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Eşti în concediu.
Ce poţi face timp de
şapte zile în judeţul
Hunedoara? Răspunsul
este mai amplu decât
se poate crede.
Şi încă nu e totul.

izvorul tămăduirii
Sărbătoare închinată Maicii
Domnului, Izvorul Tămăduirii
este prăznuit în prima
zi de vineri din
Săptămâna Luminată.
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Prof. Maria Ştefănie a revenit în funcţia de
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Ştiu când să fac un pas înapoi şi
ştiu când trebuie să „accelerez”
Dialog cu prof. dr. Maria ȘTEFĂNIE, inspector școlar general al ISJ Hunedoara

- Se vorbește că sunteți
„omul potrivit la locul
potrivit”. Cum comentați?
- Această sintagmă mă
onorează și mă bucură în
același timp, însă, sunt
conștientă de responsabilitățile și atribuțiile pe care le
am în calitate de inspector
școlar general. Indiferent de
postul sau funcția pe care am
ocupat-o de-a lungul carierei
mele profesionale, tot timpul
m-am străduit să îmi fac datoria cu seriozitate și responsabilitate. Și de această dată îmi
voi orienta activitatea după
aceleași principii de corectitudine și transparență decizională și voi coordona, cu toată
priceperea și experiența mea,
învățământul preuniversitar
hunedorean. Elevii, cadrele didactice și întregul personal
din unitățile de învățământ
din județ trebuie să știe că noi,
reprezentanții inspectoratului
școlar, suntem alături de ei,
dorim să îi îndrumăm și să îi
ajutăm să performeze și să își
îndeplinească obiectivele.
- Cum vă împăcați cu propria persoană?
- Mă împac foarte bine cu
mine însămi. Indiferent de
momentele sau provocările pe
care le întâmpin, cel mai important este să am eu conștiința împăcată și curată.
Până acum am reușit acest
lucru, respectând câteva principii și valori de la care nu mă
abat. Îmi ghidez viața și activitatea după următoarele valori: sinceritate, corectitudine,
respect, curaj, empatie și
toleranță. Dintre principii,
amintesc: nu îi cere cuiva să
facă ceva ce tu nu poți să faci,
mă refer la atitudine și comportamente, nu la competențe
profesionale, sau fii bun ori de
câte ori poți – adică tot timpul
(Dalai Lama). Valorile și principiile ne fac ceea ce suntem
noi ca oameni, iar informațiile
pe care le obținem sunt filtrate
conform viziunii noastre.
- Care vă este visul în
funcția pe care ați preluat-o,
dar în profesia aleasă?
- Atât în calitate de profesor,
cât și în calitate de inspector
școlar general doresc un singur lucru – să văd că cei din
jurul meu ating culmi înalte.
Visul unui inspector școlar
general nu poate fi altul decât
cel legat de elevii, profesorii și

caut vinovați, caut soluții. Sunt
un om care dorește să
„construiască” și întotdeauna,
am încercat să las ceva bun în
urma mea.

toate unitățile de învățământ
din județ. Vorbesc atât despre
elevi, cât și despre profesori
pentru că cele două categorii
nu pot fi despărțite. Nu putem
face referire la elevi fără a ne
raporta la cadrele didactice, și,
totodată, nu putem vorbi despre dascăli fără a ne raporta la
educabili. Doresc ca toți copiii
din județ să beneficieze de
dreptul la educație, în grădinițe și școli, să găsească un
mediu atractiv și optim pentru
pregătire, fiecare elev să performeze în funcție de nevoile
și interesele sale și să fie suficient de bine pregătit pentru a
face față, cu succes, nivelului
următor de pregătire sau din
viață. Putem realiza acest
lucru cu sprijinul autorităților
locale și județene și a tuturor
partenerilor educaționali.
Pe termen lung, doresc ca
județul Hunedoara să devină o
opțiune pentru absolvenții
învățământului preuniversitar,
dar și pentru absolvenții din
învățământul superior. Doresc
ca tinerii să rămână la noi în
județ, să pună în practică ceea
ce au învățat, să contribuie la
dezvoltarea și progresul
comunităților și să ducem mai
departe valorile și tradițiile locale.
Reprezentanții sistemului
de educație trebuie să conlucreze cu autoritățile locale și
județene, precum și cu mediul
economic pentru a identifica
soluții și strategii pe termen
lung, care să ofere tinerilor
motive și oportunități de dezvoltare
profesională
și
personală.
- Punctați-ne o satisfacție
profesională inedită.
- Din fericire, în cei 26 de
ani de activitate, am avut parte

de foarte multe satisfacții profesionale care m-au motivat să
merg mai departe. Cele mai
frumoase momente în cariera
unui dascăl sunt cele în care
află că elevii cu care a muncit
au reușit la un examen, au
obținut un rezultat bun la un
concurs sau la o olimpiadă
sau, după ani de zile, vezi că sau afirmat în diferite domenii
de activitate și că au realizări
remarcabile profesionale și
personale.
O mulțumire recentă a mea
este rezultatul obținut de elevul Marin Tiberiu Mihai din
clasa a VIII-a, de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie,
care, la Olimpiada Națională
de Chimie – etapa națională, sa clasat pe un onorabil loc 15
din 35 de participanți din
toată țara. De asemenea, am
coordonat trei echipe a câte
doi elevi care au participat la
Concursul EcoSmarTim, organizat de Facultatea de Chimie
Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității
Politehnica Timișoara, care au
obținut un premiu I și două
mențiuni.
- Decupați frumosul în
viața Dvs.
- Cu certitudine, dacă aș decupa frumosul din viața mea
aș lua aproape toată „aria”.
Spun acest lucru deoarece, în
general, am reușit să fac ceea
ce mi-am propus și pot afirma
că am o viață frumoasă. Am o
familie frumoasă, sunt foarte
mulțumită de realizările fiului
meu, am părinți și prieteni, am
o profesie pe care o iubesc și
de care sunt mândră. Am
învățat că suntem autorii propriei vieți, știu când să fac un
pas înapoi, știu când trebuie să
„accelerez” și, în general, nu

