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AdminisTrAţiE
Autorităţile şi elevii
din comuna Vălişoara
au demonstrat cum
se poate face o treabă
în echipă.

PAg. 5

PrEgĂTiri

PAg. 9

Administraţiile locale
din Sălaşu de Sus şi Băiţa
se pregătesc pentru
apropiata Sărbătoare
a Paştelui. Un obicei
vechi se menţine
la Coroieşti.

duminicA floriilor
Este sărbătoarea care
aminteşte de intrarea
Domnului Iisus în Ierusalim,
înconjurat de cei 12 Apostoli.
Totodată, Floriile deschid
Săptămâna Mare.

Fondat de Cornel POENAR

Sărbători cu pace şi linişte pentru
credincioşii care prăznuiesc, în această
duminică, Sfintele Paşti!
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nistor face ordine la uPu deva
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Următorul număr al ziarului va apărea JOI, 21 aprilie 2022.
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La structura Brad se învaţă lucruri interesante şi
utile, pentru un parcurs în viaţă uşor şi dinamic

L

a Palatul Copiilor Deva
și la structurile acestuia - după cum ne
spunea prof. Rodica Pleșa
(foto 1), directorul acestuia se desfășoară activități instructiv educative specifice,
în afara cursurilor școlare,
prin care se aprofundează și
completează cunoștințe, se
dezvoltă aptitudini potrivit
vocației și opțiunii copiilor.
Pe acest fond, în calitatea sa
de coordonator al structurii
Brad, prof. Sava Voicu Constantin (foto 2), ne-a relatat:
- Parafrazând un citat celebru, care spune că „educația
este pâinea sufletului”, putem
argumenta că activitățile
extrașcolare și nonformale care
se desfășoară la structura Brad
din cadrul Palatului Copiilor
Deva au o mare importanță
socio-umană și didactico-pedagogică în rândul copiilor și
elevilor, atât din municipiul
Brad, cât și și din zonele adiancente acestuia (Crișcior, Baia de
Criș, Luncoiu de Jos, Vălișoara
etc.).
De-a lungul timpului, cercurile la care au participat
generații întregi de elevi au avut
un impact pozitiv asupra
personalității multor dintre

aceștia; tot aici s-au pus bazele
multor cariere. Mediul plăcut,
antrenant și ,,ispititor” au atras
de-a lungul timpului toate categoriile de elevi, mulți dintre ei
având rezultate excepționale.
Instituția își are sediul în municipiul Brad, str. Victoriei nr.1,
având spații moderne, dotate cu
tot ceea ce este necesar pentru
ca elevii să își poată desfășura
activitățile într-un climat cât
mai plăcut și atractiv.
În momentul actual, la Brad
funcționează următoarele cercuri: educație rutieră (activitate
coordonată de prof. Sava Voicu

Constantin), aeromodele-karting (sub îndrumarea prof. Macsim Adrian), orientare turistică
(cerc coordonat de prof. Rus
Daniela) și dansuri moderne
(activitate desfășurată sub îndrumarea prof. Cobori Sorina).
Dăruirea, priceperea și
inteligența metodico-pedagogică de care dă dovadă întregul
colectiv de cadre didactice de la

structura Brad au motivat
plăcut foarte mulți elevi dornici
de cunoaștere, de a desfășura
noi activități față de disciplinele
formale la care participă în mod
normal la școală.
Activitățile tehnico-aplicative
(educație rutieră, karting, aeromodele) motivează în mod deosebit toate categoriile de vârstă
de elevi, aceștia atingând
apogeul „carierei” la concursurile de profil (județene, naționale,
internaționale) la care participă
și obțin rezultate deosebite cu
care ne putem mândri cu toții, de
la profesori și până la părinți și
întreaga comunitatea locală.
Cercurile sportive, de orientare turistică și dans modern
strâng foarte mulți participanți,
pasionați de mișcare, dornici de
socializare și interacțiune, atât în
cadrul activităților zilnice, cât și
atunci când participă la diverse
competiții, de toate nivelurile.
Interacțiunea pozitivă și extrem de profesională dintre
cadrele didactice mai sus menționate și colectivul de profesori,

învățători și educatori de la
instituțiile școlare partenere de
pe raza municipiului Brad și comunitatea locală și județeană,
este deosebit de benefică pentru
toți cei care frecventează activitățile extrașcolare din cadrul filialei Brad a Palatului Copiilor
Deva. Această legătură permanentă între formal și nonformal
constituie baza dezvoltării personale și profesionale continue a
participanților.
Este important de menționat
că toate activitățile sunt oferite în
mod gratuit, începând cu vârsta
de 6 ani. Participarea este
voluntară, structura activităților
fiind flexibilă și permanent
adaptată la nevoile și interesele
elevilor. Gama diversă de cercuri
oferă posibilitatea ca fiecare participant să aleagă la ce activitate
dorește să participe, precum și
ce aptitudini și competențe vrea
să acumuleze ori să dezvolte.
În ciuda faptului că ultima
perioadă a fost dificilă din toate
punctele de vedere, chiar și pentru mediul școlar, numărul
participanților la activitățile
desfășurate la Brad este în
continuă creștere, lucru care ne
bucură și totodată ne face să fim
mai responsabili și mai dedicați
spre a educa noua generație în
spirit civic și profesional. Bucuria
revederii cu copiii și elevii de zi
cu zi constituie pentru noi,
cadrele didactice, un motiv de
imensă satisfacție profesională,
umană și sufletească.
Așteptăm în continuare ca
„familia” filialei Brad a Palatului
Copiilor Deva să crească la fel de
frumos ca și până acum, porțile
instituției fiind deschise mereu
pentru toți cei care doresc să socializeze, să învețe lucruri interesante și utile, pentru un parcurs
în viață mai ușor și mai dinamic.

Rugăciune pentru Doru Dinu Glăvan
în Biserica Ortodoxă din Cinciș-Cerna

L

a Biserica Ortodoxă
din localitatea
Cinciș-Cerna - Hunedoara s-a încetățenit obiceiul ca în Postul Sfintelor
Paști preotul paroh Apietroaei Cosmin Gabriel să
slujească parastase pentru cei plecați în lumea
veșniciei.
Cinstirea celor adormiți și
aflați în văzduhul Cerului,
dragostea ce li se poartă și
amintirile nepieritoare din
călătoria lor pământească au
creat un adevărat și respectat Cult al morților.

Așa se face că și președintele Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România,
Doru Dinu Glăvan, care nu de
mult și-a mutat sufletul la
cele cerești, a fost pomenit în
rugăciunile de mijlocire pentru odihnă veșnică și
mângâiere pentru cei rămași.
– Acest gest - ne spunea
Cornel Poenar, directorul
ziarului „Accent Media” - a
fost nu numai un moment de
pietate, ci și un suport moral
pentru viața noastră.
A fost un dar al aducerii-

aminte și respect pentru
faptele bune ale lui Doru
Dinu Glăvan care i-au împodobit viața pe pământ.
Dumnezeu să-l odihnească!
Pagină realizată
de Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
Foto: Nicolae Șișu
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Şeful UPU Deva,
schimbat din funcţie
în urma unui
„pacient incognito”

Deva – Şeful Unităţii de
Primiri Urgenţe (UPU) de la
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Deva şi-a pierdut funcţia
după ce preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, a efectuat o
vizită neanunţată în cadrul
unităţii medicale. Fără să
spună cine este, şeful CJ
Hunedoara a mers la UPU
Deva sâmbătă seara şi s-a
plâns că este bolnav, solicitând sprijinul personalului
de gardă. A fost băgat în
seamă abia după 45 de minute.
Incidentul de la UPU Deva
a fost relatat de preşedintele
CJ Hunedoara, care a precizat că în ultimele luni a
primit numeroase sesizări în
legătură cu modul în care
sunt primiţi şi trataţi oamenii care ajung la Urgenţă.
"Tocmai
terminasem

munca de acasă, în grădină,
când am fost informat că un
pacient în vârstă aştepta de
mai bine de o oră şi jumătate
ca cineva să se ocupe de el. A
fost momentul în care am
decis să merg personal la
UPU, să constat personal ce
şi cum se întâmplă acolo. Nu
mi-am schimbat hainele, am
pornit imediat spre spital.
Era ora 21.30. Din păcate,
ajuns la UPU, majoritatea
sesizărilor s-au confirmat.
'Pacientul' Nistor a primit
acelaşi tratament: 45 de
minute în care, deşi le-am
spus asistentelor că mă simt
foarte rău şi nu pot merge
să-mi fac singur fişa de internare, nimeni nu m-a luat
în seamă. Această abordare
trebuie să înceteze! Nu este
posibil ca pacienţii care
ajung la Urgenţă să fie trataţi
în acest fel. Mesajul meu

pentru personalul UPU este
clar: ori îşi schimbă comportamentul, ori pleacă acasă!",
a explicat preşedintele CJ
Hunedoara.
Situaţia a fost prezentată
ulterior conducerii Spitalului
Judeţean de Urgenţă (SJU)
Deva, care a declanşat o anchetă administrativă internă
şi a decis, luni, schimbarea
din funcţie a şefului UPU şi
sancţionarea personalului
care fusese de serviciu.
„Este în curs o anchetă
administrativă. Unele lucruri
au fost deja stabilite şi sunt
luate măsuri. Atitudinea personalului medical şi nemedical ţine şi de educaţia, dar
şi de empatia faţă de bolnavi.
Vom analiza punctual fiecare
situaţie. Este păcat că strădaniile echipei de acolo sunt
umbrite de anumite cazuri
punctuale, care trebuie să-şi
schimbe însă modul de
lucru”, a spus directorul
medical al SJU Deva, dr. Lucian Miron.

