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Acţiuni în cadrul 
„Lunii curăţeniei de
primăvară” în comuna
Veţel. Primăria se implică
activ în această 
perioadă. 

ConferinţăPAg. 5
Reputatul medic 
diagnostician Cristian
Răchitan va susţine o
conferinţă despre 
terapiile conversaţionale,
la Deva. 
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Comenzi pe internet pentru
asasinate la comandă 
Comenzi pe internet pentru
asasinate la comandă 
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Supranumită ”băutura zeilor”,
seva de mesteacăn este
consumată de secole, fiind
considerată un adevărat 
miracol pentru sănătate. 
Se extrage primăvara din
trunchiul de mesteacăn.
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Castelul Corvinilor prinde o nouă finanţare
pentru lucrările de reabilitare. /pag.16



Anul care a trecut -
ne spunea Doctor în
medicină, Melinda

Ildiko MITRANOVICI
(foto), medic primar, șefa
secției obstetrică-gine-
cologie, Spitalul Munici-
pal „Dr. Al. Simionescu”
Hunedoara - a fost cu
grele încercări, atât pen-
tru noi, personalul me -
dical, cât și pentru
pacienți. A fost anul în
care Covidul ne-a copleșit
atât în ceea ce privește
tratarea pacienților, cât și
fenomenul de „burn-out”
al cadrelor medicale, ter-
men cu care ne-am fami -
liarizat, din păcate.

A fost anul în care am fost
declarați pe rând  Spital su-
port covid, apoi Spital Covid...
și din nou Spital suport Covid,
toată planeta pendulând în
jurul acestei pandemii care a
luat multe vieți, atât cei
infectați cu virusul nemilos,
cât și cei care ajungeau la spi-
tal cu alte patologii mult prea

târziu, împidicați de lipsa
locurilor în spitale, datorită
reorganizărilor impuse tot de
acest virus care iată, ne-a
„furat” libertatea, liniștea și
sănătatea în atâtea moduri.

Această situație a afectat în

mod dramatic și natalitatea,
care a scăzut semnificativ, cu
toate acestea, în secția
noastră s-a născut un număr
neașteptat de mare de nou
născuți (317), aducându-ne și
nouă bucurie în aceste vre-

muri de obositoare încercări.
Dar am ieșit din acest an

mai puternici, fapt datorat și
pacientelor care au dovedit o
răbdare, un echilibru și o în-
credere care ne face mândri și
ne motivează.

A fost și anul în care am
continuat studiile clinice,
alături de colegii din alte
specialități, fiindu-ne meri tele
recunoscute de prestigioase
organizații interna țio nale
cum ar fi ESHRE, sau fiindu-
ne publicate în reviste de spe-
cialitate de un mare factor de
impact, cu sprijinul a două
spitale universitare de pres-
tigiu: Spital Clinic Județean de
Urgență „Pius Brînzeu” Timi -
șoara și Spital Clinic Județean
de Urgență Târgu Mureș.

Am trecut în noul an cu
speranța revenirii din pan-
demie către o nouă viață, cu
siguranță alta decât ce a fost
anterior, o viață în care să
apreciem mai tare sănătatea
și libertatea. Cu siguranță

nimic nu ne-a pregătit pentru
acest război absurd care
„bate” la porțile țării noastre,
singurul lucru pe care l-am
putut intreprinde a fost par-
ticiparea la efortul colectiv de
ajutorare a refugiaților, un
fapt atât de minor comparativ
cu drama pe care o trăiesc și
care ne face să ne gândim că
putem fi noi în situația
respectivă.

Astfel am început anul cu
sentimentul lipsei unei ga -
ran ții pentru normalitate și
poate chiar cu redefinirea
normalității.

În tot acest timp gândul și
munca noastră se concen -
trează asupra pacientelor,
ceea ce facem menținându-ne
ancorați în realitatea că dacă
fiecare își face treaba cum
trebuie acest lucru contează
și poate aduce o mică schim-
bare în bine în jurul nostru.
Iar acest lucru poate să se
perpetueze spre un mai bine
general. 
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În contextul societății
contemporane caracte -
rizate prin criza de timp

și prin amploarea
informațională și tehnică,
computerul și, implicit, in-
ternetul - după cum
susținea prof. Monica Si-
mona NEGRU (foto), Școala
Gimnazială „Aron
Densușianu” Hațeg - au de-
venit fenomene globale a
căror înțelegere încă ne
depășește și ne cotropește.

Apreciem, desigur, efectele
pozitive, conectivitatea, rapidi-
tatea găsirii răspunsurilor, dar
mai greu ne dăm seama de
potențialul lor nociv. Copiii și
adolescenții pot deveni foarte
ușor prizonierii unui dialog vir-
tual, joc sau aplicație, devin
dependenți de net, renunță la a
mai socializa în mod direct, la
jocuri sportive, se însingu rea ză,
iar dezvoltarea persona lității
lor va avea de suferit. 

Iată de ce, din ce în ce mai
mult, se afirmă că școala - prin
slujitorii ei - ține în mînă chiar
destinul societății, al fiecăruia
dintre noi. Profesorii au un rol
esenţial în formarea și pregă -
tirea tinerilor pentru viaţă, sunt
cei care ce scriu pe tabla vieții
nu poate fi niciodată șters: “Nu-
i înveți pe alții ceea ce știi, nu-i
înveți nici ceea ce vrei, ci-i înveți
ceea ce ești”. (N. Iorga).

Școala noastră se bucură de
prezența unor cadre didactice
cu o solidă pregătire metodică
și de specialitate, cu o per -

manentă dorință de perfec -
ționare și jertfire pe altarul ac-
tului educațional, călăuziți de
dorința fierbinte și arzătoare de
a promova un învățământ de
calitate, de a crea un climat
educațional bazat pe egalitatea
de șanse, care să răspundă și să
vină în întâmpinarea nevoilor
fiecărui elev.

Prin derularea de proiecte,
parteneriate școlare, vom ur -
mări integrarea optimă a
elevilor atât în viața școlară, cât
și în cea socială. Parafrazându-l
pe Mihail Sadoveanu, se poate
spune că lecțiile se fac bine, iar
elevii învață după puterile lor.

Școala de astăzi se con cen -
trează pe utilizarea metodelor
care diferă de cele uzuale ba -
zate pe expunere, memorizare,
repetare. Elevii de azi au nevoie
de metode care se bazează pe
participare inter activă, socială,
pe experimentare de situații de
ob ser vare a realității, dar și pe
posibilitatea de a valorifica cele
învățate și în viața de zi cu zi. De
multe ori se pune problema
cum pot fi motivați elevii, cum
să fie puși în situații în care să-
și testeze cunoștințele într-un
mod cât mai eficient și nu în ul-
timul rând, cât mai atractiv.

Parteneriatele școlare
facilitează realizarea unor
proiecte prin care elevii au
posibilitatea să își perfecțio -
neze și să pună în practică
cunoștințele, să participe la
competiții, excursii, schimburi
de experiențe, socializând și

perfecționându-și competen -
țele de comunicare. 

Proiectarea şi implemen -
tarea unor activităţi extracu -
rriculare şi extraşcolare, în
şcoală şi în comunitate, pe baza
proiectelor şi parteneriatelor
dintre elevi, profesori şi mem-
bri ai comunităţii locale este o
necesitate a activităţii didactice.

Proiectele educaţionale de
parteneriat vizează întărirea
liantului dintre părinţi, elevi,
dascăl şi comunitate, creşterea
gradului de implicare a tuturor
factorilor educaţionali. Activi-
tatea în parteneriat are nenu -
mărate avantaje, deoarece
creează relaţii de colaborare,
clarifică diverse probleme ed-
ucative, oferă un nou cadru în
dezvoltarea personalităţii elevu-
lui. Iniţierea diferitelor pro iecte
de parteneriat edu caţio nale sunt
benefice atât pentru elevi, cât şi
pentru toţi factorii implicaţi:
şcoală, familie, comunitate.

Şcoala şi familia sunt cei doi
piloni de rezistenţă ai educaţiei,
iar între aceştia şi comunitate,
mediul extraşcolar şi extrafa-
milial, pendulează copilul,
obiect şi subiect al educaţiei.
Dacă aceste medii educaţionale
se completează şi se susţin, ele
asigură într-o mare măsură
buna integrare a copilului în ac-
tivitatea şcolară şi pe plan gen-
eral în viaţa socială.

Motivul principal pentru
crearea unor astfel de partene-
riate este dorinţa de a ajuta ele-
vii să aibă succes la şcoală şi,

mai târziu, în viaţă. Atunci când
părinţii, elevii și ceilalţi membri
ai comunităţii se consideră unii
pe alţii parteneri în educaţie, se
creează în jurul elevilor o co-
munitate de suport care începe
să funcţioneze. Parteneriatele
trebuie văzute ca o compo -
nentă esenţială în organizarea
şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu
mai sunt considerate doar o
simplă activitate cu caracter
opţional sau o problemă de
natura relaţiilor publice.

Astfel, elevii învaţă să
gândească critic, complex, îşi
dezvoltă gândirea multicau zală,
experimentează abilităţi de re-
zolvare de probleme, de em-
patie, de toleranţă și, nu în
ultimul rând, socializează,
învăţând să fie mai apropiaţi, să
lege noi prietenii, să-şi împăr -
tăşească experienţe personale.

Experiențele elevilor parti -
cipanți sunt pozitive, legăturile
de prietenie dintre participanți
sunt stabile și viabile astfel
încât nu mai este nevoie de mo-
tivare suplimentară pentru
participarea la alte programe
asemănătoare, interne  sau
internaționale.

O activitate bine primită de
elevi a fost închinată Zilei
Naționale a Lecturii, formarea
și dezvoltarea deprinderilor de
citire reprezintă o sarcină
foarte importantă pentru
cadrele didactice. Capacitatea și
abilitatea de ,,a ști să citești” se
instituie la nivel de personali-
tate drept componentă funda -

mentală. ,,Doar lectura iubește
opera și întreține cu ea un ra-
port de dorință” (C. Barthes).

Gustul pentru citit nu vine
de la sine, ci se formează prin
munca tuturor factorilor
educaționali școală-familie-so-
cietate, o muncă făcută cu
răbdare, perseverență, continu-
itate, voință, determinare. Dacă
gustul pentru lectură, cultul
pentru carte s-au format din
primii ani de școală, acesta
rămâne pentru toată viața o pa-
siune. Călătoria în lumea
cărților...o lume imaginară,
fantastică, plină de peripeții și
de suspans, o lume din care
parcă nu ai mai vrea să ieși.
Cărțile sunt ca niște călătorii,
ele ne ajută să ne îmbogățim
spiritual, cultural, ne deschid
mintea și sufletul. O carte e o
călătorie, alegem unde vrem să
călătorim, numai trebuie să ne
dorim să călătorim. Nimeni nu
pierde în această călătorie!
Drum bun!

