple OFS,
XRP SI XLM ȘI SĂ NU UITĂM
BRICSUL.
Iar Rusia știe cum să iasă
din Matrix, lăsând în urmă sistemul financiar corupt, massmedia,
internetul…și
o
democrație plină de hoți și
haotică. Demascarea NWO,

UE, SUA, NATO, ONU, CERN,
OMS, CIA, MOSSAD etc.
Totul într-o mare groapă de
șerpi, plină de piramida
întunecată, interconectată și
malefică a elitelor. Un Occident
care nu mai are nicio direcție,
condus de un stat cu
conducători care nu dau nici
Americii o direcție bună.
Miroase a falimentul
omenirii!
Și, cel mai vinovat din punctul meu de vedere este acest
”filfizon” de Zelinski, care a
declanșat războiul.
Un individ care și-a băgat
poporul în război, din incapacitate de negociere și din multe
alte interese meschine pe care
le are! (vezi cazul de la Minsk).
Un ”circar” penibil.
Zelenski, ăsta e circul tău,
nu al nostru, e piesa ta de
teatru, joac-o singur, băiatule!
Păcat de oamenii care cred
în Zelinski. Le-ai dat arme
civililor, ai scos pușcăriași din
închisori și le-ai pus arma în
mână, nu mai știi cine în cine
trage în țara aia, ai mii de mercenari care luptă, iar Zelinski
joacă ,,piesa morții” întregii
Europe, făcând jocul unor senili și îmbuibați, care au încercat o ...hora în Kazastan, un
maidanel mai mic.
Ai vrut război cu Putin?
Foarte bine, îl ai, ești tare!
Luptă singur acum! Nici Zelinski, nici alții nu vor pace.
Ucraina a fost locul ,,matrapazlâcurilor”globaliștilor și afacerile necurate ale unor familii
de îmbuibați, iar noi suntem
sclavii așa zisei ,,DEMOCRAȚII”creată de mafioți, trădători
și bezmetici.
Noi nu vrem război cu nimeni!
Al dumneavoastră,
același,
Prof. ing.
Ioan Romeo Mânzală
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cIoRbă cu caRToFI șI sFEclă RoșIE

Fasolea
albă

INGREDIENTE
două cepe, un ardei
gras, un morcov, o sfeclă
roșie, 4 cartofi, 50 ml
ulei, borș, leuștean,
ceapă verde, sare.
mod de preparare:
Legumele se curăță de
coajă, se spală și se taie
cubulețe.
Într-o
oală

încăpătoare se toarnă trei
litri de apă și se pune la fiert.
Când apa începe să fiarbă, se
adaugă legumele, uleiul,
sarea și se lasă la fiert sub
capac.

După aproximativ 40 de
minute, când legumele sunt
aproape fierte, la ciorbă se
adaugă 500 ml de borș,
leuștean tocat și ceapa verde,
apoi se oprește focul.

chIFTEluțE DE PosT

Oferă multe beneficii organismului. Sursă importantă de
fibre și proteine, fasolea albă este bogată în antioxidanți,
având și un indice glicemic scăzut, scrie sfatulmedicului.ro.
De asemenea, ajută la reglarea depozitelor de grăsime din organism și, la fel ca alte tipuri de fasole, conține magneziu, un
mineral esențial pentru menținerea unei stări optime de
sănătate. O cană de fasole albă poate să ofere peste 50% din
cantitatea zilnică recomandată de fibre, spun specialiștii.

Icre de fasole
Ingrediente: 300 g fasole boabe, zeama unei lămâi,
ceapă după gust, ulei, sare, piper.
mod de preparare:
Fasolea se ține la moi de seara până dimineața, iar a doua
zi se scurge apa și se pune la fiert. Apa se schimbă de trei ori
din momentul în care începe să fiarbă. După ce s-a fiert, fasolea se scurge, dar apa se păstrează, și se dă prin mașina de
tocat sau blender. La fasolea dată prin mașină se adaugă câte
puțin ulei, la fel ca la maioneză și se poate dilua cu o cantitate
din apa în care a fiert. Se adaugă apoi ceapa tăiată și totul se
condimentează cu sare, piper și suc de lămâie, după gust.
Icrele de fasole se pun apoi în boluri potrivite și se pot decora
cu măsline și pătrunjel verde.

INGREDIENTE
mod de preparare:
Cartofii se curăță, se fierb,
apoi se zdrobesc. Separat, se
pune la fiert și orezul. Ceapa
se călește până devine
sticloasă și se amestecă ușor
cu orezul fiert. La compoziție
se adaugă cartofii fierți, ciu-

2 cartofi, pătrunjel verde, sare, ulei, boia, piper, o
cană de ciuperci, 2 linguri de orez, 3 linguri de făină.
percile date prin mașina de
tocat și făina. Ingredientele
se condimentează cu sare,
boia și piper, se adaugă
pătrunjelul verde, totul

amestecându-se până la
omogenizare. Din compoziția
obținută se fac chifteluțe care
se dau prin făină și se prăjesc
în ulei.