Centru de radioterapie
la spitalul din Deva

Deva – Un centru de radioterapie ce va folosi radiaţii
cu energie înaltă se va construit la spitalul judeţean, în
urma unei finanţări aprobate
de Consiliul Judeţean Hunedoara. Centrul va reuni, în
aceeaşi clădire, şi secţia de
oncologie ai cărei pacienţi au
nevoie de acest fel de tratament.
Investiţia a fost estimată la
peste 35,7 milioane lei, inclusiv dotările cu echipamente
de specialitate, clădirea fiind
prevăzută cu demisol, parter
şi două etaje. Banii necesari
vor fi suportaţi de la bugetul
CJ Hunedoara.
Potrivit unei hotărâri
adoptată de consilierii judeţeni, care aprobă nota conceptuală şi tema de proiectare
a investiţiei, centrul de radioterapie şi secţia de oncologie vor avea 45 de paturi,
bolnavii urmând să poată
beneficia de tratamente care
folosesc radiaţiile cu energii

înalte, deoarece acum SJU
Deva nu dispune de un
asemenea serviciu medical.
Din analiza incidenţei cazurilor oncologice, se apreciază că de centrul de
radioterapie ce va folosi
radiaţiile cu energii înalte vor
beneficia circa 630 de bolnavi
anual.
„Investiţiile pe care le
facem la unităţile medicale
din subordine sunt mărturii
ale preocupării noastre constante pentru îmbunătăţirea
serviciilor medicale. Pentru
realizarea acestor proiecte,
atragem fonduri prin Compania Naţională de Investiţii, dar
alocăm şi sume din bugetul
judeţean”, a precizat preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu
Nistor.
În prezent, persoanele care
au nevoie de tratamentul cu
radiaţii cu energii înalte sunt
nevoite să se îngrijească în
spitale din Timişoara, Sibiu şi
Cluj-Napoca.

Vaccinuri împotriva cancerului de col uterin
Deva – Peste 120 de femei
din judeţul Hunedoara s-au
îmbolnăvit anul trecut de
cancer de col uterin, relevă
datele Direcţiei de Sănătate
Publică Hunedoara, în contextul în care această maladie se poate preveni prin
vaccinare şi controale periodice.
„În depozitul DSP Hunedoara au ajuns, joi, 750 de
doze de vaccin HPV, urmare
a efortului depus de Ministerul Sănătății în vederea
asigurării resurselor finan-

ciare pentru achiziționarea
unei cantități suplimentare
de vaccin. Cancerul de col
uterin - produs de HPV - este
denumit ucigașul tăcut (...)
Prin vaccinarea anti-HPV a
adolescentelor, urmată de
testare periodică Babeș Papanicolau, riscul de cancer
de col uterin este redus cu
94%”, a precizat directorul
executiv al DSP Hunedoara,
Sebastian Mezei.
Conform datelor centralizate de către DSP Hunedoara, în judeţ au fost

consemnate anul trecut 2372
de îmbolnăviri de cancer,
dintre care 123 au fost cazuri
de cancer de col uterin.
Totodată, în evidenţele
instituţiei sanitare se aflau
anul trecut 2.001 cazuri de
cancer de col uterin, în
creştere cu 60% faţă de anul
2016, când 1.204 femei
sufereau de această boală.
România ocupă locul al
doilea între ţările europene
în ceea ce priveşte incidenţa
cazurilor de cancer de col
uterin.
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Vălişoara: Şcoala şi
SPRIJIN PENTRU
ROMÂNIA –
Primăria şi-au dat mâna
pentru o comună mai curată UN VIITOR MAI BUN

Vălişoara – Două acţiuni de
educaţie civică în care au fost
implicate autorităţile locale şi
Şcoala gimnazială din comuna
Vălişoara au arătat că acolo
unde oamenii pot face adevărate minuni atunci când se
implică în viaţa comunităţii.
Astfel, în cadrul acțiunii
”Împreună pentru o comună
mai curată”, elevii, cadrele didactice și administrația publică
locală din Vălișoara au realizat
o activitate de igienizare a
acostamentului DN 76, în localitățile Săliștioara și Vălișoara,
precum și a terenului aflat din
zona Școlii Gimnaziale Vălișoara. Efortul comun al celor
două instituții s-a materializat
prin colectare a unei cantități
impresionante de deșeuri.
”Prin demararea acestei
acțiuni ne-am propus să atin-

gem două ținte: conștientizarea în rândul elevilor a
importanței îngrijirii mediul
înconjurător și igienizarea comunei încât să putem afirma că
trăim cu adevărat într-o comună europeană. Din păcate, la
finalul acestei acțiuni, volumul
de deșeuri din plastic, hârtie și
sticlă colectate de pe terenurile
care mărginesc DN76, deșeuri
care cu siguranță sunt aruncate
de către pasagerii din mașinile
care tranzitează acest drum, a
demonstrat că încă mulți dintre noi nu își doresc să trăiască
într-un mediu curat și sănătos.
Consider că fiecare dintre noi
poate să demonstreze că
iubește natura, mediul în care
trăiește, prin acțiunile pe care
le întreprinde în fiecare zi, mai
precis prin colectarea și depozitarea adecvată a diverselor

deșeuri”, a spus primarul comunei Vălişoara, Camelia
Bedea.
A doua acțiune a fost
prilejuită de marea sărbătoare
creștină ”Învierea Domnului”.
Elevii de la Școala Gimnazială
Vălișoara, cu mic, cu mare,
îndrumați de profesorii lor, sau implicat activ în pregătirile
pentru Paște, confecționând cu
mânuțele lor variate obiecte
specifice sărbătorii pascale.
Scopul acestor activități a fost
unul caritabil, întrucât şcoala
din Vălișoara a fost partener în
proiectul „Târgul de Paște”,
inițiat de Grădinița „Floare de
Colț” Brad.
Lucrările elevilor au fost expuse și scoase la vânzare joi, 14
aprilie, la sediul Școlii Gimnaziale Vălișoara, localnicii
fiind invitați să viziteze
expoziția cu vânzare. Primii
vizitatori au fost chiar primarul
Camelia Bedea și angajații
Primăriei Vălișoara care s-au
declarat încântați de munca
elevilor. Tot ei au fost şi primii
cumpărători, spre fericirea
copiilor. Articolele confecționate de către elevi au fost expuse, în aceiași zi, şi în cadrul
târgului organizat în municipiul Brad. Fondurile strânse au
fost donate pentru a oferi ajutor, o clipă de speranță și bucurie celor aflaţi în nevoie.

Băiţa: Continuă curăţenia de primăvară
Băiţa – Cei mari sunt
invitaţi să-i copieze pe cei
mici! În acest fel ar putea fi
apreciată acţiunea de ecologizare pe care şi-au propus-o
să o realizeze astăzi, vineri,
15 aprilie, autorităţile locale
în colaborare cu cetăţenii comunei Băiţa, după ce copiii de
la şcoala gimnazială au oferit
un exemplu a ceea ce
înseamnă implicare civică.
„Vrem să redăm naturii o
parte din respectul pe care îl
merită şi să conştientizăm
împreună că păstrarea unui
mediu curat ţine de fiecare
dintre noi. Dorim prin
această acțiune să continuăm
eforturile depuse de elevii
Școlii Gimnaziale Băița și să
curățăm marginile drumurilor, a pădurilor și alte zone
unde există depozite de
deșeuri”, a spus primarul comunei Băiţa, Damian Diniş.
Acţiunea de ecologizare va
începe la ora 11,00, în faţa

Primăriei Băiţa, unde vor fi
distribuite materialele necesare – saci şi mănuşi. Apoi se
va pleca spre zonele care au
nevoie de ajutorul oamenilor
pentru a redeveni curate.
“Astfel de acțiuni sunt
menite și pentru a trage un
semnal de alarmă, astfel încât
cetățenii să devină mai responsabili față de mediul
înconjurător. Sperăm să nu
fim nevoiți, dar pe viitor vom
aplica sancțiuni celor care
abandonează deșeuri pe raza
UAT Băița, conform legislației
în vigoare”, a completat pri-

marul localităţii.
Reamintim că, la începutul
acestei luni, elevii claselor a
IV-a de la şcoala din Băiţa,
îndrumaţi de profesorii lor,
au efectuat o acţiune de ecologizare a zonele “Halta Băiţa”
şi “Haldina Băiţa”, cu prilejul
“Lunii curăţeniei” în judeţul
Hunedoara.
Alături de copii au participat şi angajaţii din administraţia locală, într-un efort
comun care a demonstrat, în
final, că acolo unde există
intenţii bune rezultatele sunt
cele aşteptate.

PENTRU ROMÂNI

C

ând se vrea, se
poate. Măsurile
economice și sociale ale PSD, în valoare
de aproximativ
3,5 miliarde de euro,
demonstrează aplecarea actualei coaliții
de guvernare asupra
nevoilor reale ale
românilor. Pachetul
„Sprijin pentru România!” devine realitate!

