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AdMINIStrAţIe

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 5
Noua telecabină din Deva
va fi inaugurată în această
vară. Investiția va permite 
o dublare a numărului 
de turiști care pot urca 
pe Cetate. 

SOCIALPAg. 3
O bucată de zgură de
peste 40 de kg a distrus
acoperișul și tavanul unei
case din Hunedoara. 
Oamenii nu știau de 
unde a apăut
bolovanul zburător. 

GRATUIT

Simeria a rămas
fără apă rece 
Simeria a rămas
fără apă rece 

MAgAZINPAg. 8-9
Primăvara, care începe să-și
intre în drepturi, ne oferă
primele plante medicinale,
recunoscute pentru puterea
lor tămăduitoare. Printre
acestea se numără Păpădia,
Ciuboțica-cucului şi Potbalul.

Deva, 22 Decembrie, 37A •  Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Alpinistul Adrian Ahrițculesei a reușit să
cucerească un nou vulcan din circuitul

”Seven Vulcanoes”. /pag 16



Z
i frumoasă de martie.
Soarele a oferit cu
drag o parte din farul

razelor sale.
În Biserica Ortodoxă din

satul Cinciș-Cerna erau des -
chise „ușile pocăinței”, iar
mulțimea de credincioși cerea
darul lui Dumnezeu, energie
spirituală, forță sfântă și put-
ere. 

Pe acest fond, s-a continuat
implementarea pro iec tului
„Trăim în Dumnezeu și El
trăiește în noi”, în coor-

donarea prof. Ioan VLAD,
ocazie cu care cunoscutei și
apreciatei interprete de cân-
tec religios, Veta BIRIȘ, (foto
1) i s-a acordat Diploma de
onoare „DRAG DE DUMNE -
ZEU” pentru „promovarea
prin cântec și trăire sufle teas -
că a învățăturii creștine, a
ortodoxiei - care este viața în
Hristos, viață în duh și
adevăr”.

Acest proiect desfășurat
sub egida Episcopiei Devei și
Hunedoarei, cu binecuvân -
tarea Preasfințitului Episcop
NESTOR, Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România și
„Accent Media” Deva, a făcut
ca întreg auditoriul, prin cân-
tecele religioase ale Vetei
BIRIȘ, să trăiască momente de
neuitat sub semnul biruinței
lui Hristos pe pământ, îm-
plinirea și încoronarea slujirii
sale de Domn și Mântuitor al
lumii. 

Privind în ochii celor
prezenți vedeai parcă cum
doreau o iubire frățească în

inimi curate - adevărata cale
de-a simți și cunoaște pe
Dumnezeu.

Acest moment cultural-reli-
gios a fost dedicat memoriei
preotului protopop iconom
stravrofor, Anton RUDEANU,
(foto mic stânga) - născut în
luna martie -  fiu al satului, cti-
tor al Bisericii din Cinciș-Cerna
și „Cetățean de onoare” al co-
munei Teliucu Inf. A fost un
cunoscut susținător al tainelor
lui Dumnezeu, bun îndrumător,
sfătuitor, mângâietor și lumi -
nător spre dreapta credință
creștină ortodoxă. 

Tot cu acest prilej, părin telui
paroh, APIETROAEI Cosmin
Gabriel, i s-a oferit Diplomă
pentru promovarea și păstra -
rea tradițiilor populare stră mo -
șești în rândul tinerei generații.

Prof. dr. Mihail Nicolae
RUDEANU a dorit să ne declare
în exclusivitate: „Cântecele
Vetei Biriș au aprins în noi lu-
mina minții și a inimii curate, au
altoit și trezit credința în viața
sfântă și unirea cu Dumnezeu”.

Ioan TĂNASE, membru în
Consiliul parohial, ne-a relatat
cu sinceritate: „Cântecul reli-
gios face ca pe țarinele sufletu-
lui nostru să crească semințe
roditoare, împodobindu-ne ast-
fel cu florile virtuților și fapte
bune. Prin cântec religios
primim sămânța cuvântului lui
Dumnezeu necesară pentru a
culege roadele mântuirii”. 

Implementarea proiectului
„Trăim în Dumnezeu și El

trăiește în noi” - ne spunea Cor-
nel POENAR, directorul ziarului
„Accent Media” - va continua și
în alte Biserici printr-o auten -
tică prezentare și promovare a
cântecului religios creștin orto-
dox. 

Dorim ca beneficiarii să-și
formeze dorința de-a urma și
sluji pe Dumnezeu, iar virtuțile
să le fie trăite după Evanghelie,
sub genericul „Iisus este centrul
vieții și Izvorul Mântuirii”.
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L
a nivelul județului
Hunedoara, atunci
când vine vorba 

despre adolescenți și
cola borarea acestora cu
organismele de speciali-
tate, precum Direcția
Județeană pentru Sport 
și Tineret Hunedoara,
există o certitudine clară. 

Și anume aceea că, intere-
sul tinerilor faţă de proiec tele
comunitare sau partici parea
la conferinţe, dezbateri,
activități, acțiuni ori ateliere
de creaţie nu a fost diminuat
nicio clipă, ci, din contră. Zeci,
chiar sute de elevi și/sau
studenți de la mai multe
instituții de învățământ din
județul nostru au continuat și
dezvoltat în permanență
parteneriate de succes atât
pentru generația lor, cât și
pentru comunitățile din care
aceștia fac parte. Supervizați

de cadre didactice și/sau con-
silieri din cadrul DJST Hune-
doara, tinerii au reușit să
dezvolte strategii și să par-
ticipe activ în viața socială,
culturală și economică.

Potrivit conducerii DJST
Hunedoara, și primul trimes -
tru al lui 2022 a fost marcat
de implicarea lor, a tinerilor.
Un exemplu în acest sens este
dat de beneficiarii proiectului
„Vreau să fiu copil, nu părinte

ACUM”.
„Chiar dacă a debutat anul

trecut, acest proiect s-a
dovedit a fi un adevărat tur de
forță care nu numai că s-a bu-
curat de implicarea a zeci de
elevi, cadre didactice de spe-
cialitate și consilieri din rân-
dul DJST Hunedoara, dar își
continuă și acum ecourile
pozitive. Altfel spus, tinerii
participanți -beneficiari ai
unor seminarii, dezbateri,

cursuri cu tematică foarte
complexă - reușesc în prezent
să disemineze informațiile
obținute în rândul altor sute
de elevi din diverse unități de
învățământ hunedorene.
Aceștia din urmă vor deveni
participanți activi în școlile
lor la discuții și dezbateri co-
mune despre subiecte care
vizează responsabilitatea, in-
cluziunea, sănătatea, educația
sexuală, relațiile tânăr - socie -
tate”, susținea Cristian Lau -
rențiu PINTE (foto),
di   rec torul executiv al Direcției
Județene pentru Sport și
Tineret Hunedoara.

Spiritul civic și dorința de
implicare a adolescenților
hunedoreni sunt demne de
toată lauda, mai spune direc-
torul DJST, totodată declar-
ându-se mândru că din ce în
ce mai mulți tineri văd DJST ca
pe un partener de încredere în

derularea inițiati velor lor.  Un
alt exemplu elocvent a fost și a
doua ediție a proiectului „The
Joy of Painting”. Desfășurată în
luna februarie a.c., acțiunea a
vizat amatorii de pictură (prin
cursurile de artă), scopul final
fiind cel de suflet, unul lumi-
nos și plin de culoare: strân-
gerea de fonduri pentru
adăpostul de câini din Sân-
tuhalm.

... Iată că generația aceasta
tânără, în ciuda tuturor încer -
cărilor și necunoscutelor
cărora a trebuit să le facă față
în acești ultimi ani, continuă
să își păstreze spiritul treaz,
nonconformist și neînțeles
uneori, dar neîntinat, plin de
creativitate și de compasiune,
de cele mai multe ori -
conchide Cristian Laurențiu
Pinte.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

La Biserica din Cinciş-Cerna, Veta BIRIŞ a primit
Diploma de onoare „DRAG DE DUMNEZEU”

Tinerii, participanți activi la viața socială 
și cultural-economică

Foto 1



Hunedoara – Două bucăți
de zgură care s-au prăbușit
prin tavanul unei locuințe ce
aparține unei familii din mu-
nicipiul Hunedoara și în
curtea unei case din oraș au
fost ”capul de afiș” al știrilor
de la mijlocul săptămânii,
după ce, inițial, nimeni nu știa
cum au reușit niște bolovani
de peste 40 de kilograme să
cadă, efectiv, din cer. 

Cercetările efectuate de
autorități au arătat însă că
bucățile de material rezultate
în urma unor detonări făcute
de către două firme de profil
pe o platformă a fostului com-
binat siderurgic din Hune-
doara, în cadrul operațiunilor

tehnologice de recuperare a
fierului vechi existent în
aceste deșeuri. 

Platforma de lucru se află
la o distanţă de circa un kilo-
metru de locul în care au
căzut bucățile de zgură. Inci-
dentul a fost anunţat auto -
rităţilor, care au deplasat la
faţa locului două autospeciale
şi un echipaj CBRN (Chimic
Radiologic Biologic şi Nu-
clear) care a efectuat mă su -
rători asupra pietrei, în urma
analizei rezultând că aceasta
nu prezenta pericol radio-
logic.

”În urma cercetărilor s-a
stabilit că cele două corpuri
căzute la cele două imobile

sunt bucăţi de zgură, care au
provenit în urma detonării
unei bucăţi de zgură, activi-
tate desfăşurată la aproxima-
tiv un kilometru de imobilele
în cauză, respectiv în incinta
fostului combinat siderurgic,
pe actuala platformă, unde
două societăţi comerciale
desfăşoară activităţi de ex-
cavare şi colectare a deşeu ri -
lor metalice”, se arată într-un
comunicat al IPJ Hunedoara.