PRăjITuRă cu moRcovI șI mERE
mod de preparare:
Se mixează uleiul cu
zahărul și se adaugă, pe rând,
morcovii, merele rase, scorțișoara, sucul și coaja rasă de
portocală, făina cernută și
amestecată cu praful de copt,
iar la final, stafidele si esența
de rom. După omogenizare,
aluatul obținut se toarnă

INGREDIENTE
o cană morcovi rași, o cană mere rase, o cană zahăr,
o cană ulei, 100 g stafide, 3 căni făină cernută, zeama
și coaja de la o portocală, 1-2 lingurițe scorțișoară, un
plic praf de copt, esență de rom.
într-o tavă, nu prea mare
(20x40 cm), unsă cu ulei și
tapetată cu făină. Tava se dă
la cuptor, la o temperatură
potrivită, astfel încât să nu se

ardă, unde va sta aproximativ 45-60 de minute. După ce
este coaptă, prăjitura se
presară cu zahăr pudră și se
porționează.
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IMOBILIARe
l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină
840 mp, unic proprietar.
Telefon: 0728.232.750.
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.
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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.
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 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 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 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 .........................................................................

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.

TeReNURI
l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, telefon: 0774.578.808.
l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.
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.

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.
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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, 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.

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

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.

AUTO
Cumpăr autoturism Ford Fiesta,
Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic proprietar. Ofer până la 1000 euro. În
funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.
l

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

MATRIMONIALE
l Domn pensionar, 66 de ani, cu
situație materială bună, experiență de
viață, echilibrat, caut o doamnă
singură, de 50-60 ani, fără obligații,
gospodină, pentru un început sincer,
de viitor. Aștept SMS la telefon:
0720.407.430.

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.

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

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 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 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.

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
l 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.

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

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.
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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.

Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau căsătorie.
Tel. 0748.665.338.
l

l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.

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.
l

l 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.

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.
l

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

DIVERSE
l Vând vin roşu, din producție
proprie, fără zahăr şi alte chimicale.
Preţ 8 lei/litru, minim 5 litri, în vasul
cumpărătorului. Tel. 0724.451.762.
l Vând foarte avantajos mașină
de făcut pâine, nouă, marca Zass.
Telefon: 0745.344.510.
l Vând costum de femei, mărimea
48, nou, culoare oranj. Preț: 120 lei,
telefon: 0725.483.189.
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 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.
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Vălişoara: Drumul dintre
Vălişoara şi Băiţa, reabilitat
prin fonduri ale CJ
vălişoara - În cadrul ședinței din data de 9 martie
2022, Consiliul Județean Hunedoara a adoptat Hotărârea
nr.44/2022 privind solicitarea
de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectoarelor
din drumul comunal DC 20
aparținând proprietății publice
a Comunei Vălișoara și Comunei
Băița, în vederea realizării unor
lucrări de modernizare și reabilitare, urmare a solicitării comune a primarilor celor două
comune.
„Nu pot decât să mulțumesc, în numele meu și al
locuitorilor satului Stoieneasa, conducerii Consiliului
Județean Hunedoara și domnilor consilieri județeni, pentru sprijinul și promtitudinea
în rezolvarea favorabilă a demersului nostru. Fără sprijinul Consiliului Județean
Hunedoara, nu era posibil să
fie realizată în timp scurt o
astfel investiție, respectiv
modernizarea sectorului de
drum care străbate satul
Stoieneasa pe o lungime de
aproximativ 3,5 km, deoarece
bugetul comunei Vălișoara
este mult prea mic”, a spus
primarul comunei Vălişoara,
Camelia Bedea.
În opinia sa, modernizarea
drumului comunal DC 20 este
un mare beneficiu adus
locuitorilor satului Stoieneasa, în majoritate cetățeni
în vârstă, care în sezonul de
iarnă au mari probleme să se
deplaseze de la locuința acestora spre alte localități, dar și
pentru a beneficia de asis-

tență medicală de urgență, întrucât ambulanțele ajung cu
greu la locuințe.
„Chiar dacă au fost realizate lucrări periodice de
pietruire și decolmatare a
rigolelor existente și efectuarea operativă a deszăpezirilor, din cauza pantelor
abrupte, a curbelor strâmte și
a structurii solului aflate pe
sectorul de drum care aparține comunei Vălișoara,
circulația autoturismelor în
timpul iernii se realizează
anevoios. Modernizare acestui drum va genera creșterea
gradului de confort și
bunăstare al sătenilor și va
duce la atragerea de noi
locuitori în acest sat întrucât
zona este frumoasă, cu peisaje
deosebite, unde nu se resimte
agitația și zgomotul din
zonele aglomerate, chiar dacă
satul Stoieneasa este situat la
aproximativ 15 km de municipiul Deva”, a completat