În pofida declarațiilor din
spațiul public ale unor foști
președinți de partid, soluțiile
PSD sunt cât se poate de reale
și necesare. Astăzi, 13 aprilie,
Parlamentul României a
adoptat primele măsuri din
pachetul de politici publice
conceput pentru creșterea
nivelului de trai.În primul
rând, se va dubla cota de
hrană pentru pacienții din
spitale, de la 11 lei cât este
acum la 22 de lei. Acest lucru
se va întâmpla începînd cu 1
iunie.
Un alt proiect de lege votat
în Parlament prevede aplicarea în agricultură și în industria
alimentară
a
modelului de salarizare din
domeniul construcțiilor, cu
salariu minim de 3.000 de lei

brut și cu scăderi de taxe la
toate celelalte salarii din sector. Avem mulți meseriași și
specialiști în domeniile respective, dar sperăm să încurajăm o creștere și mai mare
în ceea ce privește resursa
umană.
Nu în ultimul rând, Ministerul Finanțelor a prezentat
proiectul ajutoarelor de stat
pentru investiții majore în
economie. Practic, se va relua
schema de ajutor de stat pentru firmele care fac investiții
de peste 1 milion de euro.
Promovăm investițiile, iar
mediul de afaceri trebuie să
știe că administrația publică
din România le este un real
partener de dezvoltare.
Niciunul dintre cei care
atacă astăzi măsurile concrete propuse de noi pentru
ridicarea nivelului de trai al
românilor nu a făcut mai
mult. Partidul Social Democrat își va duce mai departe
politicile publice îndreptate
către bunăstarea românilor.
Acesta este doar începutul.
Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei
pentru învățământ
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Avizarea celui de-al doilea
CT de la Spitalul Municipal
Hunedoara, la CNCAN

Hunedoara – Spitalul Municipal „dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara se află
pe ultima sută de metri în ceea
ce priveşte funcţionarea celui
de-al doilea computer tomograf (CT) cu care a fost dotată
unitatea medicală. În prezent,
documentaţia care permite
pornirea celui de-al doilea CT
se află în procedură de avizare
la Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).
„Cel de-al doilea computer
tomograf a fost montat, actele
au fost depuse la CNCAN,
unde trebuie să fie respectate
mai multe termene pentru
avizare. Noi am încercat să
scurtăm aceste termene cât
se poate de mult. Ne facem
foarte bine treaba şi acum, cu
ajutorul CT-ului cumpărat de
Primăria Hunedoara. Când o
să pornim al doilea CT vom
putea separa fluxurile: Covid
şi non-Covid, câte unul pe
fiecare aparat. Acum separarea fluxurilor se face prin
intervale orare, aşa cum se
întâmplă la toate spitalele

care au un singur CT. Sper că
în scurt timp vom putea porni
şi al doilea aparat”, a afirmat
managerul Spitalului Municipal Hunedoara, Radu Budae.
Noul CT a fost achiziţionat
prin intermediul unui proiect
cu finanţare europeană
nerambursabilă în valoare
totală de 2 milioane de euro,
întocmit de Spitalul Municipal cu sprijinul Primăriei municipiului
Hunedoara.
Echipamentul are o valoare
de 835.000 de euro, fiind
apreciat de conducerea
unităţii medicale ca unul dintre cele mai performante din
ţară. În România mai există
doar două sisteme similare,
unul în Bucureşti, iar altul la
Timişoara.

Sălaşu de Sus: O troiţă
va fi sfinţită de
Sărbătoarea Paştelui

Sălaşu de Sus – O troiţă
din lemn va fi sfinţită în satul
Sălaşu de Sus, în a treia zi de
Paşti, după slujba de la
biserică, pentru ca oamenii
să-şi aducă aminte de
credinţa în Dumnezeu atunci
când vor trece prin centrul
localităţii.
Troiţa, prima de acest fel,
este donată comunităţii locale de către două familii din
sat şi este realizată de un
meşter din Maramureş.
„La vremurile care sunt
acum, troiţa este un îndemn
către toţi cei care trec pe
acolo că este momentul să se
întoarcă cu faţa către Dumnezeu. Vremurile care le
trăim, cu această trecere
prin pandemie şi printr-un
nedorit război, ne arată că
trebuie să ne aplecăm mai
mult spre Biserică şi Dumnezeu”, a spus primarul comunei Sălaşu de Sus, Ioan
Vlad.
Pregătirile pentru Paşte
au început încă din această
săptămână printr-o amplă
acţiune de curăţenie care a
avut loc în comună prin grija
autorităţii locale, a şcolii şi a
mai multor voluntari care sau înscris la acest eveniment.
Pe rând, în satul Sălaşu de
Sus vor mai avea loc, joia viitoare, o procesiune la care
vor lua parte familiile desemnate să se ocupe de
pregătirea Sfintelor Paşti la
biserică, vinul şi pâinea fiind

asigurate de către composesoratul din comună.
Trebuie menţionat aici şi
un obicei care a rămas viu în
satele Paroş şi Coroieşti –
alergatul prescurei, acesta
desfăşurându-se, a doua sau
a treia zi de Paşti, în funcţie
de loc. Oamenii iasă la marginea satului, cu mic, cu
mare, se ciocnesc ouă roşii şi
se bea un pahar de vin.
„Prescura se ascunde întrun lan de grâu, iar cine o
găseşte
primeşte
una
întreagă, de la biserică. Prescura se face o dată cu Paştele
pentru biserică. Mai demult,

se pleca de la biserică cu
prescura sfinţită şi un litru
de vin, spre lanul de grâu. Se
iese pe holdă, iar preotul
stropeşte şi binecuvântează
locul cu apă sfinţită de la
biserică, după care se cântă
Iordanul. Mai demult, cei
mai de vază trei oameni din
sat ascundeau prescura, iar
feciorii satului o căutau şi o
mâncau atunci când o
găseau. Obiceiul are legătură
cu credinţa creştină şi cu
dorinţa oamenilor de a avea
o recoltă bogată”, a explicat
primarul Ioan Vlad.

Lucrările la Culoarul Mureş Nord avansează
Deva - Lucrările de reabilitare a drumurilor judeţene înscrise pe Culoarul Trafic Mureş
Nord se desfăşoară în graficul
stabilit. Aflat într-o vizită de
lucru pe traseul culoarului,
preşedintele
Consiliului
Judeţean (CJ) Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, a solicitat
şoferilor să înţeleagă disconfortul creat de operaţiunile de
reabilitare, deoarece proiectul
trebuie executat în condiţii de
calitate.
„Sunt foarte mulţumit de
modul în care constructorii
lucrează, firmele care execută
lucrările îşi fac datoria, însă
ştiu că există şi nemulţumiri.
Este un disconfort creat, sunt
lucrări la terasament care

necesită multă atenţie, dar şi
respectarea normelor în

vigoare. Nu poţi turna asfalt
peste noapte, facem un drum

care vrem să reziste foarte
mult, nu doar un an sau doi. Nu

ne permitem să lucrăm
oricum!", a spus preşedintele
CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.
Consiliul Judeţean Hunedoara a atras fonduri europene în valoare de 120 de
milioane de lei pentru modernizarea mai multor drumuri judeţene care includ un
traseu în lungime de 70 de
kilometri, denumit Culoarul
Mureş Nord. Acesta începe de
la limita cu judeţul Alba şi
continuă, de-a lungul râului
Mureş, până la graniţa cu
judeţul Arad, în zona localităţii
Ilia.
Lucrările au început în luna
iunie 2021, având 20 de luni ca
termen de execuţie.
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Gimnastică

Atletism

Medalii pentru
gimnastele din România
la turneul din Italia

Hunedoreanul Ciprian Irimia,
vicecampion național la 800 m

R
Î

ntrecerile celei de a
13-a ediție a Trofeului
”Citta di Jesolo” la
gimnastică artistică
desfășurate în localitatea
Jesolo din Italia s-a
încheiat duminică seara
cu rezultate bune pentru
sportivele noastre care au
făcut deplasarea la aceste
întreceri. Pas cu pas și
concurs după concurs
gimnastele noastre
demonstrează că sunt pe
drumul cel bun pentru
revenirea în elita
mondială.
În concursul senioarelor
echipa României alcătuită
din Ana Maria Barbosu,
Maria Ceplinschi, Ioana
Stănciulescu, Silvia Sfiringu,
Andreea Preda a fost la o
zecime de podiumul de premiere, ocupând locul 4 cu
152.167 puncte, după Statele
Unite (164.165 pct), Italia
(162.267 pct) și Canada
(152.266),dar înaintea unor
reprezentative care anul trecut au participat la JO de la
Tokyo (Belgia, Franța, Germania).
La individual, Ioana
Stănciulescu a fost a 8-a cu
51.466 puncte, la egalitate cu
Elle Mueller (SUA), fiind
devansată de 4 gimnaste din
Statele Unite și de 3 din Italia,
cu mențiunea că la această
ediție a Trofeului „Citta de
Jesolo” nu s-a ținut cont de
regulamentul
FIG care

prevede prezența a cel mult
două gimnaste din fiecare
țară în clasamentul individual
În concursul junioarelor
echipa României alcătuită
din Amalia Ghigoarță, Amalia
Puflea,Teodora Stoian, Ella
Oprea, Crina Tudor și Sabrina
Maneca Voinea s-a clasat pe
locul patru la o diferență de
un punct și o zecime în urma
gimnastelor de pe locul al
treilea, medaliate cu bronz ,
dar deși au ratat de puțin
podiumul de premiere, junioarele noastre au demonstrat că sunt în progres.
Medaliile de aur au fost
câştigate de reprezentantele
Statelor Unite, urmate de
Italia și Italia-Sigoa. La individual Amalia Ghigoarță a
avut al 6-lea punctaj, fiind
întrecută doar de gimnaste
din SUA, iar dacă s-ar fi aplicat regulamentul FIG, Amalia
va câștiga prima medalie la
Jesolo, bronz la individual.
Duminică în finalele pe
aparate fetele noastre au
reușit să urce pe podiumul de
premiere. Ioana Stănciulescu
a fost a treia la sol (13.150),
după reprezentantele SUA,
Konnor McClain (13.900) și
Emjae Frazier (13.850), iar
pe locul al 4-lea s-a clasat
Maria Ceplinschi (12.950).Cu
un exercițiu dificil la paralele,
în finala senioarelor, dar cu
probleme la execuție, Ana