Ancheta în acest caz este în
desfăşurare, urmând ca din
cercetările efectuate să se
stabilească toate împrejură -
rile în care s-au comis aceste
incidente.

Poliţiştii vor verifica şi

dacă activităţile din incinta
fostului combinat, desfăşu ra -
te de către cele două societăţi
comerciale, s-au efectuat cu
respectarea prevederilor le -

gale. În cauză, poliţiştii au în-
tocmit un dosar de cercetare
penală, sub aspectul săvâr -
şirii infracţiunii de distrugere
din culpă.
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A
dministratorul unei
asociații de locatari
este anchetat pen-

tru un prejudiu de un 
miliard de lei vechi.

Simeria – Sute de familii
din orașul Simeria s-au văzut
în situația, deloc plăcută, de
a rămâne fără apă rece, după
ce 21 de blocuri din locali-
tate au fost debranșate de la
rețea din cauza datoriilor
către operatorul regional SC
ApaProd SA Deva. Datoriile
sunt foarte mari și se
cifrează la 320.000 de lei,
unele restanțe fiind din anul
2015.

Oamenii acuză faptul că
nu știau de aceste restanțe și
susțin că ar fi trebuit să fie
informați, în prealabil, de-
spre ceea ce se întâmplă, mai
ales că unii dintre ei nu au
restanțe la plata taxelor co-
mune. 

Rămași fără apă, oamenii,

dar și agenții economici de la
parterul blocurilor de

locuințe-nevoiți să închidă
magazinele sau activitatea
de acolo, au cerut sprijinul
administrației locale în de-
blocarea situației. 

„Sunt sute de persoane
care nu mai au apă rece din
cursul zilei de miercuri. Sunt
afectate familii, copii, dar şi
agenţi economici care îşi
desfăşoară activitatea la
parterul blocurilor de locuit.
Am solicitat operatorului de
apă să renunţe la debranşări
pentru că se va găsi o
formulă de plată pentru da-
torii, unele vechi din anul
2015”, a declarat primarul
ora şului Simeria, Iulius
Bedea.

El a menţionat că pe 29
martie a primit o înştiinţare

de la operatorul de apă prin
care era anunţat că vor fi
debranşaţi consumatorii cu
datorii, însă acestea nu pot fi
achitate integral în câteva
zile, fiind nevoie de un grafic
de eşalonare. În acest con-
text, edilul local a menţionat
că are programată o întâl-
nire, vineri, la Parcul de Afac-
eri Simeria, cu asociaţiile de
proprietari din oraş şi cu
reprezentanţii companiei de
apă pentru a găsi o soluţie la
această problemă prin
eșalonarea plăților și emi te -
rea unor angajamente de
plată a restanțelor.

„Nu putem sta fără apă.
Este o situaţie inacceptabilă.
Am înţeles că Apaprod tre-
buie să-şi recupereze datori-

ile, dar ele nu pot fi achitate
în câteva zile”, a precizat pri-
marul Iulius Bedea, care s-a
întâlnit joi cu mai mulți
președinți de asociații de lo-
catari din oraș.

Pe de altă parte, IPJ Hune-
doara a informat că adminis-
tratorul a două asociaţii de
proprietari din oraşul Sime-
ria este cercetat penal pen-
tru că nu a depus banii
încasaţi de la oameni pentru
plata serviciilor de apă şi
canalizare. Prejudiciul se
ridică la 100.000 de lei, iar
cazul a fost preluat de
procurori.

„În  cauză, polițiștii  au în-
tocmit  două  dosare penale,
pentru  săvârșirea infrac -
țiunii de delapidare, dosare
aflate sub directa coor-
donare și  supraveghere a
procurorilor de caz din
cadrul  Parchetului  de pe
lângă Tribunalul Hunedoara
și ai Parchetului de pe lângă
Judecătoria Deva”, a precizat
purtătorul de cuvânt al IPJ
Hunedoara, Carla Strujan.

Operatorul regional de
apă ApaProd SA Deva a
anunţat că va sista furni -
zarea apei reci la toţi con-
sumatorii cu datorii mai
vechi de 45 de zile, în zona
Simeria fiind emise aproape
500 de somaţii de acest fel. 

Pentru a putea beneficia
din nou de serviciul de ali-
mentare cu apă potabilă, uti-
lizatorii trebuie să achite
integral debitul restant și
taxa de rebranșare în valoare
de 150 de lei + TVA.

Apa Prod – aproape 2.800 de somații
de plată

Apa Prod Deva a informat ieri că a emis somații de
debranșare către toți utilizatorii care înregistrează debite
restante,  mai vechi de 45 de zile. În total, au fost emise
2.770 de somații de plată, după cum urmează:

- Zona Deva (Deva, Vețel, Șoimuș, Ilia, Dobra, Gurasada)
– 610 somații

- Zona Simeria (Simeria, Hărău, Băcia, Bârcea Mare) –
489 somații

- Zona Călan (Călan, Bretea Română) – 120 somații
- Zona Hunedoara (Hunedoara, Teliucu Inferior, Bârcea

Mică, Cristur) – 1.088 somații 
- Zona Brad (Brad, Crișcior, Bucureșci, Baia de Criș,

Buceș, Băița) – 244 somații
- Zona Geoagiu (Geoagiu, Romos) – 88 somații 
- Orașul Hațeg – 131 somații.

Sute de oameni din Simeria, 

fără apă rece din cauza datoriilor

OZN-ul din combinatul siderurgic 
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Pe 29 martie 2004,
Partidul Social Demo-
crat reușea să aducă

aderarea României la
Alianța Tratatului Nord-At-
lantic (NATO).După eforturi
coordonate peste o
perioadă de mai mulți ani,
statul român a dat atunci
un semnal puternic, care va
determina rolul său în
lume pentru totdeauna.

În timp ce la granițele
României are în continuare loc o
agresiune militară fără prece-
dent în Europa ultimelor dece -
nii, viziunea social-democrată
de atunci asigură astăzi sigu -
ranța românilor, respectiv vi-
itorul copiilor și tinerilor noștri.

NATO este un garant al
securității pentru toți cetățenii
săi, care sunt egali și se bucură
de siguranța colectivă, iar acest
lucru este stipulat foarte clar în
Articolul 5 al Tratatului: un atac
asupra oricărui aliat va fi consid-
erat un atat împotriva tuturor.

Rolul României în structurile
de apărare nord-atlatice a cres-
cut din 2004 până în prezent,
statul nostru fiind recunoscut
astăzi ca un partener de în-
credere și un aliat care înțelege
provocările zilelor noastre.
Totodată, actuala coaliție de gu-
vernare asigură echilibrul
instituțional și poziția de lider
regional al României. Avem un
stat stabil, cu politici interne și

externe predictibile și coerente.
Putem răspunde prompt și apli-
cat tuturor încercărilor, alături
de aliații noștri.

În anii următori, pe măsură
ce depășim pandemia și obsta-
colele geopolitice și economice
regionale, am convingerea că
PSD și partenerii de la gu-
vernare vor ridica nivelul de trai,
în concordanță cu așteptările
cetățenilor. Românii merită mai
mult, mai repede, mai bine.

La mulți ani cu pace și pros-
peritate, România!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Hunedoara - Două meda -
lii de aur şi trei de argint au
fost câştigate de studenţii şi
doctoranzii Facultăţii de In-
ginerie Hunedoara (FIH) cu
ocazia participării la Târgul
internaţional de ştiinţă pen-
tru tineret YISF Indonezia.

Medaliile de aur au revenit
unor lucrări elaborate de do -
ctoranzi din domeniul inginer-
iei materialelor, pro iec tele
având ca temă valorificarea
şlamurilor feroase rezultate
din industria siderurgică, re-
spectiv, influenţa compoziţiei
chimice asupra saboţilor de
frână de la căile ferate.

Medalii de argint au primit
trei echipe de studenţi ai
facultăţii. Prima dintre ele a
prezentat un proiect prin care
o maşină de oraş a fost
transformată în una de off-
road, a doua echipă a dez-
voltat o metodă de tăiere
originală a plăcilor de alu-
miniu folosind tehnologia
laser, iar cea de-a treia a
susţinut un studiu referitor la
influenţa pe care o au
diferitele tipuri de parapeţi în
siguranţa rutieră.

”Implicăm studenţii în
această educaţie non-formală
pentru că ne dorim să avem

ingineri creativi şi inovativi.
La finalul facultăţii, ei au
şanse mult mai bune de a-şi
găsi o slujbă mult mai bine
plătită deoarece, prin porto-
foliul lor de lucrări, se poate
face o diferenţă faţă de alţi
candidaţi”, a arătat inventa-
torul Corneliu Birtok Bă -
neasă, cadrul didactic la FIH.

Facultatea de inginerie din
Hunedoara este parte a
Universităţii Politehnica din
Timişoara și numără 700 de
studenți care învață pe di-
verse domenii.

18 ANI DE SIGURANȚĂ, ÎN NATO

Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara a început
derularea unui proiect cu
fonduri europene neram-
bursabile, în valoare de peste
4,3 milioane de lei, destinat
Spitalului Judeţean de Ur -
genţă (SJU) Deva, în vederea
creşterii capacităţii de ges-
tionare a crizei sanitare
cauzate de pandemia de
COVID-19, a informat marţi
administraţia locală.

Proiectul are ca scop dez-
voltarea infrastructurii san-
itare a spitalului judeţean
prin investiţii în dotările
necesare pentru ca unitatea
medicală să poată oferi un
răspuns eficient şi util în
cazurile de COVID-19.