- De cine depindeți?
- Mă repet, însă am această
convingere, și anume că suntem autorii propriei vieți. Le
spun acest lucru, destul de
des, și elevilor mei. Prezentul
fiecăruia dintre noi nu este
altceva decât o sumă a deciziilor luate de-a lungul timpului.
Fiecare individ poate să aleagă
să rămână în zona lui de confort sau să caute, continuu, o
versiune a sa mai bună, să se
dezvolte, să învețe mereu lucruri noi. Toată viața învățăm
și cu cât știm mai multe,
realizăm cât de puțin știm.
Credem că depindem mult
unii de alții, este mai ușor să
dăm vina pe alții, când e cazul,
însă realitatea este că fiecare
decide modul în care își
trăiește viața.
- Sunteți o femeie fericită?
- Răspunsul este afirmativ.
Sunt recunoscătoare pentru
ceea ce sunt și pentru ceea ce
am. Nu sunt perfectă, însă sunt
încrezătoare în propria persoană, gândesc pozitiv, sunt
perseverentă, aleg să fac ceea
ce contează cu adevărat pentru mine și pentru cei din jurul
meu.
- Aveți o viață agitată?
- Nu consider că viața mea
este agitată, chiar dacă programul este foarte încărcat, iar
neprevăzutul îmi ia mult timp.
De multe ori, trebuie să îmi
modific programul și prioritățile, însă nu uit niciodată datoria pe care o am. Încerc să
păstrez un echilibru între
viața profesională și cea
personală.
- Care vă sunt calitățile,
abilitățile?
- Nu îmi place să vorbesc
despre calitățile mele. Cred că
aș fi subiectivă. În general,
orice persoană trebuie apreciată în funcție de faptele sale,
de atitudinea pe care o are față
de muncă și față de cei din jur.
Țin foarte mult la cinste și
corectitudine.
- Ați avut vreodată un eșec
profesional?
- Nu am acest „capitol” în
cartea mea referitoare la cari-

era profesională. Am 26 de ani
de experiență în învățământ,
dintre care 16 ani am ocupat
funcții de conducere și funcții
de îndrumare și control.
Fiecare etapă din cariera mea
profesională a contat la fel de
mult pentru mine. De fiecare
dată, m-am străduit să îmi îndeplinesc atribuțiile de serviciu cât mai bine. Am învățat
multe în toată această perioadă și, cu siguranță, mă vor
ajuta în activitatea mea de inspector școlar general.
- Cu ce vă ocupați în timpul liber?
- În puținul meu timp liber
îmi place să călătoresc, să
citesc o carte, să urmăresc un
film bun și să stau cu familia
mea.
- Care vă sunt defectele?
- Nu am vorbit nici despre
calitățile mele și, recunosc, îmi
este dificil să răspund la
această întrebare. Categoric,
ca orice persoană, am și calități și defecte.
- Care vă este agenda de
lucru pentru o bună finalizare a anului școlar 2021 2022?
- La această întrebare
răspund cu bucurie. Agenda
este foarte încărcată și amintesc în acest sens următoarele:
monitorizarea și îndrumarea
unităților de învățământ în
vederea încheierii anului
școlar 2021-2022 în condiții
optime, pregătirea elevilor
pentru examenele naționale,
pregătirea din timp a tuturor
examenelor și a concursurilor,
monitorizarea modului în care
se derulează înscrierea copiilor la grădiniță și a elevilor la
școală, derularea tuturor etapelor referitoare la mișcarea
personalului didactic, consolidarea relațiilor cu mediul
economic și autoritățile publice locale și județene, asigurarea resurselor financiare și
materiale pentru școli, consolidarea măsurilor referitoare
la siguranța și securitatea
elevilor și a cadrelor didactice,
implementarea proiectelor
aflate în derulare, inițierea și
scrierea unor noi proiecte care
să aducă plus valoare învățământului hunedorean.
Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Ajutoare alimentare
pentru 14.000
de nevoiaşi

Deva - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul
Operațional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate
(POAD), a început în județul
Hunedoara distribuirea celei
de-a patra tranșe a pachetelor cu ajutoare alimentare.
În acest context, prefectul
județului, Călin Petru Marian, a constituit o echipă din
cadrul Instituției Prefectului
Hunedoara care asigură sprijin autorităților locale pentru
distribuirea pachetelor trimise de Guvernul României.
În județul Hunedoara,
14.238 locuitori din toate

cele 69 de unități administrativ teritoriale beneficiază
de acest ajutor. Primii beneficiari sunt din Deva, Brad,
Băița și Baia de Criș.
Urmează ca până la data de 2
mai să fie finalizată distribuirea pachetelor pentru
toți beneficiarii hunedoreni.
Fiecare pachet conține 25
kg de produse alimentare:
făină albă, făină de mălai,
paste făinoase, ulei, zahăr,
orez, conservă carne de vită,
conservă carne de porc,
pateu de porc, compot de
fructe, gem de fructe și gem
de fructe dietetic.
Beneficiarii POAD sunt
familiile şi persoanele sin-

gure cărora le este stabilit,
prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit
minim garantat, cele aflate
temporar în situaţii critice
de viaţă, respectiv victime
ale calamităţilor, persoane
dependente şi care se află în
situaţii deosebite de vulnerabilitate.
Produsele alimentare se
ridică personal de către beneficiari. Aceștia trebuie să
prezinte actul de identitate
în original și să depună
următoarele acte doveditoare: copie buletin sau carte
de identitate, copie certificat
de încadrare grad de handicap (dacă este cazul).

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 28377 din 04.04.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS
Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, având cod fiscal 2127028,
cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel:
0254712877; fax: 0254716087, e-mail: info@primariahunedoara.ro, anunţă;
Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 17.05.2022 ora 11:00 în
vederea concesionării terenului în suprafaţă de 3.140 mp, înscris în CF Hunedoara nr. 73889, nr. Cad. 73889, aparţinând domeniului privat al Municipiului
Hunedoara și aflat în administrarea Parcului Industrial Hunedoara, liber de
sarcini, cu destinaţia de producție și/sau prestări servicii.
Concesionarea prin licitaţie publică a terenului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 17/31.01.2022 şi se realizează cu respectarea
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia
documentaţiei de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând
cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, în baza cererii depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 5
zile lucrătoare de la data solicitării.
Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Birou Concesiuni, Închirieri,
Vânzari, Privatizare din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul
Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.0254712877;

Asociaţiile de proprietariobligate la adunări
generale
Deva - Direcția de Asistență Socială Deva reamintește
Asociațiilor
de
proprietari din municipiul
Deva despre obligativitatea
legală de a organiza adunări
generale – cel puțin o dată pe
an. Recomandarea vine în
contextul în care, în ultimii doi
ani, asociațiile s-au aflat în imposibilitatea de a desfășura
astfel de întruniri, ca urmare a
reglementărilor ce limitau
numărul de participanți.
Pe de altă parte, multe dintre asociațiile de proprietari
se confruntă, la acest moment,
cu diferite probleme care pot
fi dezbătute și clarificate doar
în cadrul adunării generale –
în primul rând, stabilirea
bugetului de venituri și cheltuieli, dar și expirarea mandatelor unor persoane din
conducerea asociației, demisii

ale președinților sau administratorilor asociației ori ale
membrilor comitetului executiv, acțiuni în fața instanței de
judecată, realizarea de investiții semnificative ca și costuri (ex.: reabilitarea termică a
blocurilor de locuințe) etc.
Potrivit Legii asociațiilor de
proprietari nr. 196/2018,
adunarea generală trebuie să
se desfășoare cel puțin o dată
pe an – în primul trimestru,
iar responsabilitatea convocării acesteia îi revine președintelui asociației de proprietari
sau membrilor comitetului executiv.
Dacă aceștia nu-și îndeplinesc atribuțiile, adunarea
generală poate fi convocată și
de 20% din numărul proprietarilor care sunt membri ai
asociației.