Maria Barbosu s-a clasat pe 8
cu 12.550.
Devenca Amalia Ghigoarță
s-a clasat pe locul al 3-lea în
finala de la bârnă a junioarelor cu 13.400 după
gimnastele din SUA (Tiana
Sumanasekera - 13,800 și
Madrey Johnson - 13.500) iar
în finala de la paralele, ea s-a
clasat pe locul VI (12.650),
victoria revenindu-i lui Jelen
Kevric
din
Germania
(13.700).
Junioara Sabrina Maneca
Voinea s-a clasat pe locul III
în finala de la sărituri cu o
medie de 13.325 fiind
întrecută de reprezentantele
SUA, Tiana Sumanasekera
13.500 și Zoey Molomo iar în
finala de la gimnasta din
Constanța s-a clasat pe locul
VII fiind urmată de Crina
Tudor.
Gimnastele sau fost însoțite
la Jesolo de antrenorii Lucian
Sandu, Cristian Moldovan,
Gina Gogean Groza, Ramona
Micu, Camelia Voinea, Florin
Uzum, kinetoterapeutul Constantin Avramescu. Corina
Moroșan a fost conducătoarea
delegației, iar Liliana Cosma și
Silvia Stroescu au fost arbitre
la această competiție.
Felicitări gimnastelor pentru evoluțiile de la primul concurs internațional pe echipe
din acest an, felicitări antrenorilor!

ecent la București
s-au desfășurat
întrecerile
Campionatului Național
de atletism în sală pentru
categoriile de Copii 1 si 2,
cu participarea
sportivilor de la
cluburile din toată țara.
Competiția a fost organizată de către federația
Română de Atletism și este
prevăzută în calendarul
anual al acestei federații
sportive.
La această competiţie au
participat și reprezentanții
de la CSS Hunedoara care au
reușit să urce în topurile
naționale, chiar dacă sunt la

început de drum în marea
performanţă.
Ciprian Irimia a participat
la aceste întreceri și a luat
startul la proba de 800 m de
la categoaria copii I iar la
final s-a clasat pe locul al
doilea cu timpul de 2.13:49 ,
câștigând astfel medalia de
argint și titlul de vicecampion naţional. Colegul lui de
la clubul hunedorean, Darius
Rusan și el participant la
categoria copii I s-a clasat pe
locul 16 în probele de la triatlon, ceea ce constituie o
premieră.
Menționăm că ambii atleți
sunt pregătiți de prof. Andreea Toderean.

Fotbal

Bani pentru cluburile care
au jucători la Euro 2024

C

omitetul Executiv al
UEFA a aprobat un
fond de 240 de
milioane de euro pentru
cluburile care vor furniza
jucători la partidele pentru EURO 2024, precum şi
criteriile de alocare şi
distribuire a banilor,
anunţă Federaţia Română
de Fotbal pe site-ul său
oficial.
Conform memorandumului, semnat de UEFA şi Asociaţia Europeană a Cluburilor
(ECA) în februarie 2019, programul va acoperi meciurile
din Liga Naţiunilor, preliminariile europene, precum şi
turneul final EURO 2024, iar
sistemul de distribuire va rămâne în mare parte neschimbat în comparaţie cu EURO
2020.
Circa 100 de milioane de
euro vor recompensa eliberarea jucătorilor din Liga Naţiunilor 2020/21 şi 2022/23,

precum şi pentru preliminariile europene la EURO 2024.
Suma reprezintă o creştere cu
30 de milioane de euro faţă de
EURO 2020.
De asemenea, suma alocată cluburilor pentru eliberarea jucătorilor la turneul
final EURO 2024 va creşte, de
la 130 de milioane de euro la
140 de milioane de euro.
Un număr de 697 de cluburi din cele 55 de asociaţii
membre UEFA au primit în
total 200 de milioane de euro
după EURO 2020.
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Campionatele Mondiale de cadeţi

Snooker la Bucureşti

Tenis de masă

Locul I în Liga Campionilor
pentru Eliza Samara

J

P

este 200 de jucători
de snooker din 40
de ţări vor participa
la Campionatele Mondiale
de cadeţi - U16, juniori U18 şi tineret - U21 care
se vor desfăşura la
Bucureşti în perioada 1427 august, au anunţat organizatorii într-o
conferinţă de presă
susţinută la sediul Ministerului Sportului.
La competiţia organizată
în premieră în acelaşi loc pentru cele trei categorii de
vârstă, se estimează că vor
participa şi 30 de jucători
români. În total vor fi 208
jucători, 64 la Under-16, 64 la
Under-18 şi 80 la Under-21.
Preşedintele Federaţiei
Române de Snooker (FRS),
Francisc Tobă, a declarat că
găzduirea acestui turneu
reprezintă o bună ocazie pentru jucătorii români să participe în număr cât mai mare
la competiţii de nivel înalt. "În
acest an avem onoarea să
organizăm un triplu Campionat Mondial, la Under 16,
Under 18 şi Under 21... Este o
premieră, un caz unic în istoria snookerului mondial, pentru că, de regulă, se
organizează Campionat Mondial pe fiecare categorie de

vârstă. Organizăm această
competiţie în primul rând
deoarece ca ţară organizatoare am dreptul să pun la
fiecare masă câte un jucător
din România. Pe când dacă se
ţinea în străinătate aveam
voie maximum 2. Deci noi
dorim ca sportivii noştri să
aibă cât mai multe meciuri în
picioare, cum se spune, să
aibă şansa să progreseze", a
afirmat el.
Tobă a explicat că FRS
încearcă să reducă la minimum costurile de organizare.
"Am încercat să eliminăm
aceste costuri pentru că avem
nişte mese deja. De asemenea, vom vedea la cât se vor
ridica cheltuielile şi cu chiria,
pentru că nu am stabilit
deocamdată unde va avea
loc", a spus preşedintele.
Dragoş Cozmaciuc, director
tehnic în cadrul FRS şi
antrenor federal, a completat
că organizarea acestei ediţii a
Campionatelor Mondiale s-ar
putea ridica la aproximativ
25.000 de euro.
"Noi estimăm ca totalul
costurilor de organizare să se
ridice undeva la 25.000 de
euro. Aceasta cred eu că e o
sumă accesibilă, deşi pentru
alte discipline poate fi

considerată modică. Noi neam obişnuit să fim mai
eficienţi, să lucrăm cu bugete
cât mai reduse pentru că ne
dorim mereu să scoatem
maximum din ce avem. Există
însă posibilitatea de a solicita
fonduri pentru acest eveniment şi noi vom face o astfel
de cerere către Ministerul
Sportului şi poate că vom găsi
înţelegere. Pentru că nu sunt
sume exorbitante", a precizat
Cozmaciuc.
La rândul său, James Lacey,
vicepreşedintele Federaţiei
Internaţionale de Biliard şi
Snooker (IBSF), a declarat că
se aşteaptă ca ediţia 2022 a
Campionatelor
Mondiale
U16, U18 şi U21 să fie un succes.
Cea mai bună performanţă
a snookerului din România o
reprezintă medalia de bronz
câştigată de Mihai Vladu la
Campionatul Mondial de juniori U18 din 2016. De-a lungul timpului, România a mai
găzduit competiţii internaţionale de snooker precum
Campionatul European EBSA
la Constanţa (2006) şi
Bucureşti (2010, 2014 şi
2018) şi Campionatul Mondial Under 21 IBSF la
Bucureşti (2015).

ucătoarea română
Elizabeta Samara a
câştigat, vineri, Liga
Campionilor la tenis de
masă cu echipa poloneză
KTS Enea Siarkopol
Tarnobrzeg, după ce a învins formaţia germană
TTC Berlin Eastside cu
scorul de 3-2, în deplasare.
Punctele victoriei au fost
aduse de Xiaoxin Yang
(Monaco), Ying Han (Germania) şi Yu Fu (Portugalia).
Accidentată, Samara nu a
evoluat în manşa secundă a finalei.
Echipa poloneză s-a impus
cu acelaşi scor şi în meciul de

pe teren propriu, duminica
trecută, Samara fiind învinsă
de olandeza Britt Eerland cu
3-1.
''Mă bucur foarte mult că
am luat din nou Liga Campionilor, nu a fost uşor să stau
pe bancă, să dau indicaţii, dar
m-am descurcat. Este foarte
important ce îi spui sportivului, cum relaţionezi cu el în
momentul în care are nevoie
de un sfat, o idee sau ajutor
psihic. Dincolo de toate, este
minunat să fim cea mai bună
echipă din Europa şi sunt
fericită'', a declarat Eliza
Samara, triplă câştigătoare a
Ligii Campionilor

Fotbal

Programul semifinalelor
din Cupa României

F

ederația Română de
Fotbal (FRF) a publicat programul
primelor întâlniri din
semifinalele Cupei
României, ediția
2021-2022.
Manșa tur a penultimului
act al competiției este programată în perioada 19-20
aprilie, urmând ca returul să
se dispute peste o lună, în in-

tervalul 10-12 mai.
Prima semifinală este
programată marți, 19 aprilie,
de la ora 20:00, acolo unde FC
Voluntari primește pe teren
propriu vizita celor de la FC
Argeș.
Al doilea meci este programat miercuri, 20 aprilie, la
Sfântul Gheorghe, unde Sepsi
își va testa forțele în compania
celor de la CSU Craiova.
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Aronia sau scorușul negru

riginar din regiunile reci ale
Americii de Nord,
aronia este un arbust mai
puțin cunoscut la noi.
Fructele sale au fost catalogate de către
cercetători drept ”cele
mai sănătoase fructe de
pe pământ”. Chiar dacă
gustul lor nu este foarte
plăcut, merită a fi consumate întrucât conțin o
cantitate importantă
de substanțe nutritive,
cu un aport deosebit în
tratarea a peste o sută
de afecțiuni.