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Amintiri  despre 2021... speranţe pentru 2022

Școala - prin slujitorii ei - ține în mână destinul societății



ROMÂNIA
JUDEŢUL  HUNEDOARA
SĂLAŞU  DE  SUS
PRIMĂRIA
COD  FISCAL  5453819
Nr. 2475 /05.04.2022

ANUNŢ  PRIVIND ATRIBUIREA
DIRECTĂ A  CONTRACTELOR DE

ÎNCHIRIERE A PAJIŞTILOR AFLATE 
ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ 
A COMUNEI SĂLAŞU DE SUS

•  1. Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, reprezentant legal: 

COMUNA SĂLAȘU DE SUS, PRINCIPALĂ/
114A, SĂLAȘU DE SUS, județul HUNEDOARA,
telefon 0254779501, fax 0254779501, email
primariasalasudesus@yahoo.com, cod fiscal
5453819, Vlad Ioan- Primar.

•  2. Informații generale privind obiectul pro-
cedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 

Terenuri cu categoria de folosinţă

pajişte/păşune, în suprafaţă de 6,21 ha, pro-
prietate privată a comunei Sălaşu de Sus, C.F.
62344

•  3. Informații privind documentația de
atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.
• 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care

persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:

La cerere, de la Secretariatul Primăriei
Sălașu de Sus, după achitarea taxei de 50 lei.

• 3.2. Denumirea și datele de contact ale ser-
viciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:

Compartimentul Secretariat al Primăriei
Sălașu de Sus, telefon: 0254779501, strada
Principală, număr 114A, județul Hunedoara.

• 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 

Costul Caietului de Sarcini - 50 lei/ exem-
plar, se achită la casieria Primăriei comunei
Sălașu de Sus.

• 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.04.2022, ora 10.00

•  4. Informații privind ofertele:

•  4.1. Data-limită de depunerea ofertelor:
23.04.2022, ora 13.00

•  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Sălașu de Sus, Compar-

timentul Secretariat, strada Principală,
numărul 114A, județul Hunedoara, cod
poștal 337420.

•  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate - unul exterior și unul interior.

•  5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 

04.05.2022, ora 10.00. Primăria comunei
Sălașu de Sus, strada Principală, numărul
114A, județul Hunedoara.

• 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: 

Tribunalul Hunedoara, Deva- Secţia Con-
tencios- administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918,
nr.35, Deva, jud. Hunedoara

• 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
05.04.2022 

PRIMAR

VLAD  IOAN
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Deva - Procurorii DIICOT şi
ofiţeri de la DCCO - Serviciul
de Combatere a Criminalităţii
Informatice au efectuat, mier-
curi, şapte percheziţii domi -
cili are în judeţele Gorj şi
Hunedoara, pentru destruc-
turarea unei grupări de
români care administra pagini
de internet criptate, unde se
lansau comenzi pentru asasi-
nate la comandă.

Potrivit unui comunicat al
DIICOT, percheziţiile au avut
loc în baza unei cereri de
comisie rogatorie transmisă
de către autorităţile din
Statele Unite ale Americii, într-
o cauză care priveşte cerce -
tarea mai multor cetăţeni
români sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de constituire a
unui grup infracţional organi-
zat, instigare la infracţiunea de
omor şi spălare de bani.

La activităţi au asistat şi
reprezentanţi ai Homeland
Security Investigations -
United States of America şi ai
Ambasadei Statele Unite ale
Americii la Bucureşti - Diplo-
matic Security Service.

„În fapt, autorităţile judi-
ciare din Statele Unite ale
Americii vizează activitatea
unui grup infracţional organi-
zat care a administrat pagini
de internet pe care erau
postate oferte pentru servicii
de contractare asasinate la
comandă. Aceste site-uri erau
accesibile numai prin inter-

mediul unei reţele care folo -
seşte programe informatice
care maschează traficul prin
internet al utilizatorilor, prin
criptarea şi direcţionarea
traficului prin relee interme-
diare. Site-urile păreau să ac-
cepte plata serviciilor exclusiv
în monedă electronică. Au to -
rităţile din Statele Unite ale
Americii au stabilit că acest
grup este format din cinci sau
mai multe persoane aflate pe
teritoriul României, care a
acţionat în mod coordonat
pentru administrarea site-
urilor respective şi în vederea
spălării sumelor de bani
obţinute în urma comiterii
infracţiunilor de instigare la
omor", precizează DIICOT.

Prejudiciul produs în acest
caz este de aproximativ
500.000 de euro.

În urma percheziţiilor
domiciliare efectuate au fost
descoperite şi ridicate calcula-
toare, telefoane, înscrisuri
care prezintă interes pentru
cauză şi a fost indisponi -
bilizată suma de 30.000 de lei.

Anchetatorii au emis nouă
mandate de aducere, pentru
cinci 5 suspecţi şi 4 martori.
Persoanele respective au fost
conduse la sediul unităţilor de
poliţie pe raza cărora au fost
efectuate percheziţiile domi-
ciliare, în vederea audierii şi
continuării cercetărilor.

Percheziţii în judeţ:
Comenzi pe internet pentru

asasinate la comandă

Veţel – Luna aprilie a fost
declarată de autorităţile lo-
cale din comuna Veţel ca
„Luna curăţeniei de primă -
vară în judeţul Hunedoara”,
până la sfârşitul acesteia fiind
programate mai multe ac -
ţiuni de ecologizare. Astfel,
vor fi efectuate curățarea și
ecologizarea cursurilor văilor
și râurilor, zonele publice,
străzile şi rigolele. 

Se vor organiza activități
de curățenie și ecologizare a
domeniului public după
următorul program: vineri 8
aprilie, în Vețel, str. Mihai
Emi nescu-Bisericii-DN7,
înce pând cu ora 14,00, sâm -
bătă 9 aprilie, la Mintia, Vețel
şi Căoi - str. Minei- M. Emi-
nescu-Brazilor, Herepeia,
Bre telin, începând cu ora
9,00. Acţiunile vor continua
duminică, 10 aprilie, la Vețel-

Vulcez, str. Trandafirilor- F.
Munteanu- N. Bălcescu-
Primăverii, începând cu ora
14,00, iar în perioada 11-15
aprilie, în Leșnic, între orele
9-14.

„Primăria comunei Vețel
va asigura saci și mănuși de
unică folosință pentru
colectarea deșeurilor. De
asemenea, vom pune la
dispoziţie mașini și personal
pentru transportul deșeurilor
colectate. Îi așteptăm alături
de noi pe toți voluntarii cu
spirit civic și respect față de
mediul înconjurător”, a pre-
cizat primarul Ioan Henţiu.

Totodată, la nivelul co-
munei Veţel va fi organizată
sâmbătă, 16 aprilie, o acţiune
de colectare a deșeurilor
(DEEE) electrice, electronice
și electrocasnice, din poartă
în poartă. 

Veţel: Luna curăţeniei 
de primăvară



Vaţa de Jos - Blocurile de
locuinţe pot fi reabilitate ter-
mic prin finanţări ce pot fi
accesate în cadrul Planului
Naţional de Redresare şi
Rezilienţă (PNRR). Este o
oportunitate ce nu poate fi
ratată, spune primarul co-
munei Vaţa de Jos, Liviu Linţă,
menţionând că administra-
torii acestor imobile trebuie
să se încadreze într-un ter-
men strict pentru a aduce la
sediul primăriei mai multe
documente. 

Aceste acte se vor folosi
apoi în redactarea proiectelor
prin care blo cu rile pot accesa
fonduri nerambursabile pen-
tru anvelo pare. 

„Proprietarii apartamen -
telor şi garsonierelor din
blocurile 56 şi 12 sunt rugaţi
să depună la sediul biroului
Urbanism actele necesare
pentru proiectul pe care do -
rim să-l depunem prin PNRR

în vederea anvelopării blocu -
rilor. Termenul pentru depu -
nerea acestor acte expiră pe
11 aprilie. Este vorba despre
extrase CF, contracte de vân-
zare – cumpărare, schiţa lo -

cuinţei. Este păcat să nu va -
lorificăm această oportunitate
prin care putem accesa bani
nerambursabili”, a precizat
primarul Liviu Linţă.

Finanţările se acordă în
condiţiile în care lucrările de
anvelopare vor reduce con-
sumul de energie pentru
încălzirea clădirii cu 50%. 

Valoarea maximă eligibilă a
proiectelor trebuie să se în-
cadreze într-o sumă de 200
de euro/mp, fără TVA. La
această valoare se va adăuga
un cost de 25.000 de euro
pentru instalarea unei staţii
de încărcare a autovehiculelor
electrice. 

Potrivit primarului, PNRR
este singurul program în care
locatarii nu trebuie să asigure
cofinanţarea proiectului. În
plus, prin PNRR se mai pot
finanţa şi alte lucrări, inclusiv
pentru subsoluri sau pentru
casa scării. 
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Domnule Ciucă - 
ați fost întrebat 
când va renunța

România la gazul rusesc.
Ne-ați spus că această
decizie nu a fost luată.
Ne întrebăm pe cine
așteptați să ia această
decizie? 

Pentru că lipsa unui răs -
puns concret al dumnea -
voastră arată că nu există nici
un plan. Ideal ar fi un plan al
nostru domnule Ciucă prin
care să devenim indepen -
denți energetic, nu un plan în
care să rămânem dependenți
de alții, doar să nu fie ruși. 

Lituania a oprit importul
de gaze rusești la începutul
lunii aprilie ca primă țară a
Uniunii Europene. Polonia a
anunțat clar că va opri impor-
tul de gaze rusești până la
sfârșitul acestui an. Germania
știe exact că are nevoie de cel
puțin 3 până la 4 terminale
pentru importul gazului
lichefiat iar aceste terminale
trebuie finalizate în termen
de un an. Mai mult, Germania
a crescut masiv investițiile în
proiectele de producție a 
energiei solare și eoliene. Iar
liderii lor sunt în comunicare
permanentă cu populația
pentru ca oamenii să facă
economie la consumul de gaz. 

În Franța - Președintele
Emanuel Macron a anunțat că
va construi încă 14 reactoare
nucleare pentru producerea
energiei și s-a angajat să
investească 50 de miliarde de

euro pentru tranziția la ener-
gia verde în următorii 5 ani.
Asta înseamnă renovarea
facilităților și investiții în sis-
temele de încălzire centra li -
zată. Da, acea încălzire
cen tralizată pe care Deva o
avea, însă nu ați ținut cont de
asta. Ați închis Mintia și i-ați
obligat pe cetățeni să își in-
staleze centrale pe gaz indi-
viduale care sunt extrem de
dăunătoare pentru sănătatea
oamenilor și pentru mediul
înconjurător. 

Lituania, Polonia, Germa-
nia, Franța deci - au un plan.
Însă România nu are un plan
- România nu are o Strategie
Energetică Națională. Iar dacă
nu ai nici un plan, nu ai cum
să ajungi undeva.