"Prin proiect se urmăreşte

asigurarea capacităţii adec-
vate de îngrijire şi tratament
a cazurilor de infecţie cu
virusul SARS-CoV-2 şi de ges-
tionare a crizei sanitare prin
modernizarea şi tehnolo-
gizarea la nivel european a
infrastructurii sanitare defi -
citare a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Deva. Proiectul
prevede achiziţia de apa -
ratură performantă, echipa-
mente de protecţie, materiale
sanitare şi consumabile", a
precizat președintele Con -
siliu lui Judeţean Hunedoara,
Laurențiu Nistor.

Valoarea totală a proiectu-
lui, care se derulează până la
31 decembrie, este de 4,3
milioane lei, fonduri integral
nerambursabile. 

Fonduri 
nerambursabile 
pentru Spitalul

Judeţean

Medalii de aur şi de
argint obţinute de

studenţii Facultăţii de
Inginerie, în Indonezia
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L
ucrările sunt
avansate și au 
ca scop creșterea

numărului de turiști 
care urcă pe cetate.

Deva - Noua telecabină de
pe Dealul Cetăţii Deva, cu o
capacitate dublă faţă de
vechiul echipament, va fi
inaugurată în această vară,
cel mai probabil la începutul
lunii iulie, lucrările fiind deja
avansate.

"Noua telecabină va fi
inaugurată, sperăm, la sfâr şi -
tul lunii iunie-începutul lunii
iulie. Telecabina este montată
pe actuala cale de rulare, iar
acum se lucrează la partea de
infrastructură şi la staţiile de
plecare şi de sosire. Ea este
prevăzută cu 30 de locuri, faţă
de 16 locuri telecabina veche,
ceea ce înseamnă o dublare a
numărului de persoane care
pot urca o dată pe Cetate. În
acest fel vom putea primi
mult mai mulţi turişti", a de-
clarat primarul Florin Oan -

cea, într-o conferinţă de
presă.

Telecabina veche de la
Cetatea Deva a fost oprită, în
noiembrie 2021, pentru a fi
înlocuită cu o alta nouă, ca
parte a unui program de
investiţii în valoare de 15,7
milioane lei, dedicat îmbu -
nătăţirii sistemului de trans-
port pentru turişti.

Investiţia cuprinde, pe
lângă înlocuirea vechii tele-
cabine, şi modernizarea
instalaţiei de transport încli-
nat de pe Dealul Cetăţii, a sis-
temelor de comandă şi de
siguranţă funcţională a aces-
tora, precum şi reabilitarea
celor două staţii între care
circulă telecabina.

Proiectul mai include ame-
najarea şi refuncţionalizarea
zonei de la poalele Dealului
Cetăţii, redimensionarea ca -
me relor tehnice din staţiile
de plecare şi de sosire pentru
turişti, modernizarea grupu -
rilor sanitare, adaptarea ram-

pelor de acces pentru per-
soanele cu deficienţe neuro-
motorii.

Telecabina veche care urca
pe Cetatea Deva a fost pusă în
funcţiune în anul 2005 şi avea
o capacitate de 16 locuri.

Înainte de pandemie, în
anul 2019, Cetatea Deva a fost
vizitată de 176.161 de turişti
care au folosit telecabina, iar
din vânzarea biletelor de
transport au fost aduşi la
bugetul local al municipiului

Deva circa 2,64 milioane lei,
potrivit datelor primăriei.

În prezent, accesul pe
Cetatea Deva se poate face pe
jos, pe unul dintre cele trei
trasee marcate prin pădurea
de pe Dealul Cetăţii. 

Deva – Municipiul Deva se
alătură celorlalte orașe din
țară care folosesc sistemul
de trotinete electrice. Aces-
tea sunt o soluție pentru a
merge la serviciu, a te întâlni
cu prietenii sau de a te
plimba prin oraș.

Începând de joi, 31 mar-
tie, locuitorii municipiului
Deva au la dispoziție troti -
nete electrice pentru a se de-
plasa prin oraș, acestea
pu tând fi utilizate în baza
unei aplicații. Folosirea
trotinetelor se face contra-
cost, care poate oferi și un
sistem de abonamente.

Aceste mijloace de trans-

port vor fi disponibile în
Deva în cartierele Dacia,
Emanoil Gojdu, Centrul
Vechi, Progresul, Dorobanți
etc., asigurând conexiunea
între toate zonele cheie ale
orașului.

Trotinetele electrice sunt
puse la dispoziție de liderul
mondial Lime, care se va
ocupa și de mentenanță,
încărcarea și plasarea aces-
tora în oraș. 

Lime colaborează cu
municipalitățile locale pen-
tru a oferi trotinete electrice
care să  fie utilizate pentru
orice cursă sub 5 km.

Pentru a utiliza Lime, cei

care doresc să folosească
această alternativă de a se
deplasa trebuie să descarce
aplicația, să localizeze o
trotinetă de pe hartă și să o
deblocheze cu simpla atin-
gere a unui buton. Pentru a
încheia cursa, călătorii tre-
buie să urmărească instruc -
țiunile din aplicație și să
parcheze trotineta respon -
sabil. 

Să mergi cu Lime te va
costa 2 lei pentru deblocare
și 0,68 lei pe minut. 

Cei care aleg acest mijloc
de transport sunt încurajați
să poarte căști pentru sigu -
ranță.

Castelul Corvinilor, pregătit

pentru sezonul de vară

Hunedoara - În paralel cu lucrările de restaurare, la
Castelul Corvinilor se fac ultimele pregătiri pentru ca vi -
zitatorii care-i vor trece pragul să fie primiți cum se cu-
vine. 

Angajații repară mobilierul urban, aplică baiț pe bănci,
dar și pe lateralele podului de acces în castel, au fost plan-
tate flori de primăvară și s-au montat indicatoare spre
expozițiile din Curtea Husarilor.

Începând cu 1 aprilie 2022, Castelul Corvinilor va trece
la programul de vară, fiind deschis publicului vizitator
lunea între orele 12:00-20:00, iar de marți până duminică,
între orele 9:00-20:00.

Noua telecabină de pe Dealul Cetăţii
Deva va fi inaugurată în această vară

Trotinete electrice pe străzile din Deva
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T
alentații înotători
legitimați la CSS
Hunedoara

(antrenor Anca Băjan) au
reușit  să se evidențieze
din nou cucerind la între-
cerile Campionatului
Național de Seniori,
Tineret, Juniori,
competiție organizată de
către Federația Română
de Natație și Pentatlon
Sportiv (FRNPS), cincii
medalii ( una de  aur, trei
de argint, una de  bronz),
sportivii hunedoreni fiind
prezenți în șapte finale și
au avut patru  clasări în

primele 8 locuri din fi-
nalele competiției.

Nandor Nagy  a câștigat
trei medalii individuale la
aceste întreceri, fiind cel mai
titrat sportiv al clubului
hunedorean la ediția din
acest an a competiției de la
Bacău.El a cucerit medalia de
aur și titlul de campion
național în proba de  200 m
liber și apoi două medalii de
argint și titlurile de  vicecam-
pion național în probele de
400 m și 800 m liber.

O medalie de argint a fost
cucerită de noile vice cam-
pioane naționale , componen-

tele ștafetei feminine de
4x100 m liber, cele care au
cucerit și o medalie de bronz
la ștafeta  4x100 m mixt,
adică sportivele  Ariana Flo -
ră nescu, Zsofia Nagy, Maria
Iloviceanu și Bianca Lungu.

De menționat faptul că 
Ariana Florănescu a fost
prezentă  în cinci finale. Iar
colega ei Zsofia Nagy  în două
finale.la competiția de la
Bacău. 

Felicitări tuturor și antre -
norilor de la CSS Hunedoara
pentru aceste rezultate și suc-
ces la competițiile viitoare.

C
omisia de Disciplină
a Federaţiei Române
de Fotbal a

sancţionat, miercuri,
clubul Academica
Clinceni cu scăderea a
încă două puncte în clasa-
mentul play-out-ului Ligii
I, ca urmare a neachitării
restanţelor salariale
către fostul său jucător
Cristian Gavra.

În urma depunctării, Aca-
demica Clinceni rămâne în
clasamentul play-out-ului pe
penultimul loc cu 3 puncte.

Până acum, Academica
Clinceni a fost sancţionată în
total cu 4 puncte prin decizi-
ile Comisiei de Disciplină şi
Etică din 23.03.2022 (2
puncte) şi 30.03.2022 (2

puncte). Tot miercuri,
Comisia de Disciplină a FRF
l-a sancţionat cu avertisment
pe preşedintele clubului FC
Argeş, Ion Vlădoiu, ca ur-

mare a acuzaţiilor de blat
formulate la adresa meciului
FCSB - Farul Constanţa, scor
0-2, în etapa a 28-a a sezonu-
lui regulat al Ligii I.

Fotbal 

Sancțiuni dictate de federație

Comuna Ribita
Str. Principală nr. 22

telefon : 0254 683 791, 
e-mail: primariaribita@yahoo.com

www.ribita.ro

ANUNŢ 
pentru concursul organizat pentru ocuparea

postului contractual de  şofer I în cadrul 
Serviciului de administrarea domeniului 

public şi privat al comunei Ribiţa

Primăria comunei Ribiţa,cu sediul în comuna Ribiţa,lo-
calitatea Ribiţa,str.Principală,nr.22,judeţul Hunedoara în
baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
organizează concurs pentru ocuparea postului contractual
de  sofer I în cadrul Serviciului de administrarea domeniu-
lui public şi privat al comunei Ribiţa  în data de 27 aprilie
2022 la ora 10,00,la sediul Primăriei comunei Ribiţa –
proba scrisă, iar interviul,la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi in-
terviu.Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul
instituţiei până la data de 12 aprilie 2022  inclusiv, ora
16,00.