Fructele de aronia
Sunt mici și rotunde, în
nuanțe de roșu, negru sau
mov, în funcție de specia arbustului. Dar, dintre trei variante, planta cu fructe de
culoare neagră este cea mai
renumită pentru proprietățile ei vindecătoare.
• Fructele roșii au un gust
destul de dulce și plăcut
• Fructele negre, cu un
gust amărui și uscat, sunt
foarte bogate în substanțe
nutritive.
• Fructele mov combină
aromele celor două.

Proprietăți
Fructele de aronia conțin
o cantitate impresionantă de
antioxidanți, cu efecte benefice pentru o mulțime de
afecțiuni. Care sunt beneficiile consumului acestor
fructe, vom vedea în continuare.

Ajută digestia
Bogate în fibre, fructele de
aronia ajută digestia. Acestea
combat balonarea sau diareea, protejând totodată intestinele de bacterii, potrivit
planteea.ro.

Îmbunătățesc
sistemul imunitar
Vitaminele din conținutul
fructelor precum și numeroșii antioxidanți din compoziția lor ajută la regenerarea organismului, scrie
paradisulverde.com.
Vitamina C stimulează activitatea celulelor și producția de colagen, cu un impact
uriaș asupra vieții noastre.
Consumul preventiv al fructelor de aronia duce la
întărirea sistemului imunitar, care este stimulat să
lupte și să combată virușii,
mai ales în caz de răceală. În
plus, reduce riscul de apariție a cancerului de colon,
având efecte pozitive și
asupra altor tipuri de cancer.

nismelor ce duc la infectarea
tractului urinar.

Îmbunătățesc
vederea

Echilibrează zahărul
din sânge

Cu un conținut ridicat de
caroten, aceste fructe pot reduce stresul oxidativ de la
nivelul ochilor. Consumate
frecvent, aceste fructe pot
preveni apariția unor probleme mai grave, cum ar fi
cataracta.

Ajută în caz de
tensiune arterială
Întrucât fructele de aronia
sunt bogate în potasiu, acestea sunt un ajutor de nădejde
pentru inimă. Odată ajuns în
sânge, potasiul ajută la dilatarea vaselor sanguine,
scăzând astfel tensiunea
arterială și totodată, riscul
de infarct.

În caz de infecții
urinare
Fructele de aronia sunt de
un real folos. Acestea conțin
o substanță care vindecă și
previne apariția microorga-

Cantitatea mare de fibre
găsită în fructele de aronia
ajută la echilibrarea nivelului
de zahăr din sânge, scrie
sanatate.ro. Tocmai de aceea,
consumul acestor fructe
ajută bolnavii de diabet să
evite scăderile sau creșterile
bruște de glicemie, echilibrându-le viața.

În curele
de slăbire

Adăugate în miere, acestea se păstrează mai bine și
au un gust mai bun.

Deshidratate

Pulberea de aronia

Se păstrează pentru mai
multă vreme. Pot fi consumate zilnic, sub formă de
gustări între mese. Prin
deshidratare acestea nu-și
pierd proprietățile. Se reduce doar conținutul de apă
iar zaharurile sunt mai concentrate.

Se
poate
adăuga
smoothie-uri sau iaurturi,
alături de alte fructe sau
legume, pentru un plus de
energie.
Important!
• Sucul de aronia se va
consuma cu 30 de minute
înainte de masă, cantitatea
optimă fiind 50 ml.
• Dacă se consumă fructe
proaspete sau uscate, cantitatea
nu
trebuie
să
depășească 30 g pe zi.
• Fructele de aronia nu
sunt indicate persoanelor
care suferă de ulcer gastric
sau duodenal.
• Chiar dacă produsele
naturale au o mulțime de
beneficii pentru sănătate,
acestea nu pot funcționa
decât în completarea tratamentului medical oferit de
un specialist.
Cornelia Holinschi

Sucul de aronia

Atât fructele cât și sucul
de aronia sunt foarte eficiente întrucât conțin puține
calorii, asigură un aport
sporit de substanțe nutritive,
contribuind la detoxifierea și
curățarea organismului.

Presat la rece, își păstrează toate vitaminele și antioxidanții, fiind un adevărat
medicament natural.

Cum se consumă
fructele de aronia?
În stare proaspătă

Se obține din fructele
deshidratate. Băutura obținută prin infuzarea lor este
foarte aromată și bogat în
antioxidanți.

Pot fi ținute la frigider, dar
nu mai mult de o săptămână.

Fructe de aronia
cu miere

Pentru o perioadă mai mare
de timp, se păstrează în congelator. Din fructele proaspete se poate face sirop,
dulceață sau chiar vin.

Ceaiul din fructe
de aronia

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
CENTRU LASER
EXCIMER
OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
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Duminica Floriilor

ste sărbătoarea care
aminteşte de intrarea
Domnului Iisus în
Ierusalim, înconjurat de
cei 12 Apostoli. Totodată,
Floriile deschid
săptămâna cea mai
importantă pentru
pregătirile de Paşti,
cunoscută sub numele de
Săptămâna Mare. În
biserici se oficieză în
fiecare seară Deniile, slujbe prin care credincioșii îl
petrec pe Hristos pe
drumul Crucii, până la
moartea și Învierea Sa.

Intrarea Domnului
în Ierusalim
Cu o săptămână înainte de
Patimile Sale, domnul nostru
Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pe un asin, împreună cu
cei 12 Apostoli. Acolo, mulțimea recunoscându-L ca
fiind adevăratul Mântuitor, La întâmpinat cu ramuri de
măslin, de finic și cântări de
bucurie. "Osana Fiului lui
David; binecuvantat este Cel
ce vine intru numele Domnului! Osana intru cei de sus!"
(Matei 21, 9). Oamenii simţeau că însuşi Dumnezeu a
venit în lume, a păşit printre
ei, pentru a aduce mântuirea
lumii. A fost singura oară în
viaţa sa lumească, când Iisus
a acceptat să fie aclamat ca
Împărat, ca să fie recunoscut
după Lege că este Mesia Mântuitorul lumii. Iar învierea lui
Lazăr din mormânt, minune
săvârșită de Mântuitor în
sâmbăta dinaintea Duminicii
Floriilor, prevestea biruința
Sa asupra propriei morți scrie
crestinortodox.ro.

În ziua de Florii
Credincioșii duc la biserică
ramuri înmugurite de salcie,

ce urmează să fie sfinţite de
preot. După ce au fost sfințite,
ramurile verzi de salcie se
păstrează peste an, fiind
folosite cu credință la tămăduirea unor boli. Se obișnuiește să se înfigă și în
straturile proaspăt semănate,
să fie puse ca hrană pentru
animale, iar în unele zone, în
sâmbăta Floriilor, se așează
peste mormintele celor
plecați.

Ramurile de salcie
Ne reamintesc de ramurile
de măslin, cu care Mântuitorul Iisus Hristos a fost întâmpinat la intrarea în
Ierusalim. Totodată, ne duc cu
gândul la povestea Fecioarei
Maria, despre care se spune
că atunci când Iisus era
răstignit pe cruce, Maica
Domnului, plângând, a plecat
să-și caute fiul. În drumul ei, a