fax.025471608, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.
Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la casieria
Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul Municipiului
Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Hunedoara.
După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele interesate
pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesia
documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este de
03.05.2022 ora 11:00.
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură
ofertă. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data
încheierii contractului de concesiune. Ofertele se depun până la data de
16.05.2022 ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara- din B-dul
Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să conţină două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 17.05.2022
ora 11:00 în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Municipiul Hunedoara,
str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara. Contestaţiile cu privire la desfăşurarea
prezentei proceduri se depun la Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP
330182, Judetul Hunedoara, tel. 0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: trhunedoara-reg@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial
al României, în data de 18.04.2022.
Primar,
Dan Bobouţanu
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Crişcior: Sprijin pentru
recensământ

Crişcior – Mai sunt doar
două săptămâni până când
procesul de autorecenzare a
populaţiei se va încheia, după
data de 15 mai această
operaţiune fiind prevăzută să
se desfăşoare cu ajutorul unor
recenzori. Aceştia vor face
vizite în gospodăriile la care nu
s-a efectuat încă recenzarea şi
vor întocmi acolo procedurile
necesare, utilizând mijloacele
electonice de pe tablete.
În acest context, administraţia locală din comuna
Crişcior vine în sprijinul
populaţiei şi acordă ajutorul
necesar celor care nu se
descurcă, în aceste zile, cu autorecenzarea. Informaţiile necesare pot fi obţinute direct de la
sediul Primăriei sau de pe internet, mai precis de pe pagina de
Facebook a Primăriei Crişcior.
Aceaste pot fi accesate fie la
adresa www.primariacrişcior.ro

, fie pe link-ul de Facebook
următor: https://www.facebook.com/primaria.comuneicriscior.
„Toţi cetăţenii trebuie să
acorde o mare atenţie recensământului, motiv pentru care la
sediul primăriei oamenii pot
obţine toate informaţiile nece-

sare. Cei care nu se descurcă cu
etapa de autorecenzare, sunt
invitaţi la sediul primăriei,
unde le acordăm tot sprijinul
necesar, astfel încât recensământul să nu fie o problemă
pentru nimeni. Totodată,
informaţiile sunt disponibile
pe internet, pe site-ul nostru
sau pe pagina de Facebook.
Tehnologia vine în sprijinul tuturor aşa că am decis să ne
folosim de această facilitate
pentru a comunica mai rapid
cu oamenii. Postăm pe internet
toate informaţiile de care au
nevoie cetăţenii”, a spus primarul comunei Crişcior, Ovidiu
Furdui.
Edilul local a precizat că la
nivelul conducerii primăriei s-a
decis ca programul funcţionarilor care ajută la autorecenzare să fie zilnic între orele
8,00 şi 16,00, dar şi în zilele de
sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 10,00-14,00.

Concursul județean de
cultură generală „Citești
și câștigi!”, la final

A

opta ediție a concursului județean
de cultură
generală „Citești și
câștigi!”, inițiat și organizat de Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar
Județean Hunedoara și
Complexul Deva Mall,
destinat elevilor de
colegiu/liceu, a ajuns la
final.

După o competiție strânsă
și captivantă, desfășurată în
direct, pe parcursul câtorva
luni, cei mai buni concurenți
vor primi binemeritata răsplată.
În ziua de 5 mai 2022, ora
1300, în incinta Deva Mall,
etajul trei, Salle d’Or, se va da
startul competiției finale din
acest concurs, moment care
încununează atât munca și
strădania elevilor participanți, cât și implicarea Bi-

bliotecii Județene. Anul
acesta, finala se va disputa
între Liceul Teoretic „Avram
Iancu” din Brad și Colegiul
Național Pedagogic „Regina
Maria” din Deva.
Vă adresăm cu mare bucurie invitația de a lua parte
la confruntarea finală și la
ceremonia de premiere a
câștigătorilor acestei incitante și benefice competiții.
Cu deosebită prețuire,
Manager,
Ioan Sebastian BARA

A apărut nr.49 al revistei:
”VITRALII-LUMINI ȘI UMBRE”

A

apărut nr.49 al
revistei:
”VITRALII-LUMINI
ȘI UMBRE”, editată de
Veteranii din Serviciile
Române de Informații.

ANUNŢ
EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Auto Pneu SRL, Cod de identificare fiscală
19038251, cu sediul social în Municipiul Deva, str. Viitorului, nr. 2, bl. O4, ap. 3, județ Hunedoara, număr
de ordine în Registrul Comerțului J20/1345/2006, anunţă vânzarea prin licitatie publica, a
următoarelor bunuri: stoc anvelope noi, diferite marimi, camere auto, razuitoare gheata, oring/inele,
aerosol dezghetat geam, etc. – la pretul total de 4.584,18 lei.
Bunurile debitoarei se vând libere de orice sarcini, conform art. 91 din Legea nr. 85/2014.
Bunurile sunt prezentate pe site-ul lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro şi pot fi consultate
la sediul lichidatorului.
Data licitatiei publice este 06.05.2022, orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
bunurile neadjudecate, licitatia publica se va repeta în data de 13.05.2022, cu acelaşi preţ de
pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.
Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte la sediul lichidatorului judiciar, până la data licitatiei
publice, dovada depunerii în contul unic de lichidare, a garanţiei de participare, reprezentând 10% din
preţul de pornire a licitatiei publice, pentru bunul/bunurile ofertate, dovada achiziţionării caietului de
sarcini ce conţine evaluarea bunurilor, precum şi copie după actul de identitate. Preţul caietului de
sarcini este de 200 lei +TVA. De asemenea, ofertanţii, persoane juridice, trebuie să depună copie după
certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, şi împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activului debitorului sunt invitaţi să anunţe
lichidatorul judiciar. Bunurile se vor valorifica prin negociere directa, conform aprobării adunării creditorilor din data de 31.03.2022.
Informații suplimentare se pot obține la sediul administratorului judiciar, la numărul de telefon/fax:
0354/107589, e-mail: euro.quality.insolvency@gmail.com, precum si pe pagina de internet al administratorului judiciar: www.euroinsolvent.ro.