Ne-ați păcălit multă vre me
că lipsa comunicării este pen-
tru că nu ne ”puteți spune
încă”. Adevărul este că nici
dumneavoastră nu știți, nu
aveți un plan și arată in -
competența, haosul și slăbi -
ciunea guvernului pe care îl
conduceți. 

E timpul să veniți cu o
Strategie Energetică Națio -
nală în Parlament. E timpul să
veniți cu legea Off-Shore în
Parlament. Măcar să îi faceți
dumneavoastră job-ul dom-
nului Ministru al Energiei Vir-
gil Popescu, dacă tot e ordin
să îl țineți în funcție.

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
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Vaţa de Jos: Oportunitate
pentru anveloparea

blocurilor de locuinţe

Anamaria Gavrilă:
Cine face planul dacă

Guvernul nu are unul?

Înainte de Ziua
Internațională a
Romilor, care are loc

în fiecare an la data de
8 aprilie, prim-vice -
președintele Frans
Timmermans și comis-
arii Marianne Thyssen,
Vĕra Jourová, Corina
Crețu și Johannes Hahn
au declarat:

„Respectarea drepturilor
fundamentale, inclusiv egali-
tatea de tratament, este una
dintre pietrele de temelie ale
Uniunii Europene. Cu toate
acestea, comunitatea romă –
una dintre cele mai mari
minorități din UE și din
vecinătatea sa – încă nu
beneficiază pe deplin de
aceste drepturi. Comunitățile
de romi nu numai că se
confruntă cu prejudecăți, dis-
criminare și marginalizare,
dar de foarte multe ori nu au
acces nici măcar la servicii de
bază, cum ar fi apă curentă,
salubrizare și hrană. 80 % din
romi sunt expuși riscului de
sărăcie. O astfel de situație îi
afectează în primul rând pe
romi, dar întinează totodată
imaginea comunităților noas-
tre democratice.

Ziua Internațională a Ro -

mi lor reprezintă, prin urmare,
o șansă de a duce mai departe
acțiunile pozitive întreprinse
până în prezent pentru com-
baterea discrimi nării romilor
și pentru asigurarea integrării
lor în toate societățile și țările
europene. În ultimul timp s-
au înregistrat unele rezultate
pozitive, în special în dome-
niul educației, dar mai sunt
încă multe de făcut.

Aceste demersuri pot da
roade numai dacă ne unim
eforturile cu toții, la toate
nivelurile. Prin urmare, în -
dem năm statele membre și pe
partenerii noștri implicați în
procesul de aderare să con-
tinue demersurile și să ia
măsuri concrete de comba -
tere a discriminării și a margi -

nalizării romilor, inclusiv prin
sprijinirea participării și
repre zentării lor în sfera
publică.

Romii trăiesc în Europa de
peste 700 de ani. Istoria și cul-
tura lor constituie o parte
indispensabilă a moștenirii
noastre europene, care se
caracterizează prin diversi-
tate. Membrii comunităților
de romi merită să fie tratați în
mod egal și să beneficieze pe
deplin de drepturile care le
revin în calitate de cetățeni
europeni. În final, modul în
care asigurăm incluziunea
minorităților noastre celor
mai vulnerabile reprezintă un
test esențial pentru demo -
crația europeană.”

8 aprilie - Ziua
Internațională a Romilor
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Fie că ne place sau nu,
fie că le considerăm
schimbări pozitive

sau nu, un lucru este clar:
este o perioadă de
cotitură pentru
învățământul preuniver-
sitar românesc.

Pandemia a bulversat
pro cesul educațional și a
creat clivaje mari în mediul
școlar. Nu aveam un sistem
educațional de vârf, iar la-
cunele pe care le cunoșteam
înainte s-au accentuat și mai
tare din 2020 până în
prezent. Lista problemelor
este una lungă: infrastruc-
tura tehnologică, transportul
școlar, alimentația din școli,
etc. Toate acestea cresc,
împreună, rata abandonului
școlar din România.

În ultima perioadă, însă,
au fost și momente care
indică o dezvoltare pozitivă.
Spre exemplu, a fost
aprobată lista celor 1391 de
școli din România care
urmează să primească 227
de milioane de euro prin
prima rundă de finanțare a
Programului Național pen-
tru Reducerea Abandonului
Școlar, componentă PNRR.
Școlile au aplicat cu proiecte
concepute la nivelul fiecărei
comunități, având posibili-
tatea să finanțeze o arie
largă de soluții pentru com-
baterea abandonului școlar.
Clase smart, soluții de
alimentație pentru elevi,
transport, activități anti-bul-
lying, cursuri de specializare
pentru cadrele didactice,
toate acestea și nu numai
erau cheltuieli eligibile și a
depins de fiecare unitate de

învățământ să își prioriti ze -
ze nevoile.

Tot în ultima perioadă a
venit și vestea schimbărilor
calendarului școlar. Module,
semestre și trimestre, teze,
discuția este una amplă. Per-
sonal, sunt de părere că era
nevoie de o consultare largă
pe acest subiect, întrucât nu
este foarte clar de unde au
pornit aceste modificări,
care sunt obiectivele și în cât
timp se vor vedea rezul-
tatele. În acest sens, i-am
adresat o interpelare parla -
mentară ministrului educa -
ției, solicitând clarificări,
pentru care așteptăm răs -
puns.

Nu în ultimul rând, Parla-
mentul României a adoptat
săptămâna asta un proiect
de lege inițiat de PSD în
2019, care asigură un nou
cadru legal pentru asigu-
rarea unei mese pentru
tinerii din învățământul pro-
fesional și dual.Nu este o
obligație adusă școlilor sau
autorităților, ci o posibilitate
nouă, prin care pot să asi -
gure o masă din bugetul pro-
priu.

Cu implicarea corespunză -
toare a factorilor decizionali,
sunt convinsă că învăță mân -
tul românesc are un viitor.
Noi vom continua treaba în
Comisia pentru învățământ
din Camera Deputaților și ne
vom asigura că numai
proiectele cu real potențial
pentru educație vor deveni
legi.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

PERSPECTIVE NOI 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR

Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,
organizează în ziua de 14
aprilie 2022, ora 1700, la
Sala de Lectură, un eveni-
ment editorial deosebit,
adresat atât copiilor, cât și
celor care se ocupă de
educația și formarea lor.
Doamna Marina Cernat,
ilustrator de carte și
tehnoredactor la Editura
Karina din Deva, își va lansa
cărțile „Soare iubit”, „Mica
picătură” și „Povești”. 

Cu experiența sa de mamă a
trei copii și cunoscătoare a
metodelor Waldorf de educație
a celor mici, unde „se pune ac-
cent pe ființa întreagă a copilu-
lui și nu este competitivitate, se
cultivă talentele personale, se
încurajează grija față de ceilalți,
se studiază artele, iar materia
predată este adaptată vârste -

lor”, cum ea însăși mărturisește,
autoarea a scris aceste trei cărți
din perspectiva unui om care
iubește copiii, le înțelege sufle-
tul și vrea să-i învețe cât mai
multe lucruri despre lumea în
care trăim. 

Marina Cernat este foarte
atașată de natură, de traiul în
mijlocul viețuitoarelor, în aer
liber, înconjurată de cei dragi:
„Am avut liniștea după-
amiezelor de vară, când dese-
nam ore în șir la umbra
iasomiei și m-am bucurat viu
de apa proaspătă din fântâna
noastră. Iar bunica mea era
înțeleaptă și blândă. A fost o
inspirație pentru mine, și încă
mai este.” 

Cărțile pe care le va lansa
Marina Cernat pot fi așezate
sub semnul cuvintelor lui An-
toine de Saint-Éxupery aflate
drept motto al cărții ei cu
povești, prima pe care a scris-o:
„Copilul este aidoma albinei
care adună nectarul pentru a

face miere. Copilul preface totul
în miere.” 

Următoarele două cărți,
„Mica picătură” și „Soare iubit”,
fac parte dintr-o serie intitulată
„Elemente”, care își dorește să
atragă atenția asupra celor
patru elemente fizice funda-
mentale din natură: Focul, Apa,
Pământul și Aerul, prin povești,
versuri și texte. La finalul
fiecărei cărți se află un text-
scrisoare către „oamenii mari”,
foarte bine documentat, care
prezintă elementul fizic descris
în cărticică. În acest fel, adulții
vor putea să răspundă la
noianul de întrebări pe care cei
mici le adresează plini de curio -
zitate. Cărțile au un aspect
grafic plăcut, ilustrațiile și
punerea în pagină fiind creația
Marinei Cernat. 

Mărturia ei este și o invitație
de a lua parte la acest eveni-
ment cultural care dorește să
aducă un strop de bucurie și o
rază de soare celor care îi vor fi
alături la lansare: „În creațiile
mele aduc cele trăite și învățate
de-a lungul vieții, colorate în
mod fericit de inspirația care
curge prin mine, dintr-un
tărâm luminos, îmi place să
cred. Și dacă ele contribuie la
stări de bine, la creșterea
înțelegerii, la bucuria celor care
citesc, mă simt și eu îmbogățită
și recunoscătoare!”

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Marina Cernat: Triplă lansare de carte

Consiliul Județean
Hunedoara
organizează în ziua

de 15 aprilie 2022, ora
1700, la Sala Reduta a
Teatrului de Artă din Deva,
o conferință cu tema 
„Terapii conversațio nale”,
susținută de cunoscutul
medic Cristian RĂCHITAN,
considerat unul dintre cei
mai buni diagnosticieni ai
lumii. 

Deva - Originar din mica
localitate Gura Văii, de pe
malul Dunării, aproape de
Turnu Severin, doctorul Cris-
tian Răchitan trăiește de
peste trei decenii în S.U.A, la
New York, unde are un cabi-
net al cărui prag îl trec mari
personalități ale lumii. 

Pe lângă medicină, a fost și
este preocupat de mersul
lumii, de sensurile vieții, toate
cunoștințele punându-le cu
generozitate în folosul pa -
cienților săi.  Este medic

naturopat, aplică o ramură a
medicinei alternative care
valorifică remedii naturale,
precum apa, aerul sau soarele
pentru tratarea bolilor. A
călătorit prin lume și, mai ales
în Asia, a studiat diferitele
modalități de descifrare a
tainelor corpului omenesc, de
aflare a cauzei bolilor, a stre-
sului, a legăturii dintre corp și
spirit.  Așa cum singur spune,
Cristian Răchitan este „un om
de știință care și-a propus ca
în viața asta să-i învețe pe oa-
meni să înțeleagă că viața li s-
a dat într-un scop anume. Și

trebuie trăită pentru acest
scop.”