"Intră astăzi Hristos cu slavă în Ierusalim,
ca un Împărat, ca să împărăţească în veci
peste îngeri şi peste oameni. Vine să arate lumii
că El singur este adevăratul Împărat şi Mântuitor.
ajuns la malul unei
Vine Hristos în Ierusalim să se dea de bunăvoie în mâinile
ape curgătoare vicărturarilor şi fariseilor plini de zavistie şi răutate, care
jelioase. Acolo, ea
s-a rugat la toate
căutau să-L omoare. Vine Mântuitorul spre patimă de
plantele din jur să
bunăvoie, ca să fie vândut de ai Săi în mâinile dregătorilor,
o ajute să treacă
să fie răstignit pe cruce şi să moară pentru mântuirea
apa, dar niciuna nu snoastră, iar a treia zi să învieze",
a îndurat de lacrimile
spunea părintele Cleopa în
ei. Doar salcia şi-a aplecat
Predica la Duminica Floriilor.
ramurile şi a ajutat-o pe
de
salcie,
Maica Domnului să treacă pe
existând credința că în așa
malul celălalt. Drept răsplată,
salcia a fost binecuvântată cu a rupe o floare, este bine să-i fel, vor alunga orice boală. Se
mai spune că, brâul de salcie
rod şi fertilitate, primind şi cerem iertare
• În unele zone din Ardeal, este și un antidot împotriva
darul de a nu arde niciodată.
În semn de mulţumire, Maica în sâmbăta Floriilor, mormin- muşcăturilor de şarpe.
• De asemenea, se crede că
Domnului a hotărât ca ra- tele sunt curățate și stropite
murile de salcie să fie duse la cu apă sfințită. Sunt îm- aşa cum este vremea de
podobite apoi cu lumânări Florii, aşa va şi cea din dubiserică, în ziua de Florii.
aprinse, crenguțe de salcie minica de Paşti.
sau mâțișori, cum li se mai
• De Florii sunt sărbătorite
Credințe, tradiții și
spune aici. Preoții fac apoi persoanele cu nume de floare,
obiceiuri de Florii
slujbe pentru odihna celor iar obiceiul de a oferi flori
• Potrivit credinței popu- plecați la ceruri.
este considerat o urare ce
lare, de Sărbătoarea Floriilor
• Există obiceiul în unele atrage norocul în casă.
florile au suflet și simt. De zone ca oamenii să-și încingă
aceea, în această zi, înainte de mijlocul cu crenguțele sfințite
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

Vineri, 15 aprilie

ANTENA 1, ora 20,30, Ben-Hur
PRO CINEMA, ora 22,30, Misterul fetei din
cadă

Sâmbătă, 16 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Rețeaua păianjen
ACASĂ, ora 21,00, Toată dragostea

Duminică, 17 aprilie

TVR 2, ora 20,10, 100 de lei
PRO CINEMA, ora 20,30, Aurul negru

ANTENA 1

• Un orășean, la țară
- Bade, de ce nu are coarne vaca dumitale?
- Sunt mai multe motive: unor vaci le cresc coarnele mai târziu, altora li se taie, iar altele nu au deloc.
- Și asta din ce categorie face parte?
- Asta e cal!
• Dialog cu un bețiv
Un polițist se întâlnește cu un bețiv care stătea
întins pe jos.
- Băi omule, de ce nu te duci acasă?
- Nu pot să mă mișc de aici. Pe sticla de vin pe
care am luat-o scrie: ”A se păstra culcat”.
• Discuție între Ion și Gheorghe
Gheorghe îl întreabă pe Ion:
- Știi că ți-a murit soacra?
- !!!
- Ioane, știi că ți-a murit soacra?
- !!!
- Ioane, nu ai auzit, ți-a murit soacra!
- Nu mă face să râd că am buzele crăpate!

Luni, 18 aprilie

Joi, 21 aprilie, ora 23,30

Iisus din Nazaret
Filmul prezintă nașterea, viaţa, procesul, moartea și învierea lui Isus din Nazaret, așa cum sunt
narate de Noul Testament. Episoadele familiare
creștine sunt prezentate cronologic: de la logodna
și mai târziu căsătoria dintre Maria și Iosif, până la
Nașterea și Botezul lui Iisus. Apoi, intrarea în
Ierusalim, Cina Cea de Taină, trădarea lui Isus de
către Iuda; negarea lui Hristos de către Petru, judecata lui Isus de către Pilat până la Răstignire,
Moarte, Înviere și descoperirea Mormântului gol.
Filmul se încheie cu disperarea personajului nonbiblic Zerah, care văzând mormântul gol spune:
"Acum începe. Totul începe".

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

PRO CINEMA, ora 22,15, N-am uitat ce-ai
făcut astă vară
TVR 1, ora 22,50, Escadronul 303

Marți, 19 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Povestea lui Elton
John
TVR 1, ora 22,10, Aventurierii

Miercuri, 20 aprilie

DIVA, ora 21,00, Misterele Aurorei
TVR 2, ora 21,10, La răsărit de Eden (IV)

• Profesor:
- Copii, ce sunt vegetarienii?
Bulă:
- Vegetarienii sunt oameni care nu mănâncă animalele, dar le lasă fără hrană.

Joi, 21 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Capcana
TVR 2, ora 21,10, Misterele adevărului

• La tribunal
Judecătorul se adresează învinuitului.
- Din 365 de zile, ai 364 de infracțiuni!
- Ai vreo justificare?!
- Da, o zi am fost bolnav!
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Minutul de umor

ALTE RECOMANDĂRI:

Dacă lucrați într-un domeniu în
care ideile și creativitatea sunt
pe primul loc, vă merge bine.
Veți găsi cele mai bune soluții
pentru contractele sau proiectele mai dificile. Nu este exclus
să primiți chiar un bonus pentru munca voastră. Și în
dragoste sunteți norocoși!

LEU

TAUR
Sunt șanse mari să câștigați
niște bani în plus. Astrele vă
ajută să treceți peste toate obstacolele din drumul vostru și să
vă îndreptați greșelile. O
persoană pe care o veți
cunoaște foarte curând vă
suscită curiozitatea.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Chiar dacă programul vostru de
lucru este foarte încărcat, ar fi
de dorit să vă îmbunătățiți comunicarea cu colegii de muncă.
Țineți cont și de opiniile celor
din jur, care pot fi foarte utile
pentru viitor. Trebuie să
renunțați la ideile voastre fixe.

Sunteți neliniștiți pentru că
problemele vechi de la serviciu
încep să reapară. Ca să
îndreptați lucrurile, ar trebuie
să faceți tot ce este posibil pentru a afla unde s-au făcut
greșeli. Spre sfârșitul intervalului se anunță petreceri în familie.

BALANŢĂ

SCORPION
Vă implicați în activități diverse
și abia mai aveți timp și pentru
voi. La serviciu sunteți foarte
solicitați, mai ales că vă ocupați
de situații limită, pe care, în mod
normal, le-ați evita. Până la
urmă veți trece cu bine peste
toate și chiar veți primi un
bonus.

Este momentul să începeți
proiectele legate de casă, mai
ales că se apropie sărbătorile. Sar putea să aflați niște secrete
de familie sau să rezolvați o
situație legată de o moștenire.
Intenționați să lucrați și pe cont
propriu pentru a vă spori veniturile.

Ar trebui să profitați de zilele
frumoase și să vă odihniți mai
mult. Poate că v-ar prinde bine
să plecați într-o călătorie scurtă,
în care să vă vizitați rudele
apropiate. La serviciu urmează
zile aglomerate, unde veți lucra
și peste program.

Acum, înainte de Paști, intenționați să vă ocupați mai mult
de activități spirituale. Dacă
simțiți nevoia, puteți face mici
călătorii, în care să vă găsiți
liniștea. La locul de muncă nu
sunt probleme deosebite.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Tot ceea ce veți întreprinde în
această perioadă se finalizează
cu succes, fără cheltuieli mari.
Dacă vă implicați în proiecte deosebite, încercați să vă încadrați
în anumite limite în privința
eforturilor pe care trebuie să le
faceți.

În perioada următoare, ar fi de
dorit să legalizați orice afacere
sau investiție. Când împrumutați bani, asigurați-vă că
aveți dovezi pentru fiecare ban
cheltuit, chiar dacă lucrați cu
oameni de încredere. Asta pentru că aparențele sunt înșeslătoare!

Urmează zile frumoase, în care
vă puteți bucura de timpul
vostru liber. Din cauza unor persoane care nu se țin de cuvânt,
s-ar putea să vă amânați planurile. Proiectele mai dificile pot
fi rezolvate doar dacă vă
ocupați singuri de ele.

PEŞTI
Ca să treceți peste situațiile dificile, trebuie să dați dovadă de
răbdare și maturitate. Părinții
sau frații vă pot susține atunci
când simțiți că problemele vă
copleșesc. Spre sfârșitul intervalului lucrurile se limpezesc și vă
regăsiți liniștea.
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MINCIUNA - în epoca dezinformării

D

e la începutul
războiului în
Ucraina am ascultat
mai multe interviuri, am
citit analize și articole pe
tema dezinformării și propagandei rusești în spațiul
românesc. Mă culc în
Putin, mă scol în Putin!
Majoritatea încearcă să explice cum se face dezinformarea, cum încearcă Rusia să
destabilizeze sisteme politice,
cine sunt actorii care promovează putinismul în România,
cum o fac și așa mai departe.
Multe dintre ele sunt analize pertinente și bine documentate.
Dar când vine vorba despre „ce putem face”, tot discursul se centrează pe
tehnologie, pe felul în care ar
putea să reacționeze autoritățile sau pe capacitatea platformelor online de a cenzura.
Foarte puțin despre oamenii
care utilizează aceste platforme.

un răgaz de reflecție înainte
de a reacționa, asta ar conta
foarte mult în diminuarea
dezinformării.
Soluțiile tehnologice de
combatere a dezinformării
pot ajuta într-o anumită
măsură, probabil. Nu știu. Nu
sunt expert în domeniu. Ce
știu e că toate soluțiile tehnologice din lume nu pot înlocui
o societate educată media.
Și avem nevoie de ani (nu
de câteva ore de ateliere sau
câteva săptămâni de curs) de
învățare despre media, despre cum funcționează comunicarea prin media, ani de
exersare a acestui tip de
reflecție pentru a înțelege de
unde vin mesajele, care sunt
interesele, care e contextul,
cum suntem influențați de
mesaje media și cum acționăm.
Ar fi naiv să credem că
formele dezinformării vor
dispărea cu totul.