Acest număr, la fel ca și celelalte apărute până în prezent,
tratează subiecte interesante
pentru publicul cunoscător și
nu numai…
Din cuprinsul revistei, putem spicui articole de interes,
cu conținut istoric, aspecte actuale cu referire la cultura de
securitate, subiecte din memoria profesională a foștilor
ofițeri care au activat în serviciile de informații ș.a.
Putem menționa titlurile:
- TÂRGU MUREȘ, martie1990, KOSOVO, înainte de
KOSOVO.
- Planul ”VALEV”, documentat și scris de un român.
- FAKE NEWS, bolșevic pe
tema Basarabiei (Martie 1919)
Din memoria profesională a
ofițerilor care au activat în
aceste structuri:
- Apărarea Ordinii Constituționale-Subminarea Puterii
de Stat – III.
- Arestat în Revoluție. Un interviu eșuat…
- Blagoveștenie 1991 (6)

procesul celor 24-1-2. Secvențe necenzurate.
Sunt, de asemenea, articole
interesante cu privire la:
- Serviciile de INTELLIGENCE și societatea civilă…
- Cunoașterea în secolul XXI
și organizația modernă de INTELLIGENCE…
În final, capitole referitoare
la:
- Note de lectură și evenimente
- Pagini literare
- Din viața și activitatea
Asociației Cadrelor Militare în
Rezervă și Retragere din SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII.
- O revistă interesantă, pe
care o recomandăm tuturor.
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LEGE PENTRU ROMÂNII
AFECTAȚI DE POLUARE
REMANENTĂ

P

arlamentul
României a adoptat
astăzi proiectul
legislativ privind
reducerea vârstei standard de pensionare cu
2 ani pentru locuitorii din
Vața de Jos și Răchitova
(jud. Hunedoara),
pe care l-am inițiat la
finalul anului trecut.
În procesul legislativ au
mai fost incluse pe această
listă și localități din județele
Brașov, Dolj și Harghita, care
se confruntă cu situații similare. Este un act de normalitate, care vine să corecteze și
să completeze un cadru legislativ deja existent, în spiritul echității și a solidarității
naționale.
Statul român are datoria
de a asigura condiții egale de
trai pentru toți cetățenii săi,
iar pentru acest lucru trebuie
să ținem cont inclusiv de
realitățile de la nivelul fiecărei comunități. Există anumite regiuni care au fost
supuse unui grad mai ridicat
de poluare și risc medical
față de media națională. Una
dintre ele este în județul
Hunedoara, unde activitățiile
industriale și miniere au
reprezentat principala sursă
de dezvoltare pentru zeci de
ani.
Județul Hunedoara, după

București, contribuia cel mai
mult la PIB-ul României spre
finalul anilor 1980.Cu industria și activitatea minieră s-a
dezvoltat și un mediu poluant. Locuitorii comunelor
Vața de Jos și Răchitova din
județul Hunedoara au fost
expuși la numeroase mijloace de poluare, care au
dăunat și au până în ziua de
astăzi urmări semnificative
asupra sănătății generale în
comunitățile locale respective. Fabrici de var, cărămidă,
calcită, vopsele, mine, toate
aceste activități au produs și
locuri de muncă, respectiv
dezvoltare economică, dar au
venit cu un preț: o speranță
de viață scăzută.
Continuăm să facem proiecte de lege care să vină în
sprijinul românilor. Din păcate, USR s-a opus acestei
inițiative și toți deputații lor
au votat împotriva adoptării.
Inclusiv reprezentantul din
județul Hunedoara. Doresc
să le mulțumesc colegilor
parlamentari care au susținut acest proiect și care au
înțeles situația hunedorenilor din Vața de Jos și
Răchitova.
Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei
pentru învățământ

Bucureşci: Recensământul
populaţiei, o prioritate pe
agenda autorităţilor locale
Bucureşci – Recensământul populaţiei se află pe un loc
prioritar în agenda administraţiilor locale din judeţul
Hunedoara. Datele statistice
oficiale arată că până pe 26
aprilie, în judeţul nostru au
fost completate 81.480 de formulare, dintre care 83% în
mediul urban. Aproximativ
58 % dintre cetăţeni au primit
asistenţă la completarea formularului online, iar diferenţa
de 42% s-au descurcat singuri.
În comuna Bucureşci, autorităţile locale se implică în
buna desfăşurare a recensământului. Oamenii din satele
comunei au fost informaţi despre acest important proces,
iar la sediul primăriei se pot
obţine toate informaţiile
necesare pentru ca prima
etapă a recensământului, cea
de autorecenzare, să poată
decurge fără probleme.
„Mai sunt circa două
săptămâni până la momentul
la care se va încheia etapa de
autorecenzare a populaţiei.
Este un proces de mare
importanţă civică, motiv pentru care toţi cei care au nevoie
de sprijin în completarea
datelor necesare recensământului pot fi ajutaţi. Avem
personal special pregătit pentru recensământ. Cetăţenii
care au nevoie de ajutor sunt
invitaţi să se adreseze primă-

riei şi totul se va rezolva
foarte repede, mai ales că durata necesară completării
datelor este relativ scurtă”, a
precizat primarul comunei
Bucureşci, Mircea Ghilean.
Potrivit estimărilor autorităţilor locale, în comuna
Bucureşci trăiesc peste 1.400
de locuitori, 200 de cetăţeni
fiind plecaţi la muncă în
străinătate.
Este important de ştiut că
recensământul este obligatoriu, iar prima etapă, cea de autorecenzare, expiră pe 15 mai.
După acest termen cetăţenii
vor primi acasă vizita unui recenzor, în perioada 16 mai-17
iulie. Împreună cu recenzorul
vor completa un chestionar,
pe tablete electronice, prin interviuri faţă în faţă.
Persoanele
care
se

autorecenzează până pe 15
mai pot beneficia de o zi
liberă. Angajatorii sunt astfel
obligați să le acorde salariaților o zi liberă, plătită, dacă
aceştia arată cu au completat
formularul online în prima
etapă a recensământului
populației.
Autorecenzarea în sine nu
este obligatorie, însă este una
dintre cele două metode
(alături de recenzarea prin interviu față în față) prin care se
poate îndeplini obligația cetățenilor de a răspunde la recensământ.
Refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul
procesului de recenzare constituie contravenții care pot fi
sancționate cu amendă între
1.000 și 3.000 lei.

Reabilitarea Palatului Administrativ,
proiect depus prin PNRR
Deva – Consiliul Judeţean şi
Prefectura Hunedoara au
aprobat şi depus documentaţia necesară pentru reabilitarea şi finalizarea clădirii
Palatului Administrativ din
Deva, imobil la care lucrările
au început în urmă cu 24 de
ani.
Autorităţile speră ca investiţia să câştige finanţarea
necesară prin Planul Naţional
de Redresare şi Rezilienţă
(PNRR), în condiţiile în care ultima bugetare a proiectului a
fost în anul 2007.
„Proiectul, înregistrat în
platforma PNRR, cu nr. 1143/
28.04.2022, este realizat în
urma unui Acord de Parteneriat semnat între Consiliul
Județean Hunedoara, Instituția
Prefectului – Județul Hunedoara și Direcția Județeană de
Statistică, având ca obiectiv
continuarea lucrărilor și fi-

nalizarea Corpului principal
(tip P + 13 etaje) din cadrul
obiectivului „Palat Administrativ al judeţului Hunedoara”.
Astfel, după aprobarea pentru
finanțare și elaborarea tuturor
documentațiilor și proiectelor
necesare, va putea începe reabilitarea clădirii din municipiul Deva, pentru care
finanțarea a fost întreruptă în
anul 2007”, a informat Prefectura Hunedoara.
Totodată, CJ Hunedoara a
mai depus un proiect ce
vizează reabilitarea vechiului
Palat administrativ al judeţului, unde îşi desfăşoară acum
activitatea Direcţia de Finanţe
şi Centrul de Cultură şi Artă
Hunedoara.
„Vizăm reabilitarea imobilului Palatului Administrativ
în care își desfășoară activitatea o parte a finanțelor publice hunedorene și Centrul de