În conferința de la Deva, dr.
Cristian Răchitan se va axa pe
abordarea și dezvoltarea unor
subiecte de foarte mare in-
teres pentru fiecare dintre
noi: Ce este viața, de ce venim
aici și unde plecăm; Care este
beneficiul iertării și de ce tre-
buie să iertăm; Cum să ne
trăim viața pentru a ne împlini
menirea; Cum să ne bucurăm
de o bună sănătate a minții și
a trupului și, în sfârșit, Soluții
naturopate pentru recuper-
area post Covid-19.   

Terapii conversaţionale cu 
diagnosticienii de top ai lumii
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L
a finalul acestei
săptămâni, Sala Spor-
turilor din Deva va

găzdui o nouă ediție a
tradiționalei competiții de
gimnastică aerobică, 
Cupa cetății. 

Ediția din acest an, cea cu
numărul 24, deschide sezonul
competițional în România iar
la startul întrecerilor de la
Deva și-au anunțat prezenta
circa 120 de sportivi repre -
zentând 16 cluburi din țară.
Vor fi prezenți de asemenea și
componenții loturilor națio -
nale de gimnastică aerobică,
seniorii și juniorii, toți aflați în
pregătire centralizată pentru
Campionatele Mondiale  care
se vor desfășura anul acesta la
Guimareș în Spania, la mij -
locul lunii iunie.

Revenind la competiția de
la Deva, care este organizată
de  Liceul cu Program Sportiv
Cetate în parteneriat cu Fe de -
raţia Română de gimnastică,
menționăm că organizatorii
se bucură de sprijinul Primă -
riei Municipiului Deva și al In-
spectoratului Scolar Județean,

instituții  care au pregătit pre-
miile pentru  cei care vor urca
pe podiumul de premiere la
ediția din acest an. 

Vineri  8 aprilie este pro gra -
mată sesiunea de acomo dare,
sâmbătă  9 aprilie între orele 9
și 18  este programată prima

reuniune din acest concurs, iar
duminică de la ora 9 la ora 14
cea de a doua reuniune şi fes-
tivitatea de premiere a acestei
ediții.

Intrarea la aceste întreceri
este liberă, precizează organi-
zatori.

CONVOCATOR

Administratorul unic al CHIMICA S.A., cu sediul în Orăștie, Str. Codrului,
Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 2148292 si nr.
de ordine în Registrul Comertului J20/134/1991, prin Reprezentantul său
permanent, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 05.05.2022, ora 12:00, ce
va avea loc în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, Nr. 15, ap. 3, jud. Cluj, pentru
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 18.04.2022,
considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează
în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua
Adunare Generală Extraordinară, pentru data de 06.05.2022, în acelaşi loc,
la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este
următoarea:

1. Aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere cu pi-
ciorul și orice vehicul asupra fondului aservit înscris în CF nr. 63076
Orăștie, imobil proprietatea Chimica SA, în favoarea fondurilor serviente
înscrise în CF nr. 60457 Orăștie, CF nr. 61158 Orăștie, CF nr. 61053 Orăștie
și CF nr. 61052 Orăștie.

2. Mandatarea Administratorului Unic Ildate Management SRL, prin
reprezentantul său permanent – dl. Alexandru Fărcaș, pentru semnarea tu-
turor și oricăror documente necesare în vederea constituirii dreptului de
servitute în condițiile menționate la articolul precedent, în numele și pen-
tru societate, pentru perfectarea și/sau negocierea tuturor și oricăror doc-
umente, precum: contracte, declaratii, acorduri, etc., în fața oricăror
autorități sau instituții ale statului, în fața notarului public și chiar în raport
cu persoane fizice și/sau juridice de drept privat. Mandatarul poate la rân-
dul său acorda mandat unei alte persoane pentru ducerea la îndeplinire a
mandatului acordat de AGA, în cazul în care acesta nu poate să și-l exercite.

3. Mandatarea Administratorului Unic Ildate Management SRL, prin
reprezentantul său permanent - dl. Alexandru Fărcaș, pentru îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării
hotărârilor AGA. 

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă,
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de
cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de
un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunărilor Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare
în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot
direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant
cu procură specială / împuternicire.

Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Ge -
nerale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii în original
cel tarziu pana la data de 03.05.2022 (data numarului de registratură în
cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul doc-
umentelor expediate), ora 12:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar
şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A 
ACTIONARILOR din 05/06.05.2022”. Procurile/împuternicirile se în-
tocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la
data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea
dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un
exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate
dupa data de 03.05.2022, ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în
Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de
referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale
a Acţionarilor din data de 05/06.05.2022, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele
aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de
Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.

Administrator Unic

Gimnastică aerobică  

Cupa cetății cu record
de participanți

C
onfruntarea de la
Radom, dintre
România și Polonia,

din „Billie Jean King Cup”
care este programată  în
zilele de 15 și 16 aprilie,
va fi prima pentru Iga
Swiatek ca lider mondial,
iar biletele se găsesc doar
pe piața neagră.

Întâlnirea va avea loc într-
o sală care poate găzdui
5.000 de spectatori, 3.500 de
locuri permanente și 1.500
prin adăugarea de scaune su-
plimentare. O arenă care se
poate dovedi neîncăpătoare
pentru momentul prin care
trece tenisul polonez. Presa
din Polonia a anunțat ieri că
bilete pentru cele două zile
de meciuri se mai găsesc
doar pe piața neagră. Mai
mult, federația poloneză a
trebuit să limiteze numărul
acreditărilor acordate la 60.

Din echipa Poloniei, pe
lângă Iga Swiatek mai fac
parte Magda Linette, Mag-
dalena Frech, Maja Alicja
Rosolska și Maja Chwalinska.
România va conta pe
Gabriela Ruse, Irina Begu,
Monica Niculescu și Raluca
Olaru.

Dacă Swiatek are o pauză
până la întâlnirea cu Româ-
nia, patru dintre protagonis-
tele confruntării evoluează în
această săptămână la Char -
les  ton, turneu care se dis -
pută pe zgură verde, în timp
ce la Radom se va juca pe
hard indoor.

Echipa României este
formată din Gabriela Ruse
(loc 55 WTA), Irina Begu( 66
WTA),Raluca Olaru (locul 41
WTA la dublu ) și Monica
Niculescu (locul 44 WTA la
dublu) Căpitanul nejucător:
este Horia Tecău.

Tenis de câmp

Interes major
pentru meciul
dintre Polonia

și România
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S
paniolul Hinojosa a
bătut-o singur pe
CFR Timișoara în

prima partidă din semifi-
nalele Ligii I de futsal,
partidă disputată în
orașul de pe Bega și o
trimite pe Autobergamo
Deva  spre finala
competiției.

Autobergamo Deva a luat
o opțiune serioasă la califi-
carea în ultimul act după ce
s-a  impus cu 4-2, în fața
CFR-ulu, avându-l pe Toni Hi-
nojosa în zi de grație. Jucă -
torul devean a marcat toate
golurile formației sale, an-
ulând revenirea „leopar zilor”
de la începutul reprizei se-
cunde.

Prima repriză a aparținut
hunedorenilor, care au punc-
tat de două ori, prin Toni Hi-
nojosa, în minutele 2 și 11.

Feroviarii au revenit mult
mai deciși de la vestiare și
încă de la începutul reprizei
secunde, au ajuns cu mai
mare ușurință la poarta
Devei. Pe fondul jocului mai
bun, CFR a reușit egalarea,
prin golurile lui Boda (min.
25) și Fernandes (min. 28).
Finalul a aparținut însă
formației din Deva, care s-a
desprins din nou pe tabelă,
tot grație spaniolului Hino-
josa, care a mai înscris în
minutele 36 și 37.

Meciul al doilea și un
eventual decisiv se vor juca
la Deva, la 17 și 18 aprilie.

CFR Timișoara și Auto-
bergamo Deva s-au mai în-
tâlnit de patru ori în acest
sezon și de fiecare dată s-au
impus hunedorenii (2-1, 7-2
și 4-0 în campionat și 3-2 în
Cupa României).

C
ampionatele
Naționale pentru 
Junioare III și II,

exerciții impuse, care 
s-au desfășurat în Sala
Polivalentă din Ploiești au
evidențiat o nouă generație
de sportive lansate în
marea performanță.

A fost un concurs care s-a
derulat după o concepție nouă,
pe două grupe valorice, cu
evoluții impuse la sol, după un
exercițiu stabilit de către
federație, cu un paralel care de
fapt a fost o bară fixă dar cu
ele mente impuse în  exercițiu
și cu  un nou , hai să îi spunem
aparat, de fapt o pârtie pe care
sportivele au executat, tot
impus, un exercițiu cu ele-
mente de forță și echilibru. Lu-
cruri interesante și de urmărit
în timp, mai ales că și la nivelul
ierarhiilor din clasamente sunt
oarece suprize.

La  doar 11 ani, Alessia

Voloștiuc, legitimată la LPS
Cetate Deva este singura
sportivă din grupa A care a
câștigat două medalii de aur la
această etapă, atât la indivi -
dual, cât și cu echipa, la catego-
ria junioare II, nivel 5. Junioara
din Deva a adunat 65,833
puncte  fiind urmată la indivi -
dual de Daria Bîgu (CSS Bîrlad)
cu 64,001 puncte și de Ana
Gabor (CSM Onești) cu 61.583
puncte. La aceeași  categorie,
Roberta Anetta Csiszer  s-a
clasat pe locul 5 cu 59,716
puncte iar Alexandra Drăgan-
Curcă a totalizat 58.516
puncte astfel că echipa  clubu-
lui devean alcătuită din cele
trei sportive a câștigat medalia
de aur totalizând 184,065
puncte. Pe locul secund  s-a
clasat CS Dinamo-178,167
puncte și CS Petrolul Ploiești
cu 171,434 puncte.

De la LPS Cetate Deva este
și medaliata cu aur de la cate-

goria junioarelor II, nivel 4, Vi-
viana Gînju, care a devenit
noul lider național cu un total
de 64.501 puncte ea fiind
urmată de Iris Iordache (CSA
Steaua București) cu 62,267
puncte și de Neli Papană (CS
Farul Constanța) cu 61,867
puncte. Foarte aproape de
podium a fost deveanca
Gabriela  Cotu (locul 4 cu
60,916 puncte) care a avut
două ratări la bârnă unde a
fost notată cu 9,433 puncte și
astfel a ratat o clasare pe
podiu mul de premiere..

Junioarele de la LPS Cetate
Deva de la această grupă sunt
pregătite de prof. Adela Popa
care a avut de o bună colabo-
rare și sprijin de la  ceilalți
colegi pentru pregătirea gim-
nastelor, Florin Cotuțiu, Ana-
maria Ocolișan, Delia Oltean și
Liliana Cosma, ultima având și
calitatea de arbitru la acest
concurs.