Condiţii pentru examenul de promovare în grad pro-
fesional

Pentru a participa la concurs ,trebuie să fie îndeplinite
următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pen-

tru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor pos-
tului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice postului sunt următoarele:
a)Studii generale sau liceale.
b)Vechime în muncă - 15 de ani.
c) Permis de conducere categoriile - AM, B1, B, C1, C, D1,

D, BE, C1E, CE, D1E, DE şi Tb.
d) Aviz medical şi aviz psihologic pentru conducători

auto profesionişti.
e) Certificat de pregătire profesională a conducă torului

auto, categoria C,D,CE.
Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de

13.04.2022,ora 12.00.
Proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2022,ora

10.00.
Proba interviu se va sustine intr-un termen de maxi-

mum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise  la
ora 10.00. 

BIBLIOGRAFIE:
1. Constituţia României;
2. PARTEA  a III-a din OUG nr.57/2019 privind Codul adminis-

trativ. 
3. Legea nr.53/2003,republicată, privind Codul Muncii
4. Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor norma-

tive din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi
completările acestora.

Date contact: Primăria Ribiţa,str.Principală,nr.22,sat Ribiţa,
comuna Ribiţa,judeţul Hunedoara,tel.:0254683791, 
email:primariaribita@yahoo.com,biroul secretariat - dna.Buftea
Oprean Diana.

PRIMAR,
FAUR IOAN

Natație  

Medalii pentru
înotătorii hunedoreni la
naționalele de la  Bacău
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M
inisterul Sportu-
lui a recunoscut
oficial skate-

board-ingul drept ramură
sportivă în România. De-
cizia deschide calea către
înființarea de cluburi
sportive și, în cazul în
care anumite condiții vor
fi întrunite, a unei
Federații de Skateboard. 

Ordinul aprobat de Eduard
Novak, ministrul Sportului, a
fost publicat  recent  în Moni-
torul Oficial..

Skateboardingul, sport
olimpic începând din 2016, cu
prima prezență pe scena
olimpică la Tokyo 2020, este
recunoscut oficial drept
ramură sportivă în România.

Recunoașterea skateboar -
din gului drept ramură de
sport a venit în urma unui ra-
port al Comisiei de analiză și
verificare a cererilor de acest
gen, la solicitarea Asociației
Sportive Skateboard Con stan -

ța. A urmat un proces de
recunoaștere constituit din 3
competiții desfășurate sub
regulile World Skate Federa-
tion, formatul fiind același ca
la probele de la Jocurile
Olimpice de vara trecută.

Verdictul Comisiei a fost fa-
vorabil, Ordinul a fost aprobat
de ministrul Sportului, astfel
că a fost recunoscută practi-
carea skateboardingului ca
ramură oficială de sport în
România.

Decizia ministerului  des -
chide calea către:înființarea
de cluburi sportive, în cadrul
cărora antrenori și arbitrii
autorizați să formeze sportivi.
Implicit, skateboarderii vor
putea participa la competiții la
nivel național și internațional;

Pe termen lung, se dorește
înființarea unei Federații
Române de Skateboard. Dar
conform cerințelor interna -
ționale acest lucru nu poate fi
realizat mai repede de 2025.

L
a Reșița s-au
desfășurat la finalul
săptămânii trecute în-

trecerile etapei finale din
cadrul Campionatului
Național Individual Școlar,
competiție la care au parti -
cipat circa 250 de sportivi
(câte trei sportivi din fiecare
zonă și categorie),  toți
calificați în urma derulării
etapelor regionale.

Reprezentanții secției de
lupte libere de la LPS Cetate
deva  au confirmat și la ediția
națională din acest an și s-au
întors acasă cu  patru medalii,
din care una de argint și trei de
bronz.

Medalia de argint și titlul de
vicecampioană la categoria 40
kg.a revenit sportivei Mihaela

Szabo, pregătită de prof. Parte-
nie Matei,  evoluția tinerei de la
Deva fiind con siderată de mare
perspectivă.

Medaliile de bronz au fost
cucerite la mare luptă  de către
Marius Scornea (loc III la cate-
goria 71 kg),Rareș Drăgan (loc
III la categoria 40 kg) și de Dar-
iana Stănescu(loc III la catego-
ria 40 kg).Toți sunt pregătiți la
secția liceului devean de către
prof. Suraj Moravan

Rezultate notabile au mai
obținut la întrecerile de la
Reșița,următorii luptători pre -
gătiți de prof. Sura Moravan:
George Draia ( categoria 45
kg),Nicolae Olari(categoria 92
kg),Samuel Ciucor( 60 kg)
fiecare clasându-se pe locul 7 la
categoriile la care au evoluat ca

și Bianca Obrejan(categoria 43
kg), pregătită de prof. Gheor -
ghe Văcărașu, clasată pe locul 9
la aceaste întreceri..

Următoarea competiție
organizată de către Federația
Română de Lupte Libere este
programată la finalul acestei
săptămâni,la Tg. Mureș unde
se vor desfășura întrecerile
etapei finale a juniorilor de
categoria a doua din Cupa
României.

Felicitări tuturor sporti vilor
medaliați și calificați la etapa
finală, antrenorilor care i-au
pregătit pe cei prezenți la fi-
nalele de la Reșița  și succes la
următoarele competiții națio -
nale de unde este sigur că se
vor întoarce cu alte medalii
pentru clubul devean.

Lupte libere 

Devenii, medaliaţi la 
Finala Campionatului

Naţional Individual Şcolar

P
este 800.000 de
bilete pentru Cupa
Mondială de fotbal

2022 din Qatar (21 noiem-
brie - 18 decembrie) au
fost cumpărate în prima
fază a vânzării, deschisă pe
19 ianuarie, a anunţat
miercuri FIFA într-un co-
municat citat de AFP.

"În total, 804.186 de bilete
sunt în mâinile suporterilor",
a indicat FIFA, care a adăugat
că "cele zece ţări din care au
venit cele mai multe cereri de
bilete au fost Qatarul, Statele
Unite, Anglia, Mexicul, Emi-
ratele Arabe Unite, Germania,
India, Brazilia, Argentina şi
Arabia Saudită".

17 milioane de bilete au
fost solicitate în douăzeci de
zile în această primă fază, a
anunţat FIFA pe 8 februarie,
însă vor fi doar ceva mai mult
de două milioane de bilete
efectiv disponibile pentru

prima Cupa Mondială
organizată într-o ţară arabă.

Finala, prevăzută pe 18 de-
cembrie, este meciul care a
stârnit cel mai mare interes,
cu 1,8 milioane de cereri.

Potrivit condiţiilor de vân-

zare stabilite de organizatori,
un sistem de loterie le per-
mite candidaţilor interna -
ţionali să cumpere bilete la un
preţ începând de la 69 de
dolari (61 de euro) pentru
meciurile din faza grupelor.

Rezidenţii din Qatar au
acces la o categorie de preţ
preferenţială care începe de la
11 dolari, adică mai puţin de
10 euro.

Preţul unui tichet pentru
finală poate ajunge la 1.607
de dolari, circa 1.400 de
euro.FIFA speră să obţină
peste 500 de milioane de
dolari de pe urma CM 2022,
din bilete, drepturi de di-
fuzare şi alte venituri comer-
ciale

Următoarea fază a vânzării
va începe pe 5 aprilie, la 12:00
(ora României), la câteva zile
după tragerea la sorţi a CM
2022, programată vineri, de la
19:00 (ora României).

"În această următoare
etapă a vânzărilor, suporterii
îşi vor putea alege deci
biletele în funcţie de calen-
darul meciurilor", a precizat
FIFA.

Record de bilete cumpărate pentru campionatul 

Mondial de fotbal din Quatar

O nouă disciplină sportivă

recunoscută oficial în România

S-a constituit

Liga Națională

de Rugby
Biroul Federal al Federației

Române Rugby a decis reorga-
nizarea primelor două divizii
din rugby-ul românesc. Prac-
tic, s-a decis organizarea unei
singure competiții, un singur
campionat, denumit Liga
Națională de Rugby și care va
reuni 14 sau 15 echipe. SCM
USAMVB Timișoara, Știința
Petroșani și CS Universitatea
Arad au fost repartizate în
aceeași grupă, din care mai fac
parte Știința Baia Mare, Uni-
versitatea Cluj, CSU Alba Iulia,
RC Gura Humorului și CSM
Bucovina Suceava. Gruparea
din Suceava a făcut deja o
adresă potrivit căreia
urmează să nu se înscrie în
campionat. În cealaltă serie
sunt echipele bucureștene
Steaua, Dinamo, RC Grivița
Roșie, Politehnica Iași RC Bâr-
lad, CSU Galati, CS Năvodari.



P
rimăvara, care începe
să-și intre în drep-
turi, ne oferă primele

plante medicinale, re-
cunoscute pentru puterea
lor tămăduitoare. Printre
acestea se numără
Păpădia, Ciuboțica-cucului,
Potbalul, Riscuța de
primăvară, care, adminis-
trate sub formă de ceaiuri,
tincturi, decocturi sau
siropuri, pot ameliora sau
chiar vindeca anumite
afecțiuni. 

Păpădia 

Înzestrată de natură cu
multe calități terapeutice,
păpădia face parte din flora
spontană, preferând zonele
însorite sau parțial umbrite.
Cu un conținut bogat de vita-
mine și minerale, păpădia are
proprietăți nutritive esențiale
întregului organism. Prepara -
tele pe bază de păpădie au
acțiune detoxifiantă reminera -

lizantă, hepatică, calmantă,
sedativă, scrie drbalint.ro. Este
utilizată pe scară largă atât de
medicina populară cât și în fi-
toterapia modernă, de la
păpădie fiind folosite atât flo-
rile, cât și frunzele, tijele sau
rădăcinile. 