Cultură și Artă al județului
Hunedoara, precum și reabilitarea clădirii mai noi a Palatului Administrativ de pe B-dul
Decebal, imobil aflat în conservare. Fondurile asigurate prin
Planul Național de Redresare
și Reziliență sunt la dispoziția
noastră, trebuie doar să depunem cât mai multe proiecte
și să atragem sumele necesare
modernizării și eficientizării
energetice a clădirilor”, a
menţionat preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

6 - pUBliCiTaTe
COMPLETARE CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
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,
Având în vedere solicitarea acționarului Alexandru Fărcaș, deținător al unui
număr de 2.276.420 actiuni, reprezentând 64,5628% din numărul total al
acțiunilor Chimica S.A., formulată prin adresa înregistrată la societate sub nr.
118 / 19.04.2022, în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind
societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor care va avea loc la 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, sau la data de 06.05.2022, în acelaşi loc și la aceeaşi oră,
dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul constitutiv al Societăţii, și care a fost publicată inițial în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, nr. nr. 1362 / 04.04.2022, cu următoarele puncte:
1.
Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății
cu următoarele coduri CAEN:
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
3511 - Producția de energie electrica
3512 - Transportul energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
2.
Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, respectiv a articolului 6 alin. (2) din Actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:
„(2) Obiectul secundar de activitate al Societății este:
•
Cod CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
•
Cod CAEN 0112 - Cultivarea orezului
•
Cod CAEN 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor
•
Cod CAEN 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
•
Cod CAEN 0115 - Cultivarea tutunului
•
Cod CAEN 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
•
Cod CAEN 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
•
Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrica
•
Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
•
Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
•
Cod CAEN 3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
•
Cod CAEN 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
•
Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
•
Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.”
3.
Mandatarea Administratorului Unic Ildate Management SRL, prin
reprezentantul său permanent - dl. Alexandru Fărcaș, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
Astfel, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi
următoarea:
1.
Aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere cu piciorul
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 tuturor și oricăror documente necesare în vederea constituirii dreptului de
servitute în condițiile menționate la articolul precedent, în numele și pentru
societate, pentru perfectarea și/sau negocierea tuturor și oricăror documente,
precum: contracte, declaratii, acorduri, etc., în fața oricăror autorități sau
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instituții ale statului, în fața notarului public și chiar în raport cu persoane fizice și/sau juridice de drept privat. Mandatarul poate la rândul 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.
4.
Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății
cu următoarele coduri CAEN:
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
3511 - Producția de energie electrica
3512 - Transportul energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
5.
Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, respectiv a articolului 6 alin. (2) din Actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:
„(2) Obiectul secundar de activitate al Societății este:
•
Cod CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
•
Cod CAEN 0112 - Cultivarea orezului
•
Cod CAEN 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor
•
Cod CAEN 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
•
Cod CAEN 0115 - Cultivarea tutunului
•
Cod CAEN 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
•
Cod CAEN 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
•
Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrica
•
Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
•
Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
•
Cod CAEN 3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
•
Cod CAEN 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
•
Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
•
Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.”
6.
Mandatarea Administratorului Unic Ildate Management SRL, prin
reprezentantul său permanent - dl. Alexandru Fărcaș, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
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 Generale 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 documentelor
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 întocmesc 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 determinarea
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
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Handbal feminin

Echipa României, calificată
la EURO 2022

Fotbal

Cupa României faza județeană...
Doar rezultate și atât...

E
E

chipa naţională
feminină de handbal
a României s-a calificat la Campionatul European - EHF EURO 2022,
după ce a învins Austria cu
scorul de 38-29 (19-13), la
Râmnicu Vâlcea, în ultimul
meci din Grupa a 2-a a preliminariilor.
Jucătoarele noastre au
controlat jocul deși a fost
înregistrată și o egalitate pe
tabela de scor,în minutul 14,
8-8. La pauză, echipa antrenată de Adrian Vasile şi Bent
Dahl avea un avans de şase
goluri pe tabelă, 19-13, iar
după pauză a ajuns la zece
goluri, 33-23 şi 37-27, iar
scorul finala fost 38-29 pentru naționala României.
Cristina Neagu a fost cea
mai bună marcatoare, cu 12
goluri. Pentru România au
mai înscris Cristina Laslo 4

goluri, Crina Pintea 4, Bianca
Bazaliu 4, Lorena Ostase 4,
Nicoleta Dincă 3, Sonia Seraficeanu 2, Sorina Tîrcă 2,
Alina Ilie 1, Alexandra Georgiana Subţirică Iovănescu 1,
Corina Lupei 1.
Într-o altă partidă pentru
calificarea la Euro 2022,
Danemarca a dispus de Insulele Feroe cu 26-15 astfel că
formația daneză a ocupat
primul loc în clasamentul
final, cu 12 puncte, urmată de
România, 7 puncte, Austria, 5
puncte, Feroe, 0 puncte.
Primele două clasate s-au
calificat la EURO 2022, care
va avea loc în perioada 4-20
noiembrie, în Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru.
Tragerea la sorţi a grupelor
turneului final e programată
astăzi la Ljubljana. Astfel, cele
16 echipe au fost împărțite în
4 urne, pe baza rezultatelor

din preliminarii și a rezultatului de la EURO 2020, patru
echipe fiind deja repartizate:
Ungaria în grupa A (care se va
disputa la Ljubljana), Slovenia în grupa B (Celje), Macedonia de Nord în grupa C
(Skopje) și Muntenegru în
grupa D (Podgorica).
Conform urnelor stabilite
de EHF, o variantă optimistă
de grupă pentru România ar
fi cu Polonia, Ungaria și Macedonia de Nord, în timp ce
varianta pesimistă ar fi cu
Norvegia, Olanda/Suedia și
Germania.
Iată urnele:
1: Norvegia, Franța, Danemarca, Polonia;
2: Olanda, Muntenegru,
Ungaria, Suedia;
3: Slovenia, Macedonia de
Nord, Croația, Germania;
4: Spania, România, Serbia,
Elveția.

tapa județeană din
cadrul tradiționalei
competiții fotbalistice
Cupa României a continuat
cu partidele din sferturile
de finală.
Cum pe site-ul AJF Hunedoara sunt informații legate
doar despre partida desfășurată pe stadionul din Crăciunești, menționăm că formația
Șoimul Băița (antrenor Daniel
Dăscălescu) a făcut instrucție
cu echipa Dacia Orăștie pe care
a învins-o cu 8 – 1. Au înscris
pentru gazde A. Kocsis ( în
minutele 3, 65 și 79), R. David
(minutele 15 și 39), I. Adam
(minutele 17 și 61), I. Pisoiu
(min. 72) singurul gol al celor
din Orăștie fiind înscris de.
Bustan (min. 30).
La Pui, formația locală a
pierdut întâlnirea cu CSM Vulcan , scor final 2 – 3 iar la Călan,
echipa din localitate, Victoria, a
câștigat , scor final 2-1 cu Inter