Gimnastică 

Medalii pentru
junioarele 
de la LPS
Cetate Deva

Gimnastică 

Medalii pentru
junioarele 
de la LPS
Cetate Deva

Futsal

Autobergamo Deva a câștigat
primul meci cu CFR Timișoara

din semifinală

S
orana Cîrstea (locul
27 WTA) a decis să își
apere trofeul de la Is-

tanbul (Turcia), organiza-
torii turneului din seria
WTA 250 făcând anunțul la
finalul săptămânii trecute.

Turneul de la Istanbul are o
însemnătate aparte pentru
Sorana Cîrstea deoarece  spor -
tiva din Târgoviște a cucerit
aici primul titlu după 13 ani în
circuitul WTA și al doilea al
carierei, învingând-o pe Elise
Mertens (Belgia) în finala din
2021, scor 6-1, 7-6(3).

Concursul WTA de la Istan-
bul este programat în pe-
rioada 18 – 24 aprilie, iar
Sorana Cîrstea merge să își
apere trofeul pe zgura din

Turcia.Organizatorii turneului
WTA de la Istanbul au anunțat
cu entuziasm că Sorana
Cîrstea va juca și la ediția din

2022: „Sorana Cîrstea se în-
toarce să își apere titlul!
Jucătoarea care a cucerit tro-
feul în 2021 va fi pe teren la
TEB BNP Paribas Tennis
Championship Istanbul”, a fost
anunțul organizatorilor turci.

Sorana Cîrstea va fi a treia
favorită a turneul de la Istan-
bul iar pe tabloul principal s-
au mai înscris jucătoare
importante precum Veronika
Kudermetova (Rusia), Elise
Mertens (Belgia), Camila Oso-
rio (Columbia), Vera Zvona -
reva (Rusia), Caroline Garcia
(Franța), Marta Kostyuk
(Ucrai na), Petra Martic (Croa -
ția) sau Anastasia Potapova
(Rusia).

Tenis de câmp

Sorana Cârstea prezentă la turneul 
WTA 250 de la  Istanbul

Schi alpin: Românca Ania Caill

rezultate  remarcabile în Italia
Sportiva română Ania Caill a reuşit două clasări pe

podium, miercuri, în probele de coborâre din localitatea
Santa Cristina Val Gardena (Italia), în circuitul de schi alpin
al Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).

În prima cursă, Caill s-a clasat pe locul al treilea, la
53/100 de câştigătoare, germanca Nadine Kapfer,
cronometrată cu timpul de 1 min 23 sec 38/100. Pe locul
secund s-a situat italianca Sofia Pizzato, la 35/100 de
primul loc.

Caill s-a clasat a treia şi în a doua probă de coborâre,
câştigată de Pizzato în 1 min 26 sec 12/100. Kapfer a fost
a doua, la 33/100, iar Caill a terinat la 67/100. La ambele
curse au luat startul 63 de schioare.



Supranumită ”băutura
zeilor”, seva de
mesteacăn este

consumată de secole, fiind
considerată un adevărat
miracol pentru sănătate.
Se extrage primăvara din
trunchiul de mesteacăn,
întrucât iarna, arborii își
păstrează nutrienții, care
sunt apoi eliberați în acest
lichid cu efecte terapeutice
deosebite. 

Recoltarea sevei 
Se va face de la arborii ma-

turi, cu diametrul trunchiului
mai mare de 20 cm., începând
cu jumătatea lunii martie și
toată luna aprilie. La
recoltare, se va ține cont și de
temperatura de afară sau de
pornirea în vegetație a arbo-
rilor. Perioada optimă de
colectare a sevei din timpul
zile este cuprinsă între prânz
și ora 18,00, în acest răstimp
mişcarea sucului fiind mai
activă. Seva se obține prin
sfredelirea în adâncime (4-8
cm) a trunchiului sau a unor
ramuri tinere viguroase, din
care va începe să curgă un
lichid limpede, cu gust
acrișor-dulceag. După ce se
încheie colectarea, crestătura
făcută în trunchi trebuie să fie
acoperită cu un dop de lemn,
ceară, răşină sau smoală, pen-
tru a nu se afecta vitalitatea
copacului. După colectare,
seva va fi strecurată printr-un
tifon. 

Proprietăți 
terapeutice 

Seva de mesteacăn a fost
testată, de-a lungul anilor,
prin numeroase studii de
specialitate. Are puține calo -
rii, dar foarte multe pro -

prietăți nutritive. Consumată
regulat, are un efect tonic,
mai ales primăvara, când or-
ganismul simte nevoia vita-
minelor și mineralelor.
Conține  puține zaharuri na -
turale, care nu îngrașă, pro-
teine, vitamine, minerale și
enzime sănătoase. Dar, mai
presus de toate, în cazul
mesteacănului, ca și în cazul
altor arbori, este vorba de
existenţa unei forme de
bioenergie, ce face ca seva să
fie o adevărată “apă vie”,
înzestrată cu capacitatea de a
modifica starea energetică a
organismului, susțin cercetă -
torii. Poate fi utilizată atât in-
tern, cât și extern, în funcție
de afecțiuni. 

Cum se
administrează?

Medicament natural de
excepție, seva de mesteacăn
este bine să se consume, dacă
este posibil, imediat după
recoltare, înainte ca sub -
stanțele complexe din com -
poziția sa să se oxideze, scrie
sanatate.ro. În stare pură,
seva de mesteacăn se
administrează adulților în
cure de cel puțin două-trei
săptămâni, câte 0,5-1,0 litri
pe zi, după care se face o
pauză de o lună. În prima
parte a zilei se consumă
jumătate din cantitate, pe
stomacul gol, iar cealaltă
jumătate seara, spun nutri țio -
niștii. Seva poate fi păstrată
câteva zile la frigider, la o
temperatură de 4-5 grade, în
sticle închise ermetic. Con-
servarea se face prin fierbere
sau prin congelare. Dacă este
fiartă, seva de mesteacăn va
avea o con sistență asemă -
nătoare siropului de arțar.

După fierbere, siropul se
pune în sticle sterilizate, care
se țin apoi în cuptor sau în
baie de aburi. 

Remedii cu sevă de
mesteacăn

Detoxifiază 
organismul 

Întrucât ajută la elimi na rea
acidului uric și a ureei din or-
ganism, seva de mesteacăn
contribuie la detoxifierea or-
ganismului. Curele de detoxi-
fiere sunt benefice, mai ales
dacă se fac primăvara și
toamna. Trebuie să dureze
trei-patru săptămâni, admi -
nistrându-se câte 2 ml. de sevă,
de două ori pe zi, dimineața și
seara. La începutul tratamen-
tului, când se va elimina o can-
titate mai mare de urină, se
poate resimți o ușoară
senzație de amețeală, ne
atenționează nutriționiștii.

În cazul durerilor 
articulare

Potrivit specialiștilor, seva
de mesteacăn este un bun ad-
juvant în cazul artritei și os-
teoporozei, datorită proprie-
  tăților ei antiinflamatoare,
potrivit tratamentenatau-
riste.ro. În astfel de situații, se
administrează un litru de
sevă de mesteacăn pe zi, timp
de 2-3 săptămâni. Pentru in-
tensificarea efectului, pe
locurile dureroase se pot
aplica cataplasme cu scoarță
de mesteacăn. În caz de gută,
se va consuma un litru de
sevă de mesteacăn pe zi, timp
de o săptămână.

Pentru sănătatea 
ficatului 

Fiind un puternic detoxifi-
ant, seva de mesteacăn ajută
la eliminarea substanțelor
toxice din ficat, pe care numai
ficatul le poate procesa. În

astfel de situații, dimineața,
pe stomacul gol, se vor con-
suma câte 200 ml. sevă de
mesteacăn. Tratamentul tre-
buie urmat zilnic, timp de
două săptămâni, în total fiind
nevoie de aproximativ trei
litri de sevă de mesteacăn.

Ajută la tratarea
intoxicațiilor cronice

În asemenea situații,
specialiștii recomandă o cură
de o săptămână cu sevă de
mesteacăn, în care se va con-
suma câte o jumătate de litru
de sevă pe zi, dimineața pe
stomacul gol. O astfel de cură
poate fi utilă și persoanelor
care suferă de  dermatoze sau
colită de putrefacție.

În cazul colicilor 
renale sau a 

litiazei renale
Este recomandată seva

proaspătă, din care se va con-
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suma 600 ml, în cure de cinci
zile, între orele 8-12. O astfel
de cură ajută la dizolvarea
calculilor renali, stimulând
activitatea rinichilor și im-
plicit, a diurezei.

Utilă în obezitate
Prin consumul unui litru

din acest remediu se va elim-
ina apa suplimentară din or-
ganism, amplificându-se,
tot o  dată și tranzitul intes-
tinal. Asociat cu o dietă
adecvată, acest remediu este
ideal pentru o cură de slăbire,
spun nutriționiștii.

Are efecte 
antitumorale

În urma cercetărilor s-a
ajuns la concluzia potrivit
căreia seva de mesteacăn are
efecte antitumorale,  unele
substanțe din compoziția sa
avânt efect citostatic asupra
celulelor maligne, susțin
cercetătorii. S-au obținut
rezul tate bune în cazul can-
cerului de prostată, ovarian,
colon, pancreas sau pulmonar,
scrie protocolulverde.com.

Remediu pentru
cistită 

Întrucât seva de mestea căn
are acțiune diuretică, antiin-
flamatoare și antibacte riană,
este benefică și în caz de
cistită. Se recomandă con-
sumul a câte unui litru de sevă
pe zi, timp de 2-3 săptămâni.
În asociere cu pulberea din
frunze de mesteacăn, seva
poate să combată chiar
infecţiile cu E. coli şi stafilo-
coci, spun specialiștii.

Uz extern

Grăbește vindecarea
rănilor

Potrivit cercetătorilor, ex-
tractul din scoarța de
mesteacăn mărește capaci-
tatea pielii rănite de a pro-
duce substanțe

antiinflamatorii, care ajută la
înlăturarea bacteriilor și a
țesutului mort. 

Eczemele alergice
Pot fi tratate cu ajutorul

sevei de mesteacăn, care se
aplică pe suprafața afectată,
de două ori pe zi, timp de o
jumătate de oră. După apli-
care, locul tratat se lasă să
stea la aer încă o jumătate de
oră și astfel, senzația de
mâncărime dispare treptat.
De asemenea, seva este utilă
și în cazul altor boli de piele,
cum ar fi cuperoza.

În caz de psoriazis
Se vor aplica, pe locurile

afectate, comprese cu sevă de
mesteacăn, care se țin timp de
o oră. În paralel, este indicat a
se face o cură internă, cu câte
un litru de sevă pe zi. 

Pentru stimularea
creșterii părului

După spălarea și clătirea
părului, se va face un masaj, la
rădăcină, cu sevă proaspătă

de mesteacăn. O astfel de
procedură durează timp de
zece minute, după care, părul
se mai clătește  o dată, cu apă
curată.