Recoltarea
Se face, de obicei primă -

vara, până la mijlocul lunii
mai. Frunzele se culeg imediat
după ce a apărut planta sau
toamna târziu, atunci când
apar altele noi. Specialiștii
recomandă frunzele mici și
tinere deoarece mai târziu
acestea devin amare și nici nu
sunt sănătoase. 

Florile de păpădie 

Se rup cu mâna, alegându-
se cele mai proaspete și intens
colorate. Sunt comestibile, dar
se înlătură sepalele, întrucât
sunt amare. Consumate în

stare crudă, acestea stimu -
lează digestia, splina și pan-
creasul.

Tijele de păpădie
Pot fi recoltate începând cu

luna aprilie până în septem-
brie, dar fără flori. Tijele
fragede se consumă pe sto -
macul gol, câte cinci până la
opt bucăți pe zi, timp de două
până la patru săptămâni.
Acestea ameliorează durerile
reumatice, inflamațiile glan-
dulare și stimulează funcțiile
vezicii biliare. Ajută la evitarea
stărilor de oboseală, fiind utile
și în cazul lipsei poftei de mân-
care.

Rădăcina și rizomii 
de păpădie 

Se recoltează începând din
iulie până în octombrie, când
au un conținut maxim de
substanțe active. Recoltarea se
va face cu atenție în așa fel

încât acestea să nu fie deteri-
orate. În caz contrar, seva,
bogată în proprietăți nutritive
se va pierde. Este indicat ca
recoltarea să se facă după
ploaie, când pământul este
mai moale. Uscarea se va face
la umbră, în straturi subțiri la
o temperatură de 15-30 de
grade. Se pot păstra proas -
pete, în pivniță, sub nisip.
Curățate și consumate în stare
crudă, rădăcinile de păpădie
îmbunătățesc digestia, acce -
lerează diureza, elimină toxi -
nele, scrie sanatate.bzi.ro.
Fierte în ceai, ajută la elimi -
narea constipației, dizolvarea
pietrelor de la rinichi, elimină
transpirația și subțiază sân-
gele.

Pulberea de păpădie

Se obține din rădăcini și
frunze uscate, măcinate fin. În
scop terapeutic, se consumă
câte 5 g pe zi, în trei reprize.

Pulberea se ține sub limbă,
timp de 10 minute, după care
se poate se înghiți.

Ceaiul de păpădie
Reduce stresului, tratează

inflamația ficatului, previne
constipația și fermentația
intestinală, arată un studiu de
specialitate. De asemenea,
consumat cu regularitate ajută
la prevenirea senzației de
balonare ori de prea plin după
masă. Reglează tensiunea
având și rol hepatoprotector.

Infuzia de păpădie

Este, potrivit specialiștilor,
un adevărat elixir pentru ficat
și rinichi, un depurativ natural
pentru întregul organism,
fiind deosebit de eficientă în
eliminarea toxinelor. Se obține
din două lingurițe de plantă
uscată (partea aeriană,
alcătuită din frunze) și 250 ml
de apă. Apa se pune la fiert, iar
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după ce a dat în clocot, se
toarnă peste preparat. Vasul
se acoperă și se lasă la infuzat
10 minute. După ce se
strecoară, infuzia se consumă
fără zahăr sau îndulcită cu
miere. Doza recomandată este
de două căni pe zi, una
dimineața, pe stomacul gol și
una seara, înainte de culcare.

Decoctul din păpădie

Se prepară din două linguri
de rădăcină uscată și
mărunțită, la o cană de apă.
Preparatul se fierbe la foc mic,
timp de 15 minute, com-
pletându-se treptat apa care
se evaporă. După filtrare se
păstrează la frigider cel mult
două zile. Se vor administra
câte două linguri de trei ori pe
zi, timp de trei săptămâni,
după care se face o pauză. De-
coctul de păpădie ajută la nor-
malizarea circulației sângelui
și a ritmului cardiac, acesta
fiind și un valoros adjuvant în
ciroză hepatică, cistită,
dereglări ale glandei tiroide. 

Pentru salate

Se folosesc frunzele proas -
pete, amestecate cu frunze
proaspete de spanac sau alte
verdețuri de sezon. Salata se
asezonează cu sare, piper și
oțet balsamic, după gust. 

Cataplasmele 
cu păpădie

Sunt destinate uzului ex-
tern, fiind indicate în tratarea
eczemelor cutanate. Pentru
obținerea lor se zdrobesc flo-
rile și frunzele proaspete de
păpădie, iar preparatul obți -
nut se aplică pe zona afectată,
lăsându-l să acționeze.

Siropul de păpădie

Se obține prin fierberea, la
foc mic, a 500 de grame de
flori de păpădie în 500 ml de
apă, la care se adaugă 100 de
grame de zahăr. Preparatul se
ține la foc până capătă o

consistență ușor vâscoasă,
după care, siropul obținut se
lasă la răcit pentru 24 de ore.
După acest interval, se fil -
trează și se pune în sticle ste -
rilizate. Se consumă în
can tități mici, înainte de me -
sele principale.

Important!
• Pacienții cu afecțiuni bilia -

re vor face o cură cu preparate
pe bază de păpădie doar la re-
comandarea medicului. 

• De asemenea, persoanele
care au probleme cu retenția
urinară trebuie să consulte un
medic înainte de a începe
tratamentele cu preparate pe
bază de păpădie.

• Sucul din tulpina păpădiei
poate provoca alergii per-
soanelor sensibile.

Ciuboțica-cucului

Este un puternic antioxi-
dant, florile și frunzele acestei
plante fiind bogate în săruri
minerale, vitamine și beta -
caroten. Este folosită în medi-
cina tradițională, mirosul
plăcut emanat de inflores -

cențele sale galben-aurii dând
o stare de liniște și relaxare.
Ceaiul preparat din florile de
ciuboțica-cucului are pro prie -
tăți sedative, diuretice, cica-
trizante și sudorifice, scrie
clicksanatate.ro. Fitoterapeuții
recomandă tratamentul cu
această plantă pentru purifi-
carea sângelui.

Rușcuța de primăvară

Stimulează activitatea in-
imii și este indicată în trata-
mentul insuficienței cardiace
și circulatorii, hipertensiune
arterială și cardiopatie ische -
mică. Infuzia, preparată din
patru grame de plantă la o
cană de 250 ml apă fierbinte,
care se infuzează timp de 30
de minute. Se consumă rece, în
două-trei prize, terapeutul
fiind cel care stabilește un
tratament individualizat, pre-
cum și perioada de adminis-
trare.

Podbalul 

Este un remediu naturist
pentru foarte multe boli. Frun-
zele plantei au proprietăți

emoliente, expectorante și an-
tiinflamatorii tratează larin-
gitele, faringitele, bronșitele și
pleurezia. Ceaiul din frunzele
acestei plante este un remediu
eficient pentru persoanele
care își suprasolicită corzile
vocale, scrie sanatate.ro.
Atunci când apare o tuse
rebelă sau răgușeala, bolnavii
vor consuma de trei-patru ori
pe zi ceai de podbal, îndulcit
cu miere, spun fitoterapeuții. 

Siropul de podbal

Tratează, la fel ca și infuzia,
afecțiunile respiratorii. Se
prepară din frunzele plantei și
miere, așezate în straturi alter-
native, într-un vas de lut sau
un borcan de sticlă. Vasul se
leagă cu celofan și se păstrează
într-un loc umbros, timp de
două luni. Dacă există condiții,
vasul se poate îngropa în
pământul din grădină, pentru
ca ingredientele să fermenteze
timp de opt săptămâni. După
acest interval, siropul obținut
se fierbe la foc mic, în trei
reprize a câte zece minute și se
toarnă în sticle mici, potrivit

click.ro. Se administrează câte
2-3 lingurițe de sirop înaintea
meselor principale, în trata-
mentul bolilor de plămâni, în
afecțiunile respiratorii sau he-
patobiliare, dar și în cazul
gripelor care recidivează.

Tinctura 

de podbal

Se prepară prin amestecul
unei cantități egale de flori
proaspete de podbal și țuică.
Amestecul se lasă la macerat
timp de șapte zile, într-un re-
cipient închis la culoare, scrie
pestre.ro/. În cazul afecțiu ni -
lor respiratorii, se adminis -
trează maxim 40 de picături
pe zi, înainte de masa prin -
cipală. 

***
Chiar dacă plantele mențio -

nate în acest articol au
proprietăți terapeutice re-
cunoscute de specialiștii în
domeniu, informațiile prezen-
tate nu înlocuiesc recoman -
dările medicului specialist. 

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi

MAGAZIN - 91 - 7 APRILIE 2022

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.

QUANTUM EVALUĂRI

Podbalul

Ciuboţica-cucului
Ciuboţica-cucului
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În această perioadă aveți posi-
bilitatea să faceți mai mult pen-
tru cariera voastră sau chiar să
vă schimbați locul de muncă. Un
prieten apropiat vă poate da o
ideea în acest sens, conducându-
vă spre un domeniu unde să
câștigați mai mulți bani. Astrele
vă avantajează.

La locul de muncă sunt situații
în care lucrurile nu merg în
direcția bună. Tocmai de aceea,
trebuie să fiți foarte atenți
atunci când vi se repartizează
un proiect nou. Nu trebuie să vă
simțiți nesiguri întrucât ideile
voastre vor duce la rezolvarea
situațiilor mai dificile.