primarul comunei Vălişoara.
Ea a arătat că Vălișoara are
nevoie de multe investiții în
infrastructură, în special în
modernizarea drumurilor care
nu pot fi realizate din bugetul
propriu, mai ales că bugetul
este în mare parte unul de
funcționare. Șansele pentru realizarea acestor investiții sunt
prin atragerea de fonduri europene, prin fonduri de la
bugetul de stat sau prin sume
primite de la Consiliul Județean Hunedoara.
„Sunt conștientă că nu se
poate realiza nimic spectaculos „peste noapte”, dar cu o
abordare constructivă și cu decizii înțelepte se pot pune
bazele unei dezvoltări durabile
a comunei Vălișoara. Asta
facem zi de zi în administrația
publică locală și considerăm că
suntem pe drumul bun iar,
într-un final, rezultatele vor fi
cele așteptate”, a conchis
Camelia Bedea.

Sălaşu de Sus: Gazul metan,
un proiect prioritar
pe agenda primăriei

Sălaşu de Sus – Proiectul
de introducere a gazului metan în comuna Sălaşu de Sus,
în valoare de 25 de milioane
de lei, este în atenţia autorităţilor locale. Termenul de
finalizare este unul foarte
strâns, 31 decembrie 2023,
aşa că procedurile trebuie accelerate atât cât permite
cadrul legal. De aceea, Primăria Sălaşu de Sus a demarat
procedura pentru obţinerea
autorizaţiei de construire. Ulterior, se poate scoate proiectul la licitaţie cu o clauză
specială în contract, iar când
sunt toate actele în regulă
constructorul se poate apuca
de lucrări.
„Proiectul trebuie să fie
gata până în 31 decembrie
2023. Eu cred însă că e un
termen prea scurt şi ar trebui
să găsim o modalitate de prelungire a acestuia. Sunt de realizat circa 60 de kilometri de
reţea- distribuţie şi racorduri
la gospodării. Este de lucru,
pentru că nu avem de săpat
10 metri de şanţ, ci o reţea de
60 de km care includ
săpătură, ţeavă, racorduri.
Apoi urmează revenirea drumului la stadiul iniţial prin

asfaltare. Eu cred că soluţii se
vor găsi. Principalul aspect
este că s-a găsit o modalitate
la nivel de guvern şi de Uniunea Europeană pentru a
putea finanţa acest proiect”, a
spus primarul comunei
Sălaşu de Sus, Ioan Vlad.
Aproximativ 70 % din comunele din România nu au
reţea de gaz metan, iar oamenii au nevoie de această facilitate.
„Cred că acum este un
proiect bienvenit, în condiţiile în care există şi restricţii
de tăiere din păduri.
Populaţia nu mai are acces la
lemnul de foc, aşa uşor, iar
gazul este o sursă alternativă
la încălzirea clasică, pe
lemne”, a conchis edilul local.

România trece la ora de vară
Deva - România trece la
ora de vară, în acest weekend, ultimul din luna martie.
În noaptea de sâmbătă, 26
martie, spre duminică ceasul
se dă înainte, ora 03:00 devenind ora 04:00. Ziua de
duminică devine astfel cea
mai scurtă zi din 2022.
Schimbarea orei a pornit
de la o idee a lui Benjamin
Franklin, în 1784, însă ger-

manii sunt cei care au introdus sistemul schimbării orei,
începând cu anul 1916.
Trecerea de la ora de
iarnă la ora de vară a fost intens dezbătută în ultimii ani,
Parlamentul European recomandând renunțarea la
schimbarea orei, începând
cu anul trecut. A lăsat însă la
latitudinea statelor membre
decizia.
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Un sondaj UE, pe 4,6 milioane de oameni, arată că oamenii resimt disconfort fizic
și mental din cauza schimbării orei. Oamenii întâmpină probleme în a adormi
sau au chiar insomnii.
Aproximativ 40% dintre
respondenți au spus că au
avut probleme în a se concentra, iar o treime s-au
simțit irascibili.

Unele persoane acuză o
oboseală puternică după
schimbarea orei, însoţită
eventual de o senzaţie de
disconfort şi chiar de dureri
de cap.
Ora de vară va fi valabilă
în România, din 27 martie
2022, când se schimbă ora,
ceasul dându-se înainte, până în 31 octombrie 2022.
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