În cazul părului gras, seva
se va aplica înainte de spălare
și se va ține timp de 5-10
minute. Efectele se vor ob-
serva după aplicarea de cinci-
șase ori a sevei, când părul va
deveni mai strălucitor și mai
sănătos.

Alte remedii cu 
mesteacăn

De la mesteacăn se utili -
zează, în scop terapeutic  atât
sucul, cât și scoarța, frunzele
și mugurii.

Frunzele tinere 
din primăvară

Se pot consuma în stare
crudă, pentru purificarea or-
ganismului. Acestea favori -
zează eliminarea excesului de
acid uric şi aduc beneficii în
caz de retenţie de apă. În
cazul picioarelor umflate, se
folosește infuzia din frunzele
uscate de mesteacăn. La un

litru de apă fiartă se adaugă
40g frunze uscate, care se
infuzează timp de 10 minute.
După ce infuzia se strecoară,
se vor consuma 2-3 cești pe
zi. 

Scoarța de mesteacăn 
Este folosită în medicina

populară pentru tratarea
afecțiunilor pielii, ficatului,
vezicii urinare. Pentru vinde-
carea unor boli de piele, se
poate prepara un decoct din
60 g de scoarță de mesteacăn
măcinată și 1,2 l de apă. Totul
se fierbe sub capac, la foc mic,
până ce lichidul scade la
jumătate. După ce se stre -
coară, se bea câte o jumătate
de cană din acest decoct, de
trei ori pe zi. Decoctul poate fi
folosit și la dezinfectarea
rănilor, a erupțiilor cutanate,
ulcerații, scabie, scrie
lataifas.ro

Mugurii de mesteacăn
Folosiți pentru ceai, ajută

la întărirea imunității și pro-
tejarea sistemului osteoartic-
ular. De asemenea, uleiul

volatil din conținutul lor ajută
la calmarea senzației de dis-
confort de la nivelul căilor
respiratorii, reducând infla -
mația și crescând imunitatea
locală.

Important!
• Toate componentele pe

bază de mesteacăn trebuie
folosite cu prudență, iar
înainte de începerea trata-
mentului, este bine să fie con-
sultat un specialist.

• Este foarte important ca
persoanele bolnave de ulcer,
cele cu afecțiuni la rinichi,
înainte de a începe o astfel de
cură, să consulte medicul. 

• Seva de mesteacăn este
contraindicată copiilor care
au o sensibilitate alergică
pronunţată sau care se con -
fruntă frecvent cu tulburări
digestive. 

• Persoanele alergice la
aspirină nu trebuie să folo -
sească produse pe bază de
mesteacăn.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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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
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Primiți oferte interesante de
muncă chiar de la începutul in-
tervalului și nu știți ce să alegeți.
Preocupările voastre legate de
bani sunt fondate, dar nu trebuie
să vă faceți probleme. Se anunță
o schimbare benefică în ceea
stilul vostru de viață. 

Aveți posibilitatea să reluați un
proiect mai vechi la serviciu și vă
străduiți să vă încadrați în
normele impuse. Intenționați să
plecați într-o mică vacanță de
sărbători și ați început să faceți
economii. Ar trebui să vă
selectați cu mai multă atenție
persoanele din anturaj.

Vă preocupă cariera și aveți
posibilitatea să vă schimbați
locul de muncă și, mai ales, să
faceți ceea ce vă place. Ați reușit
să rezolvați unele probleme de la
serviciu, iar acum vă gândiți tot
mai mult la concediul care se
apropie.

Sunteți tentați să abandonați un
proiect mai vechi, care nu vă
aduce profit. În acest sens, este
de dorit să alcătuiți un plan,
unde să luați în calcul și
neprevăzutul. Chiar dacă
ascultați sfatul prietenilor, țineți
seama și de ceea ce vă dictează
conștiința.

Primiți vești bune legate de o
moștenire. Începe o perioadă
benefică pentru voi, în care
reușiți să finalizați proiecte mai
vechi, pe care le-ați tot amânat.
N-ar strica să faceți unele
economii pentru că urmează
niște cheltuieli neprevăzute, la
care trebuie să faceți față.

Intenționați să începeți un nou
proiect, dar trebuie să găsiți un
moment prielnic. Înainte de
toate, rezolvați-vă problemele
personale și abia după ce ați re-
alizat acest lucru vă puteți bu-
cura de munca voastră. Astrele
vă favorizează.

Aveți nevoie de puțină liniște, ca
să faceți față problemelor socio-
profesionale. Calculați-vă cu
atenție timpul și nu lăsați pe ni-
meni să intervină în viața
voastră. Vă faceți planuri de
vacanță și intenționați să vizitați
locuri încărcate de spiritualitate.

Este posibil să se activeze unele
conflicte mai vechi la locul de
muncă. Totul este să nu vă
implicați și să vă păstrați calmul,
indiferent de situație. S-ar putea
să primiți o sumă mare de bani,
de unde nici nu v-ați putut
gândi.

Sunteți preocupați de situația
financiară, mai ales acum când
se apropie sărbătorile. Tocmai
de aceea, intenționați să căutați
un alt loc de muncă, aducător de
profit. Ar fi bine să vă sfătuiți și
cu prietenii atunci când se ivește
o ocazie, ca să fiți mai bine
informați.

La locul de muncă sunteți
apreciați, atât de șefi, cât și de
colaboratori. Veți putea pune în
practică proiecte noi, care vă
aduc bani și satisfacții finan-
ciare. Spre finalul săptămânii vă
veți relaxa alături de prieteni
într-un loc minunat din natură.

Schimbările care vor avea loc la
serviciu nu sunt chiar pe placul
vostru, dar veți fi nevoiți să vă
adaptați. Aveți impresia că
cineva vă blochează demer-
surile. Cu toate acestea, veți
primi cadouri sau recompense
de pe urma muncii voastre,
semn că sunteți apreciați.

Sunt tot mai mari șansele ca pla-
nurile făcute să aibă sorți de
izbândă, mai ales că sunteți
încrezători în forțele voastre.
Dacă veți găsi activități plăcute
în această perioadă, care să vă
motiveze, realizările voastre vor
fi pe măsură.

• Tristețea unei blonde…
La poarta unei unități militare, o blondă plângea

în hohote.
- Ce s-a întâmplat ? – o întreabă soldatul de gardă.

Ți-au luat iubitul în armată?
- Da,  zice blonda, pe toți cinci deodată!

• În trafic
- Doamnă, vă scriu o amendă de 100 de lei pentru

insultarea unui agent de circulație.
- Scrie de 300, că n-am terminat!

• Întrebarea unui cititor
- Ce învață lumea din postările tale ?
- Nimic! Eu postez pentru cei care au terminat

școala!

• Doi prieteni stau de vorbă:
- În sfârșit, azi, nevastă-mea mi-a cerut scuze pen-

tru prima dată.
- Bravo! Și ce ți-a zis?
- A spus că-i pare rău că s-a căsătorit cu mine.

• Într-un restaurant…
- Ce cocktail îmi recomandați?
- Specialitatea casei: "Maxim trei"
- Sună interesant. Cum se face?
- Luăm un pahar de vin, două, maxim trei și le

punem într-un vas. Adăugăm o halbă, două, maxim
trei de bere împreună cu un pahar, două, maxim trei
de vodkă; iar la sfârșit mai adăugăm un coniac, două,
maxim trei. Amestecăm totul cu gheață și servim un
cocktail, două, maxim trei; 

Apoi, ne ridicăm și facem un pas, doi, maxim trei…

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 8 aprilie
PRO CINEMA, ora 20,30, Singură la nunta

mea
DIVA, ORA 21,00, Vacanța

Sâmbătă, 9 aprilie
PRO TV, ora 20,00, Un asasin nemilos
PRO CINEMA, ora 22,45, Peștele ucigaș

Duminică, 10 aprilie
FILMCAFE, ora 20,00, O noapte nebună
PRO CINEMA, ora 20,30, Ultimul castel

Luni, 11 aprilie
PRO CINEMA, ora 22,45, În pat cu un vam-

pir
TVR 1, ora 22,50, Orașul tăcerii
TVR 2, ora 23,00, Mândrie și pasiune

Marți, 12 aprilie
PRO CINEMA, ora 20,30, Destinul unui

războinic
TVR 1, ora 22,10, Avarul

Miercuri, 13 aprilie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Cei 12 invizibili
TVR 2, ora 21,10, La răsărit de Eden (III)

Joi, 14 aprilie
PRO CINEMA, ora 20,30, Ostatici
TVR 2, ora 21,10, Misterele adevărului

Duminică, 10 aprilie, ora 22,10 

Lolita
Ecranizare după romanul cu același nume, filmul

spune povestea profesorului britanic, Humbert
Humbert, venit să predea în SUA. Acesta închiriază
o cameră în casa unei femei pe nume Charlotte
Haze, după ce o vede pe Lolita, fiica de 13 ani a aces-
teia, de care se simte atras. Pentru a fi mai aproape
de fată, Humbert se căsătorește cu Charlote, cu
toate că o disprețuia. Chiar dacă încearcă să reziste
acestei ispite, în cele din urmă slăbiciunile pur in-
stinctuale pun stăpânire pe el, distrugându-i cariera
și viața. 

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

N - A - E - T - A - PETRECARET - VA - TUCUXI - PANOU - EI - N - TARII - SIT - STA - IARA - SOMNI - T - P - AC - CALMARI - DESTOINIC - ASEDIA - PARCARE -
PROIECT - BR - ANSOA - PLASEA - EOLIENI; V - R - A - TRI - B - A - CABALINA - ADIERI - PACA - FLORI - VAN - LAIATA - CA - URA - C - ITI - AF - CARA - FH -
RA - UNSORI - PUT - MUGURI - TUPAI - AP - CRI - NUNTASI - ATAT - EZITANTA - ERA - ETICIAN; N - A - B - C - K - CONFORTABIL - UA - ZORILLA - BATA -
MAMA - N - V - F - GAIE - CANID - DIHORUL AFRICAN - A - Z - F - TARAI - A - SOARECI - BAMA - N - NAIV - EURI - LARVE - TRISA - EC - VAIETE - REANALIZA



Olume fără dorințe
reale trăiește
românul de astăzi.

Doar ca să fie văzută, să se
laude și să bârfească. 
Așa arată lumea social-
media. Oamenii nu mai
pun bază pe educație,
preferă călătoriile și lu-
crurile scumpe. Doar ca să
fie văzuți, să se laude, 
să bârfească. Trăiesc după
trenduri, nu după propriul
plac. A dispărut educația,
bunul simț, logica și 
echilibrul uman.

”Azi trăim în realități para-
lele. Nu există ideea de a
economisi. Pe vremuri puneai
un leu-doi deoparte, la
pușculiță. Pușculița însăși a
dispărut. Era o formă de
minimă educație financiară
pentru copii. Educația noastră
nu e bună. Sunt de părere să
dai copilului o sumă de bani
pe mână și apoi să fii
necruțător cu orice depășire
de buget”.