Urmează o perioadă ceva mai
dificilă pentru relația de cuplu,
dar cu diplomație și mai multă
răbdare le veți rezolva. La locul
de muncă nu sunt probleme de-
osebite și reușiți să vă încadrați
în normele stabilite. Este posibil
să primiți vești bune de la un pri-
eten de departe.

Reușiți să impresionați pe cineva
care este în căutarea unui
partener de încredere. Dacă
aveți ocazia să vă cunoașteți
mai bine, nu refuzați șansa ivită.
În zilele următoare încercați să
ajutați un prieten să-și găsească
un loc de muncă pe măsura
pregătirii lui.

La serviciu trebuie să finalizați
cât mai repede un proiect în-
ceput de mai mult timp. Nu vă
bazați pe cei din jur întrucât ni-
meni nu este dispus să-și asume
anumite responsabilități. Dacă
aveți un obiectiv clar în carieră,
ar fi bine să munciți pentru el.
Veți obține rezultate bune.

Intenționați să luați o hotărâre
importantă în ceea ce privește
viața voastră. Fie renunțați la
relația actuală, fie veți clarifica
anumite lucruri care vă
deranjează tot mai mult. La
locul de muncă sunt situații mai
dificile, dar reușiți să treceți
peste ele, fără probleme.

Aveți foarte mult de lucru la ser-
viciu și veți rămâne și peste pro-
gram. Reușiți să atrageți câțiva
colaboratori la un proiect im-
portant, de care depinde și
avansarea voastră. Dar mare
atenție la ceea ce faceți, întrucât
colegii cu care lucrați încearcă
să-și însușească ideile voastre.

Apar noutăți în perioada
următoare legate de o nouă iu-
bire sau chiar de o afacere
importantă pentru voi. Veți avea
întâlniri cu persoane care vă pot
ajuta în munca voastră. Sunteți
dispuși să vă sacrificați timpul
liber pentru a vă implica în
proiecte mai complexe.

Urmează zile mai dificile pentru
voi, în care veți avea îndoieli
legate de unii dintre colegi. Iar
ca să nu greșiți, atunci când tre-
buie să luați anumite decizii, ar
fi bine să consultați un specialist
financiar. În viața sentimentală
lucrurile nu merg așa cum vă
doriți.

Vă preocupă situația financiară
a familiei și sunteți hotărâți să
vă găsiți o colaborare sau un
nou loc de muncă mai bine
plătit. În familie sunteți destul de
exigenți atunci când vine vorba
de persoanele apropiate. Dacă
vor fi discuții legate de un testa-
ment, vorbiți cu cei în cauză.

Ați studiat mult în ultima perioadă,
iar acum aveți mai multă încredere
în abilitățile voastre profesionale.
Chiar dacă se anunță proiecte
complexe la locul de muncă, o parte
dintre colegi vă sprijină. Dacă este
vorba de un proiect pe care doar
voi îl cunoașteți, fiți foarte atenți la
detalii.

Chiar dacă sunteți atenți și nu vă
lăsați păcăliți de oamenii falși,
cineva reușește să treacă de
vigilența voastră. Cu ajutorul
unui prieten, reușiți să restabiliți
lucrurile. Popularitatea voastră
nu va scădea și veți reuși să
duceți la bun sfârșit toate
proiectele începute.

• Mesajele soțului…
Soțul și-a uitat telefonul acasă, iar când s-a în-

tors de la serviciu, a găsit două mesaje:
Primul de la amantă:
Dragul meu, iubitul meu, mi-e dor de tine. Te

pup dulce. Sună-mă! a ta, Mărie!
al doilea, de la soție:
Nu-ți face griji. am sunat-o eu !

• Întâmplare…
Un bărbat, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se

duce în parcare și începe să pipăie mașinile pe pla-
fon. Nedumerit, un șofer îl întreabă:

-Ce faci frate, ce cauți?
-Îmi caut mașina, zise acesta, clătinându-se pe

picioare!
-Păi, de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la

fel?!
-Nțz! a mea are girofar!

• La un restaurant 
- Chelner, ce vin ne recomandați astăzi, la

aniversarea căsătoriei noastre ?
- Depinde, domnule ! Vreți să sărbătoriți sau să

uitați ?!

• La școală… 
- Spune-mi Bulă, ai învățat tabla înmulțirii? 
- Mai am o strofă!

• Într-o farmacie
Intră un băbat și întreabă:
- aveți Viagra pentru femei?!
- Magazinul de bijuterii este peste drum!
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Vineri, 1 aprilie
NaȚIONaL TV, ora 21,00 Fără urmă
DIVa, ora 23,25, Te mai măriți cu mine?

Sâmbătă, 2 aprilie
TVR 2, ora 20,10, Viețile sfinților (I)
PRO CINEMa, ora 20,30, Figuri ascunse

Duminică, 3 aprilie
TVR 2, ora 20,10, 100 de lei
PRO TV, ora 23,00, Lacrimi în soare

Luni, 4 aprilie
PRO CINEMa, ora 20,30, Codul străzii
TVR 1, ora 22,50, Între viață și moarte

Marți, 5 aprilie
PRO CINEMa, ora 20,30, Nume de cod:
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TVR 1, ora 22,10, Petrolistele

Miercuri, 6 aprilie
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Prințul mareelor 
Nemulțumit de căsnicie, Tom Wingo, un

antrenor de fotbal șomer, pleacă la New York pen-
tru a avea grijă de sora sa geamănă, Savannah, care
a avut o tentativă de sinucidere. Cu această ocazie,
Tom o cunoaște pe Susan Lowenstein, psihiatrul
care se ocupa de Savannah. Dorind cu disperare să
o ajute pe Savannah, Susan îi cere lui Tom să fie
memoria surorii lui. Cum el a avut o copilărie
nefericită, în care a fost hăituit de o mamă
despotică, lui Tom îi vine foarte greu să facă acest
lucru. Dar Susan îi este aproape, iar cu ajutorul ei
Tom descoperă că este mult mai greu să-ți amintești
anumite lucruri neplăcute, dar să nu vorbești de-
spre ele.

TV 1000

Minutul de umor
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N
u am crezut că 
Europa va ajunge
”remorca”lui Biden,

Nuland, Kamara, care fac ce
vor  cu ea. Cumplita
propagandă făcută de 
Occident și SUA a creat o
nebunie și a ajuns lumea 
să se întrebe: nu cumva
Rusia are dreptate?

Poveștile despre rușii care
rămân fără benzină, fără ali-
mente, fără contact logistic
sunt aberații. Ei nu au treabă
cu sancțiunile Occidentului
sau ale lui Biden. Președintele
ucrainean este un actor per-
iculos, a dus țara într-un
război care se putea termina la
Minsk. Dar interesele lui
Hunter Biden, a lui Biden sen-
ior, alte afaceri ale globaliștilor,
inclusiv laboratoarele morții,
plus interesul Israelului de a
se așeza în teritoriul Ucrainei
cu aproximativ patru milioane
de locuitori în viitor, datorită
lipsei apei, vor face mari pro -
bleme. 

Cine va câștiga din acest
război? 

SUA câștigă! Cine pierde?
Europa! În presa străină și
chiar africană se zvonește un
mare exod de africani în Eu-
ropa, unde datorită foametei
vor face prăpăd. Grânele din
Rusia pentru ei sunt vitale.
SUA, printr-o politică slabă a
lui Biden, fără mare credibili-
tate chiar la el acasă, având
probleme mari, a promis
”marea cu sarea”lui Zelinski,
iar acesta a ”mușcat”, cum
spune românul, adică a tras
țara într-un război fără ieșire.
Papa a sesizat că ne îndreptăm
spre o catastrofă marca Biden.
Putin știe că „promisiunile„
Occidentului nu valorează
nimic, la fel de bine cele ale
SUA. 

Nimeni nu a crezut că
Ucraina va fi atacată. Putin nu
este terminat. Toată propa-
ganda este împotriva Rusiei,
dar pe teren lucrurile stau alt-
fel. Astăzi când scriu acest ar-
ticol, în Kiev totul este normal.
S-au deschis magazine, școli,
restaurante, teatre, toată
lumea este la treabă. Oare este
război sau au fost câteva ținte
trecute la secret?

Este un moment de
cotitură în istorie!

Cumva, SUA au reușit să
ardă toate podurile prieteniei.
După sancțiunile impuse
Rusiei, au prăbușit Europa. Ca
să o împace, au promis că
rezolvă ei cu petrolul și
resursele. Apoi s-au răzgândit.
S-au dus la cerșit petrol în
Venezuela. Aceasta a suferit
enorm datorită anilor de
blocadă economică și a
sancțiunilor fără precedent
impuse de SUA. 

În toți anii ăștia, singura
susținere economică a venit
de la Iran și Rusia. Venezuela a
respins oferta și a semnat un
nou plan de cooperare cu
Rusia și Belarus. Un semn de
loialitate față de vechii par -
teneri. O delegație americană
a plecat la negocieri și cu
Iranul, zilele trecute. Aveau de
discutat planul nuclear și
resursele energetice. În semn
de respect, armata iraniană a
lansat o salvă de 12 rachete
asupra unei baze americane
din Erbil, Irak-Kurdistan. A
fost o palmă urâtă. Se pare că
n-au nevoie de niciun târg nu-
clear cu americanii pentru că
au Rusia și China ca sprijin.

Pentru cei care nu trec din-
colo de știrile social media,
Kazahstanul trece și el printr-
un început de revoluție porto-
calie. Discuțiile cu SUA au fost
blocate complet și mai multe
ONG-uri au fost expulzate.
După ani de tumult politic și
demisia ”democratului” Nazar -
bayev, liberalizarea prețurilor
la energie a adus populația la
sapă de lemn. 