Petrila 2 – 1.
Nu avem mai multe amănunte de la jocul derby, cel dintre Gloria orașului Geoagiu și
Retezatul Hațeg, partidă care sa încheiat după 90 de minute
cu un egal 2 – 2, iar după prelungiri și loviturile de departajare de la 11 m, scorul a fost 6
– 5 în favoarea gazdelor.
Repetăm, pe site-ul AJF
Hunedoara, nu sunt precizări
legate de acest joc (deși conform bunei noastre colaborări,
ne-am fi dorit) așa că toți cei ce
doresc pot să facă tot felul de
comentarii legate de această
partidă câștigată de echipa
gazdă.
Conform programării stabilite de către AJF Hunedoara,
semifinalele se vor desfășura
pe data de 18 mai, astfel: Victoria Călan – CSM Vulcan și Gloria Geoagiu – Șoimul Băița
Data finalei județene va fi
stabilită ulterior.

Handbal feminin

Meci restanță la Deva:
CSM Deva- CSM Rm. Vîlcea

Formula 1

Max Verstappen a câștigat cursa de la San Marino

M

arele Premiu al
regiunii Emilia
Romagna, cea
de-a 4-a etapă din Campionatul Mondial de automobilism Formula 1 din
acest an s-a desfășurat pe

Autodromul „Enzo e Dino
Ferrari” din San Marino,
şi a fost câștigat de olandezul Max Verstappen, de
la Red Bull Racing, urmat
de coechipierul său, mexicanul Sergio Peréz, podi-

umul fiind completat de
britanicul Lando Norris,
de la McLaren Mercedes.
În clasamentul piloților
conduce monegascul Charles
Leclerc, de la Ferrari (cu 86
de puncte), urmat de Verstappen (59 de puncte) și
Peréz (cu 54 de puncte iar în
clasamentul pe echipe conduce squderia Ferrari cu 124
de puncte, urmată de Red
Bull Racing (cu 113 puncte) și
Mercedes (cu 77 de puncte).
Etapa a 5-a se va disputa
duminică, 8 mai, începând cu
ora 22:30, când, pe Autodromul „Miami International”, se
va disputa cursa pentru
Grand Prix-ul orașului Miami,
din statul american Florida.

S

âmbătă seara de la
ora 18.00, în Sala
Sporturilor este programat jocul restant din
Liga Florilor, campionatul
primei ligii de handbal
feminin, partidă în care
CSM Deva va întâlni
formația din SCM Rm. Vâlcea. Este un joc joc
restant din etapa cu
numărul 15.
Devencele vin la această

întâlnire după ce au câștigat
în acest campionat, în etapa
trecută jocul de acasă cu
Dacia Mioveni și speră la un
nou scucces. Formația din
Rm. Vâlcea , aflată pe locul al
treilea în clasament cu un
total de 46 de puncte speră
la o victorie care ar consolida situația echipei oltene
în campionat, care are ca
obiectiv o clasare înaintea
formației din Cisnădie,

8 - SPIRITUALITATE
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ărbătoare cu o
puternică încărcătură
spirituală, închinată
Maicii Domnului, Izvorul
Tămăduirii ne amintește
de o minune săvârşită cu
apa unui izvor, prin
mijlocirea Maicii
Domnului, ocrotitoarea
vieţii noastre. Sărbătoarea
este prăznuită în prima zi
de vineri din Săptămâna
Luminată.

Izvorul cu puteri
tămăduitoare
Se află într-o pădure din
apropierea Constantinopolului, și se spune că a fost descoperit, prin mijlocirea
Maicii Domnului, de un
creștin pios, pe nume Leon.
Potrivit tradiției, pe vremea
când nu era împărat, Leon
plimbându-se prin grădina
din apropierea vechii cetăți
bizantine, întâlnește un orb
însetat, care voia să iasă din
pădure, dar era slăbit din
cauza setei. Acesta fiind un
om evlavios, discută cu Leon
despre Dumnezeu și Învierea
Domnului. După ce-i spune că
în pădurile imperiale sunt
izvoare și locuri ocrotite de
Maica Domnului, îl roagă pe
Leon să-i dea apă și să-l ducă
în cetate. Leon începe să
caute apă, dar în zadar, nu
reușește să găsească niciun
izvor. Dar, la un moment dat,
el aude un glas blând care-i
spune: „Nu este nevoie să te
osteneşti, Leon, căci apa este
aproape. Pătrunde, Leone,
mai adânc în această pădure
şi luând apa tulbure potoleşte
setea orbului şi apoi unge cu
ea ochii lui întunecaţi! Atunci
vei cunoaşte cine sunt eu!”.
După ce mai face câțiva
pași, Leon găsește izvorul. Ia
apa în pumni, îi potolește
setea orbului apoi îi spală fața
cu ea, iar orbul își recapătă
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Izvorul Tămăduirii
vederea, scrie crestinortodox.ro. Atunci când s-a
înfăptuit minunea, orbul a exclamat: ”Maica Domnului eşti
aici! Te-am găsit!” La rândul
lui, Leon a îngenuncheat și a
rostit cuvintele: „Am văzut
Lumina cea adevărată, pe
Maica Preacurată. Aici este
izvorul tămăduitor, fântâna
dătătoare de sănătate”!
Mai târziu, când Leon
ajunge împărat al Bizanțului,
acesta, în semn de recunoștință, înalță pe acel loc binecuvântat o biserică numită
”Izvorul Tămăduirii”, închinata Maicii Domnului. Aici „se
face și pomenirea minunilor
celor mai presus de fire, care
s-au săvârșit de către Maica
lui Dumnezeu în acest sfânt
locaș”, potrivit crestinortoodox.ro.

Mănăstirea Izvorului
Maicii Domnului
Este una din cele mai vechi
biserici ortodoxe din cetatea
Împăratului Constantin cel
Mare. La subsolul ei, într-un
paraclis din veacul al cincilea,
se găsește izvorul cu apă
tămăduitoare din trecut,
binecuvântat de Maica Domnului, care a dat ortodoxiei
una din cele mai iubite
sărbători: Izvorul Tămăduirii.
În apa care se scurge într-un
bazin mai mic înoată pești
aurii, despre care se spune că
sunt de sute de ani, aceiași ca
număr și mărime. În paraclisul subteran se mai află o
icoană a praznicului, care „se
curăţă singură“. Orice intervenţie asupra ei în vederea
restaurării este „respinsă“ de
icoană, potrivit site-uluiwordpress.com. În timp, biserica a fost restaurată şi
îngrijită de împăraţii Iustinian, Vasile Macedoneanul şi
Leon Înţeleptul.