În dezbaterile publice

Întotdeauna vor
exista interese

Apare frecvent întrebarea
„dar cum ajunge publicul să
creadă fake-urile astea despre războiul din Ucraina?
Motivele pot fi variate și țin
de un anumit tip de viziune
asupra lumii, de convingeri,
de contextul de viață, dar și
de lipsa competențelor
media. Acele cunoștințe și
abilități de analiză și evaluare
critică a mesajelor media, pe
care le obținem în cursuri de
educație media pe tot parcursul vieții.
Fără să fie un domeniu
mainstream în România și
fără să aibă pretenția că oferă
soluții miraculoase de combatere a dezinformării, capacitatea acestui tip de educație
de a dezvolta gândire critică
este mai degrabă ignorată
atât de specialiștii în dezinformare, cât și (mai ales) de
autorități.
De ce e importantă gândirea critică? Dezinformarea și
propaganda nocivă se bazează pe activarea emoțiilor
negative puternice. Dacă am
avea capacitatea să ne luăm

Și persoane dispuse să
înșele, să manipuleze. Și destui care să dea mai departe
mesajele manipulatoare. Lipsiți de abilitatea de a-și pune
întrebări, fără minime cunoștințe despre cum funcționează media și cum acționează
propaganda, oamenii vor da
mai departe acele mesaje
care le activează emoții puternice și care sunt în acord cu
credințele și valorile lor. Chiar
și pe cele manipulatorii. Chiar
și mesajele de propagandă cu
efecte nocive.
În schimb, un public educat ar slăbi șansele ca astfel
de mesaje să fie propagate și
ar putea diminua efectele.
Desigur, chiar și cu programe constante de educație
media aplicate la scară largă,
efectele în societate s-ar
vedea peste ani, nu imediat.
Primul pas este să punem
educația media pe agenda
publică. Să îi recunoaștem
valoarea și importanța. Și să o
integrăm cât mai mult în sistemul educațional. Să formăm
profesori, să-i implicăm pe

specialiști și să începem să
creștem generații pregătite să
înțeleagă mecanismele propagandei sau ale dezinformării.
Vremurile de criză pe care
le trăim sunt poate cel mai
bun context pentru a înțelege
nevoia imediată de educație
media, cultură și de libertatea
de exprimare.
Libertatea
de exprimare
Nu se reduce la a proslăvi
BLM și LGBT, chiar dacă așa
credeți. Voi vreți să inventați
o lume paralelă, în care să
conduceți și să ordonați, în
care voi să creați. În care nu e
nevoie de întrebări pentru că
răspunsul e doar unul: ura.
Se vorbește de încetarea
războiului. Cum să înceteze
când UE și SUA trimit armament la greu. Ucrainienii, cu
un președinte actor pe post
de păpușar îndeamnă la lupta
și se pare că se faultează singur. Prea dubios este acest
Zelinski. Globaliștii îmi bagă
pe gât lumea lor; o lume
depravată, o lume care nu o
înțelege nimeni: mincinoasă,
războinică,
ucigătoare,
ateistă, o lume care omoară
altă lume. După un pumn în
gură amenințat politic, mă întorc cu forțe proaspete să vă
spun că nu puteți voi bloca și
interzice cât pot eu scrie
opiniile mele.
Lumea mea, învechită și
enervantă, nu se dă dusă,
oricât vă doriți asta, cei cu
idei globaliste.
Libertatea de exprimare
nu se reduce la a proslăvi
BLM și LGBT, chiar dacă așa
credeți sau înjurând rușii și
pe Putin.
Căci despre asta a ajuns
lumea: a vorbi și a scrie doar
despre ce ne dă voie
stăpânirea.
Lumea este un ring
În care cel puternic
supraviețuiește. Viața este un
șir nesfârșit de lupte nedrepte și incorecte, în care
arareori cel bun câștigă. Viața
nu este doar despre culoarea

pielii și preferințe sexuale.
Viața nu se reduce la a asculta
supuși directive imbecile și
nedigerate, doar pentru că
vin dintr-o parte care acum,
vremelnic, e la butoane.
Viața este despre cu totul
și cu totul altceva. Viața este
despre răsărit și apus, despre
mare și poezie, despre iubire
și tristețe.
Viața este despre oameni
adevărați. Despre al naibii de
multă suferință.
Voi, cei care azi vreți să ne
învățați cum să ducem lingura la gură, sunteți doar
niște nefericiți care nu își
găsesc locul în lume și care
vor să modeleze oamenii așa
cum NU i-a creat Dumnezeu.
Singuri și neînțeleși, nu știți
să trăiți și nici să muriți.
Moartea e o treabă serioasă și
grea. Mă uit la unii senili de
peste Ocean, cât de șireți pot
fi. Noi, generația decrețeilor, a
celor crescuți cu ”eugenii” și
parizer, cu pufuleți și napolitane ”JOE” suntem puternici,
pentru că suntem reali, nu
imitații de plastic. Voi vreți să
inventați o lume paralelă, în
care să conduceți și să
ordonați, în care voi să creați.
Au dispărut #rezistenții
noștri ca brazii, plătiți pe la
metrou în băutură, droguri și
dolari. Care este diferența
dintre noi și cei neomarxisti?
În care nu e nevoie de
întrebări, pentru că răspunsul
e doar unul : ura.
Noi nu știm să urâm!
Noi știm și putem să
înțelegem suferința.Voi fugiți
de ea. Vreți să ne închinăm la
noul idol, făcând din el o
icoană, într-o biserică transgender?
Vreți să ne simțim timorați
în lumea voastră, a oamenilor
momentului, dominați de instincte și libertate prost
înțeleasă.
Oricât veți încerca să
schimbați cursul firesc al
omenirii, nu veți reuși. Va
merge, probabil, pentru un
timp. Nu încercați să ne
spălați creierele, nu încercați
să ne tâmpiți.

Oamenii vor cânta doar
cântecele voastre. Vor citi
doar scrierile voastre. Oamenii vor face tot ce le cereți,
dar rămân Oameni. Tot ce
clădiți se va dărâma, fiindcă
clădiți pe minciună. Trăim o
lume a unor ,,idioți”
conducători, o lume a
șarlatanilor, lacomilor. Iar
lumea de azi este o imensă și
copleșitoare minciună.
Cât timp noi, clasicii
depășiții, cei care știm că se
poate trăi frumos, vom mai
avea suflet, lumea voastră nu
va învinge. A noastră, DA!
Iar când vom pleca înapoi,
ACASĂ, vă vom tulbura
liniștea cu un foșnet de înger,
făcându-vă să visați lumea,
așa cum era ea la începuturi
și să vi-o doriți, în taină. O
lume normală, o lume a zâmbetului. Noi nu avem nevoie
de războaie, avem nevoie de
dragoste, iubire. Aceste
popoare războinice mai bine
să va uitați în oglinda voastră,
în curtea voastră.
JOE mergi acasă! La tine
este vraiște! Lasă europenii
să se conducă singuri. Dacă
trăia Țuțea, îl alegeam
președinte. Dar vorba lui
Petre Țuțea: ” Geniul este văr
primar cu idiotul”.
PS. Genială ideea președintelui CJ. Hunedoara, Laurențiu
Nistor pentru vizita la spitalul
din DEVA.
Al dumneavoastră, același,
Prof. ing Ioan Romeo
Mânzală
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lImbă cu sos DE smâNTâNă

INGREDIENTE
2-3 bucăţi limbă de porc sau viţel (vită), 500 gr
smântână, două ouă (unul crud şi altul fiert), ulei, o
foaie de dafin, trei căţei de usturoi, piper boabe, o
linguriţă de muştar, sare, piper alb, pătrunjel şi mărar
verde.

mod de preparare:
Limba se curăţă, se spală

şi se pune la fiert, împreună
cu o linguriţă de sare, piper

boabe, usturoiul şi foaia de
dafin. Se lasă apoi la fiert

până ce furculiţa pătrunde
uşor carnea. După ce s-a
fiert, se trece printr-un jet de
apă rece şi se curăţă de
pieliţă, după care, se taie în
felii subţiri.
Din gălbenuşurile de ou,
împreună cu muştarul şi
uleiul se prepară maioneza.
Când considerăm că este suficient de groasă, maioneza
se subţiază cu smântâna,

după care se adaugă sarea
piperul şi verdeaţa. În sosul
format se mai poate adăuga
un căţel de usturoi zdrobit,
peste care se toarnă două
trei picături de apă şi puţin
zahăr. Sosul de maioneză se
toarnă peste feliile de limbă
şi totul se dă la rece, pentru
2-3 ore. Se poate servi, ca
aperitiv sau ca felul doi,
alături de cartofi natur.

DoRaDă îN cRusTă DE saRE, la cuPToR
mod de preparare:
Peștele se spală bine, se
șterge cu un prosop de hârtie, după care se umple cu
felii de lămâie, usturoi și ierburi aromate. Se poate folosi
cimbru, rozmarin, busuioc,
salvie etc.
Oul se bate cu făina, apoi
se amestecă bine cu sarea
grunjoasă. Amestecul obținut se presară uniform, întro tavă termorezistentă.
Dorada se pune în tava cu
sare, se presează ușor cu
mâna, apoi se întoarce pe
cealaltă parte, astfel încât să
fie acoperită complet cu
sare.