Nivelul de trai al kazahilor s-
a deteriorat atât de grav încât
țara se confruntă de luni de zile
cu proteste masive și grupări
violente. 160 de persoane au
murit la proteste. Tokayev a
promis plafonări de prețuri și a
cerut sprijinul Rusiei pentru a
domoli spiri tele. Contractele
locale pe fosili sunt în curs de
renegociere. Sună teribil de
cunoscut...

China, Brazilia, India, Siria
și Pakistanul s-au poziționat
ferm împotriva SUA. Atât în
privința sancțiunilor, cât și în
cadrul ședinței ONU pe tema
laboratoarelor americane de

pe teritoriul Ucrainei. China a
avertizat că orice presupus
atac chimic sau biologic va fi
privit cu ”mare suspiciune” de
către Beijing. Semn că vrea să
preîntâmpine o posibilă
operațiune ”steag fals” pe ter-
itoriul Ucrainei. India pare
insultată, probabil din alte
motive. Tot China a crescut
amploarea exercițiilor și agre-
sivitatea posturii militare din
zona Taiwanului, Japoniei și a
Coreei de Sud. De asemenea,
pare să fi crescut nivelul de co-
operare logistică și militară cu
Rusia. E o mișcare tactică de
susținere, având în vedere că
Rusia nu poate lupta pe trei
sau, potențial, patru fronturi
(Ucraina, Siria, Georgia 2 și
Kazahstan).

Şantaj sau...?

Arabia Saudită a declarat că
ia în considerare acceptarea
yuanului pentru achiziția de
petrol. E șantaj. Dacă saudiții
acceptă yuanul, dolarul pierde
statutul de monedă de refe -
rință și economia americană
aterizează cu fruntea în
pământ. Suedia și Finlanda au
refuzat oferta de aderare la
NATO, după dezbateri bilat-
erale. Au decis că vor forma un
parteneriat strategic defensiv,
fără implicarea altora. Japonia
a anunțat o creștere record a
bugetului de apărare pentru
2022, la 54 de miliarde de
dolari. 

Germania a anunțat o creș -
tere a bugetului de apărare cu
100 de miliarde de euro după
începerea războiului din
Ucraina. Suferă economic
cumplit de pe urma ruperii
relațiilor cu Rusia și, cu toate
astea, aruncă cu banii taman
acum? Ceva s-a schimbat în
relația SUA-Germania.

Ungaria și Polonia dau
semne că s-au săturat. Ungaria
a decis că nu oprește relațiile
cu Rusia și nici importul de en-
ergie, în ciuda presiunii poli -
tice. Polonia a fost pusă într-o
postură teribil de neplăcută
când a fost presată de NATO să
trimită avioane de vânătoare
în Ucraina, dar să și le asume
fără să implice SUA. Bineîn -
țeles că Polonia a refuzat să le
trimită direct și s-a oferit să le

trimită în Germania pentru a fi
pasate către Ucraina de către
oficialii Statelor Unite. SUA a
refuzat ulterior susținând că
nu vrea să amplifice tensiunile
cu Rusia. E doar una din multe
cacialmale jucate prost în ul-
tima vreme la Casa Albă.

Am sentimentul că Statele
Unite ajung încet la capătul
credibilității. Eșecul din Irak,
primăvara arabă, distrugerea
Libiei, dezastrul retragerii din
Afganistan și tragedia din
Ucraina au sabotat încrederea
aliaților în capacitățile sau
intențiile de apărare ale
Statelor Unite. Multe națiuni
dau semne că au ajuns la
capătul răbdării și vor să
schimbe paradigma. Altele
devin mai tupeiste ca nicio -
dată. În ultimă instanță SUA
nu are nicio victorie decisivă la
activ.  Toate regiunile în care
este implicată sunt răni încă
deschise: Irak, Pakistan, Kur-
distan, Siria, Libia, Yemen, So-
malia, Etiopia, Uganda, Sudan,
Bolivia, Haiti etcetera. Treizeci
de ani de conflicte care pun
sare la rădăcina tuturor
relațiilor. Sună foarte trist, dar
marele imperiu dă semne că
apune. Se adună șacalii la
miros de sânge."Am citat din
spusele cunoscutului  profesor
si analist Dan Pavel. 

Statul român nu 
a câștigat nimic!

Plătește toate costurile
americanilor pe teritoriu Ro -
mâ niei, plus ,,simbria”. Ame -
rica nu apără pe nimeni, își
apără doar propriile interese!
Se folosește de această promi-
siune mincinoasă că sunt
ocrotitori de state pentru a
șantaja și păcăli țări naive,
corupte și a le lua tot. Le-am
dat pământ pentru baze,
plătim o grămadă de lucruri
conexe pentru soldații lor
staționați la noi, le-am dat
resurse, le-am dat puterea
politică, justiția și serviciile, le-
am dat aproape pe nimic o
grămada de bani de la bugetul
statului. Așa este tras la in-
digou și cu UE. Sunt zi de zi
,,n’exemple.

Și cel mai grav, le-am dat

viața soldaților noștri ce au
murit ca mercenari prin Irak și
Afganistan. 

Ce vor globaliștii? 

Guvern Mondial, dis-
trugerea identității naționale,
distrugerea tuturor religiilor
lumii (în special a crești -
nismului) și înlocuirea lor cu o
religie unică, de tip New Age.
Controlul total al populației
globului și transformarea lor în
“sclavi de tip modern”. Reduc-
erea masivă a populației glob-
ului până la o limită ușor de
susținut de către mediul și
resursele planetei. Promovarea
depravării și a obiceiurilor rele
pentru înde păr tarea moralei
creștine. Dis tru gerea familiei.
Distrugerea libertății de expri-
mare. Imperiul financiar creat
de Dinastia Rothschild, iar
Banca familiei este inima
finanțelor mondiale. De peste
200 ani sunt doleanțele glo -
baliștilor. 

Datorită  lăcomiei peste
limita gândirii, urii, minciunii
propagandisticii  peste limita
suportabilității, golăniilor,
niște oameni bolnavi au ajuns
să conducă omenirea. Ei nu
sunt aleși de oameni, sunt
aleși de Satana. 

Vor fi războaie între religii,
naționalități, dar cel mai put-
ernic va fi între bogați și săraci.
Acest război cu o Ucraină
susținută de Biden și cu o
Rusie dornică de a forma
URSS, a adus moarte, foamete.
S-a văzut umilința Europei și
sclava Americii. Ce a fost Eu-
ropa și ce a ajuns!

Al dumneavoastră, același,
Prof.ing. Ioan Romeo Mânzală
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Europa, în pragul dezastrului, 
a ajuns ”cerșetoarea” lumii 



Plină de vitamine şi minerale, ceapa verde are un rol
hotărâtor în combaterea tulburărilor circulatorii, a bolilor
cardiovasculare şi chiar a cancerului. Atât ceapa verde cât şi
cea uscată are proprietăți purificatoare, stimulând, în acelaşi
timp, şi procesele de regenerare ale organismului.
Consumată zilnic, ceapa verde are efect diuretic şi depurativ,
ajutând la curăţarea tenului. În cazul afecţiunile dermatolo -
gice, care apar în perioada adolescenţei, (acneea juvenilă), se
recomandă o cură de ceapă verde, de cel puţin 15 zile. Este
recomandată şi diabeticilor, având efecte excelente chiar şi
în diabetul aflat în faze avansate. În bolile de rinichi, se
recomandă consumul de ceapă verde zilnic, dimineaţa şi
seara, asociată în salată, cu tarhon verde şi ridichi. O cură de
ceapă verde prelungită are efect diuretic, depurativ, antialer-
gic, reglează activitatea endocrină a organismului. Consumul
regulat de ceapă scade riscul apariţiei cancerului de prostată
la bărbaţi, cu mult peste 50%. Gustoasă şi apetisantă, ceapa
verde este utilizată în foarte multe reţete culinare.

Tartă de cartofi cu ceapă verde 
Ingrediente: două linguri de ulei de măsline, 400

grame cartofi, fierţi în coajă, două-trei legături de ceapă
verde, cinci ouă, o legătură de mărar, o lingură de
smântână şi trei linguri de parmezan ras.

Mod de preparare: cartofii fierţi, tăiaţi felii, se rumenesc
uşor. Ouăle se bat ca pentru omletă, în care se adaugă ceapa
tocată şi mărarul. La final se pune smântâna şi parmezanul
ras. Ingredientele se amestecă bine cu ajutorul furculiţei.
Într-o tavă adâncă, unsă cu ulei şi tapetată cu pesmet se pun
feliile de cartofi, iar deasupra amestecul de ouă. Tava se dă
la cuptorul încins pentru 10-15 minute, la foc iute, până ce
tarta se leagă. Se serveşte fierbinte, cu salată verde. 
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Mod de preparare:
Într-o tavă termorezis -

tentă, unsă cu unt, se așază
fâșiile din carne de pui, fiartă
sau prăjită. Peste carne se
pune șunca, apoi întreaga
suprafață se acoperă cu felii
subțiri de cașcaval.

Pentru prepararea sosului
se topește untul, se adaugă
făina, iar după omogenizare,
se toarnă laptele rece,
amestecându-se continuu. La
sosul obținut se adaugă, pe
rând, zeama de lămâie, muș -
tarul, boiaua, sarea și piperul.

I se mai dă un clocot pentru ca
aromele să se pătrundă, apoi
sosul se toarnă peste ingredi-
entele din tavă.