Psihologia 
sărăntocului

„Cu cât te duci mai departe
de casă, cu atât te lauzi mai
tare. Zanzibar, Monaco, Tener-
ife, Republica Dominicană. Nu-
i de nasul tău Grecia, Turcia
sau Bulgaria. Este psihologia
sărăntocului. Sărăntocul tre-
buie să fie ostentativ, ca să se
vadă. Oamenii cu bani mulți
nu merg în locuri cu multă
lume. Unii sunt chiar discreți,
merg în zone izolate. Clasa
medie românească merge la
”all inclusive”.

„Ești important, ai bani,
mergi în destinații exotice.
Unii. Ceilalți au viața goală, nu
li se întâmplă nimic. Se uită pe
gaura cheii, la viața altora. Una
din spaimele psihologiei este
că toată viața privată va deveni
total publică. Care-i pericolul?
Eul are nevoie și el de-o întâl-
nire cu el însuși, nu? Intimi-
tatea s-a erodat extraordinar.
Ești vulnerabil la orice
mișcare a turmei, nu?”

Azi trăim în realități para-
lele. Nu mai există ideea de a
economisi. Oamenii nu mai
economisesc și cheltuiesc tot

mai mulți bani pe lucruri in-
utile. Cheltuiesc fără să știe de
ce fac asta. Este foarte impor-
tant să învățăm atât noi, cât și
cei din familie să nu risipim
banii, deoarece nu cad din cer.
Lumea cheltuiește, cheltuiesc
și eu fără să mă întreb de ce fac
asta. 

Banii și faima

Nu dau securitate socială.
Sunt alte lucruri mai impor-
tante: educația, generozitatea,
curajul, cinstea. Toate astea
contează mult mai mult decât
ce vedem în exterior. Exteri-
orul era luat drept reper, inte-
riorul este cel care contează”-
spunea cunoscuta și distinsa
psiholoagă Aurora Liiceanu.
Trăim o lume idioată,  condusă
de câțiva idioți, care vor să
arate că lumea va juca după
cum vor cânta ei. Voi încerca
să fac un portret al unor idioți
pe care îi vedem și încearcă să
ne impună regulile lor de
gândire numind nebunia lor
,,lumea liberă”.

Ei niciodată nu vor
recunoaşte că sunt idioţi,
oricât te vei strădui să le arăți
faţa curată a lucrurilor, pentru
că nu vor să vadă realitatea, şi
chiar dacă ar vrea, nu au cum
să priceapă că lumea este alt-
fel de cum şi-o închipuie ei. Şi
sunt idioţi care, cu bună
ştiinţă, fac ceea ce fac, pentru
ca să le meargă bine în viaţă.
Joacă teatru cu cei din jurul lor,
fără să-şi dea seama cât de
stupizi sunt şi cum se cară unii
pe alţii în neghiobia lor. La
viaţa mea am văzut şi am
cunoscut o sumedenie de ast-
fel de indivizi, unii mai
neghiobi şi mai idioţi decât
alţii. 

Ce să-i ceri omului, dacă n-
are?… Adică ce să-i ceri unui
idiot, câtă vreme nu are nici
înţelegere faţă de mediul în
care trăieşte, şi nici minte să
priceapă că lumea este de
două feluri: bună şi rea! Pe ei
nu-i poţi înscrie în niciuna din
aceste categorii, pentru că ei
se cred totul pe lumea asta şi
ştiu şi toaca din cer… Ei sânt,
desigur, universali, frumoşi,

bogaţi, deştepţi, se-nvârt
printre oameni sus-puşi, con-
duc maşini şi lux, dar nu pri-
cep că, oricât de vârtos trag de
covrigul unei maşini ”ben-
goase”, pentru omul de rând,
care trăieşte din muncă
cinstită, ei nu reprezintă
nimic… 

Dar, mai presus de toate, ei
sunt aroganți. Și asta, pentru
că le lipsesc cei şapte ani de
acasă şi educaţia primită de la
părinții lor, de aceeași speță cu
ei. ”Aşchia nu sare departe de
trunchi” spune o vorbă
înțeleaptă… Nu vrem să ne
amestecăm în tabieturile lor,
dar parcă prea s-au înmulţit şi
nu le pasă de cântecul cucu-
velei pitite în jurul vilelor lor,
dotate cu piscine uriașe, în
care s-ar putea zbengui în voie
balenele, delfinii şi alte vietăți
subacvatice, cu un comporta-
ment mai prietenos decât
idioţii noştri, care sunt printre
noi precum pălămida şi
malariţa prin lanurile de grâu.
Noi îi luăm ca atare, iar ei fac
ce vor cu noi… Numai că între
ei şi ceilalți, diferenţa e ca de la
cer la pământ. 

Oamenii simpli

La care predomină bunul-
simţ, știu să respecte regulile
unei comunităţi, pe când ei,
idioţii din zilele noastre, cred
că lor li se cuvine totul, chiar şi
locul de parcare al celui cu
dizabilităţi. După cum obser -
văm, idioţilor nu le pasă nici
de semenii lor, nici de legi.

Ferească sfântul să ai de-a
face cu ei, că nici poliţia, nici
tribunalul nu-i pot scoate din
tupeul lor! Aşa sunt idioţii: nu
au mamă, nu au tată, fac orice
pentru interesele lor. Calcă
peste cadavre… Rup cu dinţii
din dreptul altora, ca lor să le
fie bine. Ei nu au Dumnezeu…
În rest, toate bune, că de idioţi
nu va duce niciodată lipsă
omenirea! 

Fenomenul 
secolului XX

Omenirea a bifat multe lu-
cruri stupide în secolul al XX-
lea, însă, chiar și așa, testele IQ

arătau o creștere a inteli -
genței.  Acum însă, în mod ofi-
cial, trendul s-a inversat. Asta
înseamnă că inteligența oame-
nilor este în regres. Ne
întrebăm dacă fenomenul a
fost cauzat de dietele noastre
din ce în ce mai nesănătoase,
de sistemele educaționale
neperformante, de depen -
dența tehnologică sau poate
de sursele de informare.

Perioadă în care IQ-ul indi-
vizilor a crescut cu aproxima-
tiv trei puncte în medie per
deceniu este cunoscut drept
efectul Flynn (n.r. după acade-
micianul neo-zeelandez James
Flynn, care a studiat feno -
menul).  Oamenii de știință au
ajuns la concluzia că efectul
Flynn și-a atins apogeul la mi-
jlocul anilor 1970. De atunci,
trendul este în scădere
semnificativă.

„Este cea mai convin gă -
toare dovadă de până acum că
efectul Flynn s-a inversat.
Dacă plecăm de la asumpția că
modelul lor este corect, rezul-
tatele sunt impresionante și
destul de îngrijorătoare.

Datele provin de la trei
generații de bărbați, născuți
între anii 1962-1991, și au fost
studiate din 1970 până în
2009. De la o generație la alta,
IQ-ul a scăzut cu 7 puncte în
medie. Nu este pentru prima
dată când un astfel de trend în
scădere a fost observat. Chiar
și James Flynn a vorbit despre
el, acum un deceniu, când i-a
studiat pe adolescenții bri-
tanici. Cel mai mult a scăzut la
copiii de 16-18 ani.

Ce a dus la inversarea efec-
tului Flynn nu poate să spună
niciun om de știință, cu
siguranță. Însă studiul din
Norvegia arată totuși că aceste
scăderi de IQ s-au întâmplat și
în interiorul familiilor. 

În schimb, spun cercetă -
torii, putem trage concluzia că
schimbările de lifestyle ar
putea fi de vină - felul în care
sunt crescuți și educați copiii,
cum își petrec timpul liber, ce
fel de jocuri aleg, dacă citesc
etc.

Astfel, există o diferență

între inteligența cristalizată și
cea fluidă. Cea cristalizată
cuprinde lucrurile pe care le-
ai învățat, cea fluidă se referă
la abilitatea unui individ de a
vedea în perspectivă și de a-și
folosi logica în rezolvarea unor
probleme de care nu s-a mai
lovit până în prezent. 

În România 
zilelor noastre

Conducătorii, parlamen-
tarii, aproape toată suflarea
discută, analizează, comen -
tează multe evenimente, dar
vorbesc foarte puțin sau
aproape deloc despre ȚARĂ și
POPORUL ROMÂN.

Îi preocupa idioțenii, anom-
alii. Dacă Biden și Ursula ne
spun să mergem desculți,
mâine toată ”turma” va merge
desculță. Cum se face că de
fiecare dată conducătorii ro-
mani se situează în tabăra din
care au numai de PIERDUT?!
Pariază întotdeauna pe un cal
mort.  A plecat Cîțu! Când va
plăti dezastrul lăsat în urmă,
ca și Orban? Speranța în PSD
și Ciolacu este la fel o UTOPIE.
Cum dracu poți să crezi că faci
ceva, când tu nu ai Justiție, Ser-
vicii, Legii, Parlament care să
servească ROMÂNIA și
poporul român. Dacă serveau
România, noi nu eram în
situația în care suntem. Je-
fuirea populației de către
superbogați se numește
AFACERE, rezistența poporu-
lui împotriva acestui jaf se
numește VIOLENȚĂ

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Trăim în realități paralele –
minciună și servilism



Este una din plantele vedetă ale primăverii, cu multiple
calități terapeutice. Are efecte antiseptice, antibacteriene și
antifungice, similare usturoiului. Din acest motiv, leurda este
un aliat important în tratarea virozelor și răcelilor de
primăvară. De asemenea, ajută la scăderea tensiunii arteriale,
a colesterolului, favorizând și fluidizarea sângelui.
Îmbunătățește memoria, tratează insomnia, deseori fiind
recomandată în cazul asteniei de primăvară. Frunzele sale
sunt folosite la prepararea salatelor sau la aromarea
diferitelor preparate culinare.

Cartofi asezonați cu leurdă
Pentru prepararea a două porții, se vor folosi patru

cartofi mari, 50 g de leurdă, sare și piper după gust, ulei
de floarea soarelui.

Cartofii se curăță, se spală și se taie felii, apoi se amestecă
bine cu ulei de floarea soarelui. După ce se asezonează cu
sare și piper, cartofii se așază într-o tavă acoperită cu hârtie
de copt şi se dau la cuptor. Se lasă la copt până se rumenesc,
după care, deasupra se presară leurdă tocată mărunt și se
mai lasă în cuptor încă zece minute, la foc mic.
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Mod de preparare:
Cartofii și morcovii se taie

bucățele și se pun la înăbușit
cu unt, în oala de ciorbă. Se

adaugă apoi bucățile de bro-
coli, iar la final, ciupercile,
care se lasă la călit alături de
celelalte legume. Peste legu -

mele călite se toarnă 2 litri
de apă. Supa se condi men -
tează după gust cu sare și
piper și se fierbe la foc me -
diu, timp de 20 de minute.
După ce legumele au fiert,
ciupercile se scot din apă cu
ajutorul unei spatule și se
pun de-o parte. 