INGREDIENTE
o doradă, ½ kg sare
de mare grunjoasă, un
ou, o lingură de făină, ½
lămâie, 2 căței de usturoi, ierburi aromate,
după preferință.
Tava se dă la cuptorul
preîncălzit pentru aproximativ 30 de minute. După ce sa copt, i se îndepărtează
crusta.
Dorada se poate servi
alături de un sos de usturoi
cu iaurt și lămâie și o
garnitură de legume sau
cartofi piure.

ToRT DE mERE șI cREmă DE zahăR aRs

mod de preparare:
Se pregătește un vas ter-

morezistent, în care se
caramelizează zahărul. Cu

siropul format se tapetează și
marginile vasului, apoi se lasă
să se răcească. Merele se
curăță de coajă, se taie în
cuburi mai mari și se călesc în
unt, adăugându-se din când în
cânt, câte puțină apă. Se
amestecă cu grijă, în așa fel
încât bucățile să se înmoaie,
dar să rămână întregi.
Pentru prepararea cremei,
ouăle se mixează cu zahărul și
zahărul vanilat, până când
compoziția își triplează volumul. Se adaugă apoi laptele,
mixându-se în continuare.
Merele preparate anterior
se vor așeza în vasul cu
zahărul caramelizat, peste

INGREDIENTE
Pentru cremă: 8 ouă, un litru de lapte, 200 g zahăr,
zahăr vanilat, scorțișoară, 6 mere, 50 ml apă, 20 g unt.
Ingrediente pentru blat: 4 ouă, 40 g zahăr, 25 g
făină, 15 g pudră de cacao.
care se toarnă crema. Vasul se
dă la cuptorul preîncălzit,
timp de 30-40 de minute.
Când crema este aproape
gata, se pregătește pandișpanul. Albușurile se bat spumă
împreună cu zahărul, se încorporează gălbenușurile, iar
la final se pune făina și pudra
de cacao.
După omogenizare, compoziția obținută se toarnă

peste cremă, se nivelează uniform, iar vasul se dă din nou
la cuptor pentru 30-40 de
minute. Tortul se lasă apoi să
se răcească la temperatura
camerei, apoi se dă la rece
pentru 3-4 ore, sau se lasă de
seara până dimineața. Deasupra vasului se pune un platou mai mare, apoi, cu o
mișcare rapidă, se răstoarnă
tortul.
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IMOBILIARe
l Vând casă în Deva, zona spitalului, cu 3 camere plus dependințe,
inclusiv beci spațios, pretabil pentru
bucătărie, în curte încă o casă cu o
cameră, baie, bucătărie, 2 garaje și
grădină. Informații mai multe la telefon: 0724.451.762.
l Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
2 intrări, băi, focuri, beci, terasă,
proiect balcon, posibilități extindere o
cameră, lateral. Tel. 0753.671.752.
l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă, 4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, renovat
și complet mobilat. Preț: 150.000 euro,
telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, decomandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.
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, tel. 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 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.

15 - 20 aprilie 2022
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, 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 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.

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

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.

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

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU

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.
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.

perSOaNe FiZiCe

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

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.
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 DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo intravilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.
l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.
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. Tel. 0720.855.002.

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

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

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

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

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

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

(din Parcul Industrial)

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

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
***********
Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
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l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

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

l Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. Tel. 0725.452.888.
l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.
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.

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

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.

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

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu
canal, curent 380 V-220V, grup social. Telefon: 0742.187.459.

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

AUTO
l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, alternator, disc ambreiaj Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri negociabile, telefon: 0720.731.280.

l 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.

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

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.

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

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
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

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

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! Tel. 0731.129.646,
0762.754.969.
l

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în conformitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

l 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 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate! Telefon:
0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.
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 penticostal 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.

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 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 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 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
informatică, 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.

DIVERSE
l Vând țuică întoarsă, cantitate
mare, la preț avantajos. Telefon:
0774.578.808.
l Vând cazan pentru țuică, din
tablă de cupru, 65 l, inclusiv toată
instalația necesară, la preț mic. Telefon: 0724.451.762.
l Vând oi și miei, berbec de rasă
montană, Băița, Brad. Tel. 0733.216.539.
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 loc de veci în Hunedoara.
Relații la telefon: 0720.676.990.

Deva, 22 Decembrie, 37A •
Tel. 0726 871 728
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Intrare gratuită la cetatea
Sarmizegetusa Regia

Deva - Turiştii care vor
vizita luni, 18 aprilie, cetatea
dacică Sarmizegetusa Regia,
din Munţii Orăştiei, vor avea
acces gratuit în perimetrul sitului arheologic. Facilitatea
este oferită cu ocazia Zilei
Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor.
Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor este
dedicată celebrării şi promo-

vării patrimoniului cultural,
reprezentând totodată o
oportunitate de a atrage
atenţia asupra diversităţii, a
relevanţei acestuia, dar şi
asupra vulnerabilităţii sale.
De asemenea, sunt arătate
eforturile necesare protecţiei
şi conservării acestui patrimoniu, dar şi ce înseamnă
pentru întreaga omenire conservarea sa”, a informat Di-

recţia Generală de Administrare şi Promovare Turistică
Hunedoara.
Sarmizegetusa Regia este
prima cetate dacică administrată de Consiliul Judeţean
Hunedoara, din anul 2013 aici
fiind instituite mai multe
măsuri de protejare şi punere
în valoare turistică a monumentului UNESCO.
Situl are acum un regulament de vizitare, drumul de
acces a fost refăcut şi este
asigurat un serviciu de pază
dotat inclusiv cu echipamente
de supraveghere video.
Aproximativ 75.000 de
turişti au vizitat anul trecut
cetatea dacică Sarmizegetusa
Regia, din Munţii Orăştiei, mai
mult cu 5.000 de persoane
comparativ cu anul 2020. În
acest context au fost obţinute
venituri de circa 1,1 milioane
lei din valorificarea potenţialului turistic al acestui
monument UNESCO.

P

să valorifice arta tradițională
și să readucă în atenția publicului produse și valori autentice românești.
Târgul de Florii și de Paște
va fi deschis zilnic, între
orele 09:00 – 18:00, până
sâmbătă, 23 aprilie 2022.
Timp de 10 zile, produ-

cători locali și artizani vor
oferi spre vânzare produse și
cadouri specifice sărbătorilor pascale, dar și plăcinte,
dulcețuri și siropuri, ciocolată de casă, fructe și legume,
verdețuri de sezon, flori,
obiecte din ceramică și lemn,
bijuterii și alte accesorii.
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C

unoscând dificultăţile
cu care se confruntă
presa scrisă din
judeţul Hunedoara, deputatul PSD Viorel Salan,
secretarul Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi
siguranţa naţională din
Camera Deputaţilor, a
adresat o întrebare
ministrului de resort soli-

citând lămuriri în acest
sens.
Deputatul PSD a dorit să
afle ce acte normative susțin
majorările de tarife practicate
şi dacă sunt stabilite în mod
unitar la nivel naţional sau pot
fi modificate de către sucursalele regionale ale Companiei
Poşta Română.

Voucherele sociale de 50 de
euro, distribuite din iunie

Târg de Florii și de Paște la Deva
rimăria Municipiului Deva vă invită,
joi, 14 aprilie 2022,
la deschiderea Târgului
de Florii și de Paște, în
Piața Victoriei, pe platforma amenajată din fața
Centrului Cultural
”Drăgan Muntean” Deva.
Evenimentul își propune

Sunt corecte tarifele
practicate de Poşta Română?

Timişoara - Ministrul
Muncii, Marius Budăi, a declarat, la Timişoara, că distribuirea voucherelor sociale
în valoare de 50 de euro,
pentru persoanele vulnerabile, se va face prin Poşta
Română, din luna iunie.
"Nu există, încă, un acord
de finanţare a acestor
vouchere, dar există un
acord verbal prealabil. Au
fost discuţii cu Comisia
Europeană, (...) urmează ca
noul ministru al Fondurilor
Europene să parafeze ceea
ce s-a discutat până acum.
Cred că vom fi în situaţia în
care prima tură de vouchere
se va finanţa de la bugetul de
stat şi vom recupera ulterior
banii. (...). Pensionarii vor
primi aceste sume aşa cum
primesc şi pensiile, prin
Poşta Română", a afirmat
ministrul Budăi, într-o
conferinţă de presă.
Ministrul a adăugat că recent coaliţia guvernamentală
a aprobat un program de
sprijin extrem de important
atât pentru mediul de afaceri
cât şi pentru categoriile vulnerabile.

"Cu siguranţă, sumele ar
trebui să fie mai mari, dar
este ceea ce putem face
acum, să sprijinim în primul
rând categoriile vulnerabile,
să implementăm acest al
doilea pachet social, după cel
prin care am trecut mai bine
perioada de iarnă şi să
preîntâmpinăm acum şi
evoluţia extrem de galopantă
a preţurilor la alimente. Vom
acorda din luna iunie
voucherele în valoare de 50
de euro pentru fiecare pensionar care are pensia de
până la 1.500 de lei. Am solicitat coaliţiei politice să introducem aici şi familia
monoparentală, care a fost
lăsată deoparte mult timp.
Nu am uitat nici persoanele
cu dizabilităţi şi copiii care
încasează burse sociale.
Măsurile trebuiau îndreptate
şi spre mediul de afaceri", a
detaliat ministrul Muncii.
Cele şase alimente de
bază care se vor putea
cumpăra cu aceste vouchere
sunt: pâine, cartofi, orez,
ulei, carne de pui şi ouă, dar
lista poate fi schimbată.
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