Povestea
călugărului
Ne spune că în anul 1453,
când Constantinopolul a fost
cucerit de turci, un călugăr
prăjea câțiva pești, în apropierea izvorului. Când primește vestea că turcii au pus
stăpânire pe Constantinopol,
călugărul a spus că nu va crede
decât atunci când peștii pe
care-i prăjește vor reveni la
viață. Și, în chip minunat, peștii
au sărit din tigaie în izvor și au
început să înoate,"balikli"
însemnând în limba turcă
"locul unde înoată peștii".

Tradiții și obiceiuri
Cinstită și respectată de
credincioșii ortodocși, sărbătoarea ”Izvorul Tămăduirii”
are o seamă de tradiții și obi-

ceiuri, care sunt respectate cu
sfințenie și transmise mai departe.
• În lăcașurile de cult, la
praznicul închinat Izvorului
Tămăduirii se săvârșesc, după
rânduiala specifică Săptămânii
Luminate, slujbe de sfințire a
apei, numită Aghiasma Mică.
• După sfințirea apei, preoții
stropesc credincioșii cu apa
binecuvântată și se cântă
troparul:” Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, biruinţa
binecredincioşilor creştini
asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu crucea Ta, păzeşte
pe poporul Tău”. În credința
populară, acest cântec are rol
purificator, de îndepărtare a
pagubelor și a energiilor negative.
• Cu Agheasma Mică se

stropesc încăperile din gospodărie, cu excepţia băii.
• De asemenea, se crede că
bolnavii care respectă ritualul
şi beau agheasmă dimineaţa,
înainte de micul dejun, se
înzdrăvenesc.
• În popor există credința
potrivit căreia sărbătoarea
este norocoasă pentru săpătorii de fântâni întrucât, în
această zi, apele sunt mai zgomotoase, ajutându-i pe aceștia
să găsească mai repede
izvorul, potrivit traditiipopulare.ro.
• Totodată, pentru a avea un
an bogat, gospodarii stropesc
cu apă sfințită, în ziua
praznicului, animalele din
ogradă, grădinile, livezile, pentru a avea un an bogat.
Cornelia Holinschi

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

ste o sărbătoare a
primăverii, care își
are originea în trecutul îndepărtat al poporului
nostru. Dedicată vechiului
zeu al vegetaţiei, cel care
proteja recoltele şi animalele, sărbătoarea are
denumiri diverse, de la o
zonă la alta.

prin „Concerto del Primo Maggio“, concert organizat un la
Roma, în Piaţa San Giovanni.

În Spania - 1 Mai este
numită „Fiesta del trabajo“ sau
„Festa del Treball“, potrivit
wikipedia.ro,fiind sărbătoare
publică.

Numele sărbătorii
Vine de la cuvântul ierminden, care înseamnă Ziua Sfântului Ieremia. Armindenul
sau Pomul de Mai – crenguța
verde sau pomul curățat de
ramuri și împodobit cu flori,
scoate în evidență credinţa
străveche populară în puterea
benefică şi protectoare a ramurii înverzite asupra familiei şi a întregii gospodării.
Creanga era adusă din
pădure, iar în prima zi de mai
se aşeza în faţa casei, unde se
lăsa până la seceriş. Lemnul
Armindenului, care era tăiat
numai de un bărbat, se punea
pe foc doar atunci când se
cocea prima pâine, obţinută
din noua recoltă de grâu.

Ramura verde de
Arminden
Ne amintește și de prigonirea lui Iisus. În tradiția
populară există credința
potrivit căreia, atunci când
Irod ucidea copiii, se punea
câte o ramură verde la poarta
de unde începea măcelul în
ziua următoare, potrivit crestimnortodox.ro. Dar, a doua
zi, se spune că au apărut ramuri verzi la toate casele, astfel că Irod n-a mai știut unde
să-L caute pe Iisus.

Tradiții și obiceiuri
de Armindeni
În dimineața de Armindeni
•
Porțile se împodobeau cu ramuri verzi, aduse

cu o zi înainte din pădure,
pentru spor în casă și recolte
bogate. De asemenea, oamenii își spălau fața cu roua
culeasă din păduri sau livezi,
pentru a fi sănătoşi tot anul.
Tot atunci, aveau loc petreceri
câmpenești unde se scotea
mărțișorul agățat în piept sau
legat la pomi. La ospăţ se
mânca miel fript, caş
proaspăt şi se bea vin de
pelin, pentru curăţarea sângelui şi sănătate.
• În unele zone, Armindenul se pune doar la casele oamenilor harnici şi al fetelor de
măritat. Creanga verde o
aşază feciorii, fără să fie
văzuţi. Gospodarii la casa
cărora s-a dus Arminden, trebuie să caute feciorii şi să le
dea de băut.
• De Armindeni, bărbaţii
poartă un mănunchi de pelin
la pălărie şi nu lucrează pe
câmp sau în gospodărie. Oa-

menii ţin cu sfinţenie la
această tradiţie, pentru ca
vinul obţinut anul trecut să se
păstreze bine şi să nu facă
floare
• Pentru a-și proteja via de
grindină şi insecte, în această
zi nu se lucrează în vie.

1 Mai – Ziua
Internațională a
Muncii
Are la origine o mișcare a
sindicaliștilor din Chicago,
care, în anul 1886 au protestat, cerând reducerea normei
zilnice de muncă la 8 ore. În
urma protestului, o parte dintre ei au câştigat dreptul ca
ziua de muncă să fie de 8 ore,
fără reducerea salariului, dar
pentru alții soarta a fost
tragică. Congresul Internaționalei Socialiste din anul 1889
a hotărât ca ziua de 1 Mai să fie
considerată - Ziua Interna-

țională a Muncii, în memoria
victimelor grevei generale din
Chicago. În timp, 1 Mai a devenit sărbătoarea muncii în
peste 80 de țări din lume, iar
în majoritatea țărilor vest-europene această zi este liberă.
La noi în țară, ziua de 1 Mai a
fost sărbătorită pentru prima
dată de către mișcarea
socialistă în anul 1890.
Manifestările închinate acestei
zile au căpătat amploare, pe
măsură ce autorităţile au convenit cu sindicatele ca această
zi să fie liberă.