Ca să se facă o crustă dea-
supra, se topește untul pe baie
de abur sau în microunde, la
care se adaugă pesmetul, sare,
piper și pătrunjel mărunțit.
Compoziția se toarnă uniform
peste conținutul caserolei.
Totul se dă la cuptor pentru
45 de minute, până când
crusta devine aurie. Poftă
bună !

CasERolă DE CoRDoN BlEu 

GăluşTE auRII Cu DulCEaţă şI NuCI 

Mod de preparare:
Drojdia se pune la dospit

cu puţină făină, zahăr şi apă
călduţă. După ce s-a dospit,
se amestecă cu făina, se
adaugă laptele în care s-a
topit zahărul şi sarea. După
ce aluatul s-a omogenizat, se
adaugă, pe rând, ouăle, se
mai frământă puţin, iar la
final se adaugă grăsimea şi
aromele. Când aluatul devine
elastic, se  pune la dospit.

După ce a dospit, se întinde
pe o suprafaţă tapetată cu
făină, se taie în  pătrăţele de
5x5 cm. În mijlocul fiecărui
pătrăţel se pune o linguriţă
de gem. Marginile se adună
şi aluatul se rulează în
palmă, până devine ca o  bilă
sau o găluşcă. 

Bilele din aluat se dau
prin ulei apoi prin nucă
măcinată, după care se
aranjează, la distanţă unele

de altele într-o tavă unsă cu
grăsime. Tava se dă la cuptor,
iar după ce  găluştele s-au
copt, se pot presăra cu zahăr
pudră.

Ceapa
verde

INGREDIENTE

un kilogram de făină,
200 g zahăr, drojdie, 500
g lapte, 2-3 ouă, ulei sau
o jumătate pachet de
unt, o linguriţă de sare,
gem şi nucă măcinată,
arome.

INGREDIENTE

un pui întreg, gătit și mărunțit, 300 g șuncă afumată
tăiată, 250 g cașcaval feliat subțire.

Pentru sos: 4 lingurițe de unt, 4 lingurițe făină, 3
cești lapte, 2 lingurițe zeamă de lămâie, o linguriță
muștar, boia dulce, sare și piper după gust.

Pentru crustă: 6 lingurițe unt, o ceașcă și jumătate
de pesmet, pătrunjel verde, sare și piper.
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Călin Bicăzan



TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU perSOaNe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând 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, decoman-
dat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Tele-
fon: 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 in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, 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, ter-
mopan, 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, posibili-
tate 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, tele-
fon: 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.

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. Tele-
fon: 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, 
re novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et.3, cu balcon, CT, ter-
mopan, 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 spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. 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, tele-
fon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru 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.

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, tele-
fon: 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 afac-
eri 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, întabu-
lat. 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:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând 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, întabu-
lat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Pro-
prietarul locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

l Vând 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 so-
cial. Telefon: 0742.187.459.

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

l Cumpăr autoturism Ford Fiesta,
Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic pro-
prietar. 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 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.

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.

l 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 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.

l 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 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.

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.

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

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 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 What-
sapp, la telefon: 0720.407.430.

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.

l Tânăr, 34 de ani 1,80/80, calm,

serios, cinstit și corect, cu serviciu sta-

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

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

PIERDERI

l Pierdut legitimație de serviciu
Borza Camelia - Cornelia, cu domiciliul
in  Mun. Brad, str. Crîngului, nr.25, jud.
Hunedoara , emis de Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice
Timișoara, seria 2015/2015 . 
Se declară nul.

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, negocia-
bil. Rog și ofer seriozitate. Sunați
între orele 8-20, la telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

l Vând colecție de cărți din ”Ro-
manul de dragoste”, flori de mină,
obiecte de cristal, tacâmuri, diverse
obiecte de bucătărie, bibliotecă cu
masă încorporată, pat pliant și go -
blenuri. 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, tele-
fon: 0732.052.844.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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deva – Alpinistul Adrian
Ahrițculesei, din Petroșani,
este tot mai aproape de obiec-
tivul pe care și l-a stabilit
atunci când a început să urce
pe cei mai cunoscuți vulcani
din lume: să fie primul român
care cucerește șapte vulcani
faimoși din circuitul mondial
”Seven Vulcanoes”. 

Ultima reușită s-a derulat
duminică în Papua Noua
Guinee, unde tânărul de 37 de
ani a urcat pe vulcanul Mount
Giluwe (4.367 m), cel mai
înalt din Oceania-Australia. 

Ascensiunea sa a durat
şase ore, după ce a plecat din
tabăra de bază situată la o al-
titudine de aproximativ 3.500
de metri.

”Am ajuns pe vârf la ora
8,39 (ora locală, n.red.), ajutat
de doi ghizi localnici, care
cunosc foarte bine zona. În
tabăra de bază am dormit în
cort, unde a plouat toată
noaptea. Am fost bucuros să
aflu că am fost primul lor tu -

rist, după doi ani de pauză, din
cauza situaţiei generate de
COVID-19. Sunt fericit că am
ajuns pe Mount Giluwe, care
este cel mai înalt vulcan din
Australia şi Oceania”, a afirmat
Adrian Ahriţculesei.

Adrian Ahriţculesei şi-a
propus să urce pe cei mai
înalţi şapte vulcani din lume,
Mount Giluwe fiind cel de-al
cincilea vârf cucerit din cir-
cuitul mondial "Seven Vulca-
noes". Următoarea destinaţie

va fi vulcanul Davamand
(5.609 m), în Iran, cel mai
înalt din Asia. 

Până acum, el a reuşit să
escaladeze cu succes pe
Mount Giluwe (4.367 m) - cel
mai înalt din regiunea Ocea-
nia şi Australia, Pico de Oriz-
aba (5.636 m), în America de
Nord, Elbrus (5.642 m), în Eu-
ropa, Ojos del Salado (6.893
m), în America de Sud, şi Kili-
manjaro (5.895 m), în Africa.
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16 - ACTUALITATE

Anunţ de participare

Municipiul Brad invită persoanele fizice si juridice fără
scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile consti-
tuite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute
de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pen-
tru domeniile: cultură, sport, culte.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile
cultură/sport/educație/culte/social pe anul 2022, este
prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general .

2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : bugetul
local  390.000 lei, defalcat pe domeniul cultură 40.000 lei,
sport 290.000 lei, culte 60.000 lei.

3. Durata proiectelor : de la încheierea contractelor
pâna la 15.12.2022.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de
proiect: Legea 350/2005, art. 20, alin. (2),
15.04.2022 ora 13.00, motivul termenului de 16 zile se
datorează calendarului competițiilor sportive și artistice
locale și județene.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect:
Municipiul Brad, str. Independenţei nr. 2, județul Hune-
doara. 

6.  Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare  în perioada 19.04.2022-21.04.2022.

PRIMAR,

FLORIN CAZACU 

Recorduri: Cinci vulcani cuceriţi
de un tânăr din Petroşani

Programul anual

Instituția MUNICIPIULUI BRAD face cunoscut Progra-
mul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul
propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile:
cultură/ sport/ culte - pentru anul 2022 în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 390.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi
finanţate sunt următoarele:

Cultură:  40.000 lei
Sport:  290.000 lei
Culte:  60.000 lei

PRIMAR,

FLORIN CAZACU

Bruxelles – Consiliul Jude -
țean Hunedoara continuă
susținerea turismului din
județ, ca o alternativă potri vită
pentru dezvoltarea unor zone
monoindustriale, cum este
Valea Jiului, puternic lovită de
restructurările din minerit. În
timp, în județ s-au dezvoltat și
alte locuri cu potențial turistic,
iar oamenii au început să intre
în ceea ce s-ar putea numi
”turismul adevărat”, bazat pe
seriozitate, educație și cali fi -
cări recunoscute. 

Iată că zilele trecute, po -
tențialul turistic al județului
Hunedoara a fost prezentat la
cel mai important târg in -

ternaţional de turism din Bel-
gia - Salon des Vacances, care
a vut loc la Bruxelles. 

Reprezentanții Direcţiei
Generale de Administrare
Monumente şi Promovare
Turistică (DGAMPT) Hune-
doara au reușit să ducă în Bel-
gia tot ceea ce avem mai bun,
în cadrul standului României.
Oaspeții au primit pliante, au
discutat cu cei prezenți la
stand și, nu se știe, când una
dintre persoanele prezente la
târg va decide să vină și în
județul nostru.

”Participarea judeţului nos -
tru la acest târg important
urmăreşte atragerea unui flux

semnificativ de turişti, pe o
gamă largă de produse turis-
tice, pornind de la ecoturism,
turism activ în natură, agrotu -
rism şi până la circuite cultu -
rale”, a a apreciat DGAMPT
Hunedoara. 

Belgia este o ţară impor tan -
tă în ceea ce priveşte atragerea
potenţialilor turişti spre alte
destinaţii, acest sta tut fiind
completat şi de faptul că la
Bruxelles se regăsesc foarte
multe sedii ale unor orga ni -
zaţii sau repre zentanţe naţio -
nale sau regionale.

Conform datelor oficiale,
aproximativ 75.000 de turişti
au vizitat anul trecut cetatea
dacică Sarmizegetusa Regia,
din Munţii Orăştiei, mai mult
cu 5.000 de persoane compa -
rativ cu anul 2020, context în
care au fost obţinute venituri
de circa 1,1 milioane lei din
valorificarea potenţialului tu -
ristic al acestui monument
UNESCO.

Anul acesta, în circuitul tu -
ristic au fost incluse şi cetăţile
dacice Costeşti-Cetăţuie, Cos -
teşti-Blidaru, Luncani-Piatra
Roşie şi Băniţa.

Turismul din judeţ, promovat la 
cel mai important târg de profil din Belgia