Smântâna se toarnă în
supă de legume și totul se
mixează cu blenderul verti-
cal, iar la final, se adaugă ciu-
percile și verdeața.

sUPă-CREMă DE lEGUME CU CIUPERCI 

oREz CU PRUNE UsCaTE 

Mod de preparare:
Prunele se spală bine în

două-trei ape, se opăresc în
apă clocotită, apoi se pun la
scurs. Ceapa se curăță, se taie
solzișori și se călește în ulei.
Când devine sticloasă, se

adaugă morcovul dat pe
răzătoare, ardeiul tocat
mărunt, orezul, trei căni de
apă, sare și piper după gust,
alte condimente preferate.
Totul se amestecă foarte
bine, iar când orezul s-a um-

flat, se adaugă prunele.
Compoziția se amestecă
ușor, apoi se dă la cuptorul
încins, pentru 10-15 minute.

leurdaleurda

INGREDIENTE

300 g prune uscate, 3
cepe, un morcov, un
ardei roșu, 3 linguri de
ulei, o cană de orez (200
g), o lingură de ierburi
cu mărar, sare, piper.

INGREDIENTE

200 g buchețele de
broccoli, 300 g ciuperci,
3 cartofi, o ceapă, 1 mor-
cov, 100 ml smântână,
50 g unt, sare, piper,
pătrunjel, după gust,
frunze de dafin, după
gust.

Mod de preparare:
Făina se cerne, iar peste

ea se presară drojdia uscată.
Uleiul, borșul, zahărul și
sarea se amestecă, apoi se
pun peste făină. Ingredien-
tele se amestecă până se
obține un aluat consistent.
Dacă este cazul, se mai poate
pune făină sau borș. 

Aluatul obținut se lasă o
jumătate de oră să se
odihnească, apoi se împarte
în două. Fiecare parte de

aluat se întinde într-o foaie
rotundă și subțire. Se taie
apoi sub formă de raze, la
mărimea dorită. 

Se pune la bază o linguriță
de dulceață sau altă um plu -
tură, apoi se rulează strâns,

către vârf. 
Cornulețele se așază într-

o tavă tapetată cu hârtie de
copt și se dau la cuptor la foc
mediu pentru cca 20-30
minute, până ce cornulețele
se rumenesc ușor.

CoRNUlEțE CU boRș 

INGREDIENTE

Ingrediente: 500 g făină, 7 g drojdie uscată, 250 ml
ulei, 125 ml borș, o lingură zahăr,  un praf de sare.

Umplutura: rahat (sau dulceață, nuci, magiun)
Pentru finisat: 50 g zahar pudră vanilat
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TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU perSOaNe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament 3 camere,

Gojdu, parter cu balcon și beci, deco-
mandat, 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, 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 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, 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. Tel. 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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren 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, 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.

DIVERSE

l Vând cazan pentru țuică, din
tablă de cupru, 65 l, inclusiv toată
instalația necesară, la preț mic. Tele-
fon: 0724.451.762.

l Vând oi și miei, berbec de rasă
montană, Băița, Brad. Telefon:
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, 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 nego-
ciabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând trotinetă Oxelo, folosită,
preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888.
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j
udețul Hunedoara se află
în top-ul obiectivelor ad-
mise pentru a primi

finanțare prin Programul
național de redresare și
reziliență al româniei.

deva - Prin ordinul comun
al miniștrilor de resort, a fost
aprobată Lista obiectivelor
care îndeplinesc criteriile nece-
sare includerii în cadrul rutelor
turistice culturale, în vederea
restaurării acestora.

Astfel, obiectivul Consiliului
Județean Hunedoara „Intrare
Forul lui Traian din cadrul situ -
lui Arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa” a fost inclus în
Traseul castrelor romane în
vederea restaurării, clasându-
se pe prima poziție, iar obiec-

tivul „Cetatea Sarmizegetusa
Regia – Terasa X” a fost inclus
în cadrul Rutei cetăților. Va -
loarea totală a celor două
proiecte este de 4,3 milioane
de euro.  „Deja avem primele
rezultate ale muncii colegilor
mei din Consiliul Județean
Hunedoara care depun eforturi
în această perioadă pentru a
obține finanțări nerambur -
sabile. Mulțumesc vicepreșe -
dintelui Alin Adam Țambă,
doamnei Paula Enuț și colec-
tivului din cadrul Biroului de
Strategii și Politici Europene
pentru implicare și efortul
depus și, de asemenea, mulțu -
mesc pentru sprijin coordona-
torului științific al șantierului
Cetățile dacice din Munții

Orăștiei, domnului Răzvan Ma-
teescu. Se lucrează intens pen-
tru proiectele de in fra structură,
cele care vizează domeniul
sănătății și, iată, cultura și patri-
moniul istoric. Am încredere că,
în acest ritm, vom demonstra că
fondurile nerambursabile sunt
într-adevăr motorul dezvoltării
județului Hunedoara”, a declarat
preşe dintele CJ Hunedoara,
Laurenţiu Nistor.

„Ansamblul arhitectural
Castelul Corvinilor” a fost
admis pentru a fi inclus în Ruta
Castelelor. De asemenea, obiec-
tivele „Gospodării tradiționale
în localitatea Lelese” și
„Gospodării tradiționale în lo-
calitatea Bunila”, au fost admise
îndeplinind criteriile necesare
includerii în cadrul Rutelor
satelor cu arhitectură tradi -
țională în vederea restaurării.
Este vorba despre suma totală
de 960.000 de euro investiție
pentru restaurarea unui nu -
măr total de 16 locuințe
tradiționale.

În ceea ce privește Lista
obiectivelor care îndeplinesc
criteriile necesare în vederea
promovării, pe lângă obiec-
tivele menționate anterior, au
fost admise „Castrul roman
Micia” și „Cetatea Costești –
Cetățuia”, cu o valoare totală de
60.000 de euro.
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Peste 5,3 milioane de
euro pentru obiectivele
de patrimoniu din judeţ

Bucureşti - Președintele
Senatului Florin Cîțu spune,
într-un mesaj publicat pe Face-
book, că România va intra într-
o criză economică severă „cu o
probabilitate destul de mare”.
Acesta sus ține că economia
României va avea o creștere
economică aproape de zero
anul acesta, în contextul în care
bugetul a fost fundamentat pe
o creștere economică de 4,6%.
„Această prăbușire a econo -
miei nu mai poate fi evitată
acum. Este prea târziu”, este de
părere fostul premier.

În opinia sa, acum se pot lua
măsuri care să garanteze
revenirea puternică a econo -

miei din partea a doua a anului
2023. Fără aceste măsuri, criza
economică poate să se întindă
până în 2025/2026. Printre
aceste măsuri, Cîţu susţine că
este nevoie de menținerea pu -
terii de cumpărare a tuturor
românilor prin reducerea
contribuțiilor cu 5 puncte pro-
centuale, accelerarea refor -
melor în sistemul de pensii,
salarii în sectorul bugetar și
administrație, atragerea de in-
vestitori pentru reforma com-
paniilor de stat.

Florin Cîţu nu este singurul
politician care a previzionat o
criză economică. Astfel, pre -
ședintele PSD Marcel Ciolacu a

declarat, joi, că este posibilă şi
o criză economică, dar aceasta
nu va fi de clan şată de România,
ci de o țară UE puternic
industrializată, precum Ger-
mania. 

De asemenea, vicepre mie -
rul Kelemen Hunor spu nea că
„trecem printr-o peri oadă
grea. Trebuie să spunem franc:
urmează o criză economică. Nu
noi am generat această criză
economică”. El a precizat că
măsurile care urmează să fie
luate pentru sprijinirea
populaţiei şi protejarea eco -
nomiei nu sunt întârziate, ci
trebuie bine gândite.

Previziuni sumbre: 
Urmează o criză economică majoră

Hunedoara - Primăria
municipiului Hunedoara
face, în continuare, demer-
suri pentru reabilitarea celui
mai important obiectiv turis-
tic al județului, Castelul
Corvinilor. Zilele acestea a
fost obținută o nouă fi -
nanțare, prin Planul Național
de Redresare și Reziliență,
pentru un proiect de restau-
rare în valoare de aproxima-
tiv 20 milioane de lei –
acesta venind în comple -
tarea celui existent, cu
finanțare europeană neram -
bursabilă, în valoare de peste
5 milioane de euro, prin care
sunt realizate ample lucrări
de consolidare şi reabilitare
a mai multor zone ale edifi -
ciului istoric.

Concret, grație noii fi -
nanțări se vor putea con-
tinua și extinde lucările
actuale de reabilitare și
restaurare din mai multe
zone ale castelului, cum ar fi:
frescele exterioare de pe
Turnul Buzdugan, Turnul
vechi de Poartă și Turnul
Pustiu, sau subsolurile Sălii
Cavalerilor, Bastionului Alb
și Bucătăriei nobiliare, ele-
mente de valoare artistică și
istorică excepțională. De
asemenea, se dorește în-
locuirea pardoselii din Sala
Cavalelilor cu una nouă,
identică cu cea existentă,
precum și recrearea pic-
turilor de pe peretele Loggia
Mathia, conform docu-

mentelor aflate în arhive. În
plus, în proiect mai este
inclusă, printre altele, refa -
cerea podurilor de acces,
crearea unui nou sistem de
iluminat arhitectural și a
unui nou sistem video în în-
treg castelul.

„Castelul Corvinilor este,
fără îndoială, cel mai impor-
tant obiectiv turistic din
județ și principalul motor
economic al zonei. De aceea
facem tot ce ne stă în putință
ca să continuăm reabilitarea
lui și să atragem tot mai
mulți turiști în Hunedoara.
Am mai spus-o și în alte rân-
duri că nu ne vom rezuma
doar la acel proiect de 5 mili -
oane de euro. Tocmai de
aceea ne-am dorit să ob ți -
nem finanțare suplimen tară
și pentru lucrări de restau-
rare și conservare la zone ale
edificiului care nu au putut fi
cuprinse în actualul proiect”,
a declarat primarul munici -
piului Hune  doara, Dan Bo -
bou țanu.

El a menţionat că vor fi
depuse şi alte proiecte care
au legătură cu Castelul
Corvinilor. Sunt proiecte care
vor viza restaurarea și valo -
rificarea turistică a Curții
Husarilor, realizarea unui
parc tematic în imediata
apropiere a Castelului, res -
pectiv înființarea unui
muzeu etnografic în zona
aflată între Muzeul Casa
Breslelor și strada Voinii. 

Castelul Corvinilor – 
o nouă finanţare pentru
lucrările de reabilitare