În alte țări
Manifestările
dedicate
acestei zile diferă, omagiinduse și natura, fertilitatea sau iubirea. În alte state, Ziua Muncii
este sărbătorită la date
diferite.
În Italia
Ziua Muncii este marcată

Rusia sărbătorește această
zi prin spectacole fastuoase.
În Slovenia şi Serbia,
locuitorii marilor orașe petrec
la iarbă verde, fiind liberi în
această zi.
În Croaţia - Pakleniţa. Întrun parc naţional, tinerii fugiţi
de acasă fac alpinism de 1 Mai.
Pereţii drepţi, înalţi şi goi, sunt
provocarea întâiului de mai
croat. Tinerii vin aici să
provoace muntele. Fuga lor de
acasă este, în fapt, o piatră de
încercare.
În Suedia - sărbătoarea a
devenit publică începând cu
anul 1938, politicienii de
stânga organizând marşuri şi
ţinând discursuri.
În China - Ziua Muncii a
fost extinsă la trei, apoi la
șapte zile. Dar, începând cu
anul 2008, sărbătoarea a fost
redusă la o singură zi.
În Norvegia- ziua de 1 Mai
este liberă. Dar aici există o
superstiție provenită din perioada precreştină, legată de
auzirea primului cântat al cucului, în primăvară. Se spune
că, dacă pasărea îşi face auzit
glasul din sud, înseamnă că
anul va fi bun şi îmbelşugat.
Dacă se aude din nord, anul va
aduce ghinion.
În țări ca: SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Australia etc. - Ziua Muncii se
sărbătorește la date diferite,
având o semnificație specială,
în funcție de mișcarea muncitorească din țara respectivă.
Cornelia Holinschi

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

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

ALTE RECOMANDĂRI:

Minutul de umor

Vineri, 29 aprilie

• Nedumerirea celor două blonde
- auzi dragă, ce-i aia insuficiență cardiacă?
- păi, e atunci când n-ai suficienți bani pe card, cred!

(i)

diva, ora 21,00, dragostea costă!
tvr 1, ora 22,10, minele regelui solomon

• Într-o secție de poliție
- deci, v-a dispărut soția! dați-mi, vă rog, o descriere.
- vă dau, dar să nu-i spuneți că e făcută de mine.

Sâmbătă, 30 aprilie

tvr 2, ora 20,10, cele zece porunci (ii)
pro cinema, ora 20,30, cei 33

Duminică, 1 mai

pro cinema, ora 20,30, Hawaii
acasĂ, ora 21,00, fata potrivită

Luni, 2 mai

pro cinema, ora 20,30, războiul lui connor
film noW, ora 21,30, traducătoarea

Sâmbătă, 30 aprilie

Vălul pictat
acțiunea filmului are loc în londra anilor 20 și
prezintă povestea de dragoste dintre kitty și
medicul bacteriolog Walter fane. aceasta, chiar
dacă nu era atrasă în mod deosebit de Walter,
acceptă să se căsătorească cu el. după nuntă, ea își
însoțește soțul în shanghai, unde el a primit un
post. plictisită de viața de acolo, kitty începe o
aventură cu un alt bărbat. surprinsă de soțul ei,
acesta decide să-și pedepsească soția ducând-o
într-o zonă devastată de holeră. În timpul călătoriei,
femeia se va confrunta cu aspectele vieții ce-i
fuseseră necunoscute până atunci. astfel, ea
reușește să se descoperă pe sine, dar și pe cel ce-i
este tovarăș de viață.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

tv 1000, ora 20,00, norocosul
pro cinema, ora 20,30, semnul morții

• Într-un cabinet medical
- bade, plămânii dumitale arată mult mai rău decât
săptămâna trecută! Ți-am spus că ai voie maxim cinci
țigări pe zi.
- așe am și făcut dom doctor, cum ați zâs. numa că
io înainte nu fumam!

Miercuri, 4 mai

antena 1, ora 20,30, Jaf în stil italian
tvr 2, ora 21,10, dragă frankie

Joi, 5 mai

pro cinema, ora 20,30, minte-mă frumos
tvr 2, ora 20,00, agatha christie: calul
bălan

• Într-un ascensor
bărbatul:
- mergeți la 4?
femeia:
- doamne ferește! eu merg la costică!
• Discuție între soți
soțul:
- mă-ta mi-a zis să merg la dracu!
soția:
- nu te duci nicăieri, azi batem covoarele!

H - Hau - it - uni - i - l - t - a - o - el - levier - tripoli - ricse - carnet - buzati - iezi - sa - sir - aba - car - ka - ido - ep - Hol - latrat
- i - cer - mim - armar - mo - e - masca - xo - f - p - orac - randuiala - tu - be - iuda - ireal - tit - uda - etc - trupul - lipa - l - n o - ao - ee - cimenta - bataus - rc - teanc - am - mormant - roma - rasuflu - musai - pic - islic - is - maieu - apretat
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Marți, 3 mai

• Doi soți stau de vorbă
- dragul meu, spune-mi adevărul, sunt urâtă sau a
dracu`?
- combinate...
- cum adică?
- ești a dracu` de urâtă!

Se anunță zile frumoase în perioada următoare, în care
norocul va fi de partea voastră.
La serviciu sunteți încurajați să
vă puneți ideile în practică. Cei
singuri pot cunoaște pe cineva,
având șansa să înceapă o relație
de durată.

LEU

TAUR
La locul de muncă veți fi mai
eficienți și realizați multe lucruri deodată. Nu este exclus să
încheiați o afacere profitabilă,
iar veniturile obținute să vă
ducă spre un concediu de vis. În
viața de cuplu nu sunt probleme
deosebite.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Dacă înainte de sărbători ați
avut mult de lucru la serviciu,
iar uneori chiar oboseala
acumulată și-a spus cuvântul, în
continuare aveți parte de o
perioadă mai relaxată, sau
chiar de un concediu binemeritat. Totul este să păstrați
măsura în tot ce faceți.

Vă veți bucura de o perioadă
frumoasă, cu multe întâlniri
surpriză, din care veți avea doar
de câștigat. Și în plan financiar
lucrurile merg bine, mai ales că,
înainte de sărbători, ați primit
un bonus consistent de la locul
de muncă. În dragoste, numai
de bine.

BALANŢĂ

SCORPION
După zilele libere de sărbători, în
care v-ați relaxat alături de familie, urmează o perioadă mai
agitată la serviciu. Veți lucra
peste program, pentru a finaliza
o lucrare importantă. În această
perioadă vă veți confrunta cu
unele persoane care se opun
ideilor voastre.

Urmează câteva zile dinamice,
în care veți avea multe întâlniri
profitabile și chiar reușiți să
finalizați un proiect început
înainte de sărbători. La serviciu
vă așteaptă o mărire de salariu
sau un bonus nesperat. Sunt
posibile
neînțelegeri
în
dragoste.

Vă veți pune în aplicare planurile făcute înainte de
sărbători, iar astrele vă vor
ajuta. Este posibil ca o persoană
mai în vârstă din familie să nu
fie de acord cu propunerile
voastre, dar până la urmă
reușiți să o convingeți. În curând
vă vor căuta prietenii apropiați.

Vă bucurați de o perioadă
frumoasă, alături de familie. Este
posibil ca o rudă apropiată să
aibă nevoie de sprijinul vostru și
chiar să vă ceară un împrumut.
Analizați cu atenție acest lucru
pentru că, există posibilitatea ca
imaginea voastră să aibă de
suferit în cazul unui refuz.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

La locul de muncă situația se
îmbunătățește simțitor. Vă
însușiți destul de repede noile
reguli impuse și reușiți chiar să
vă depășiți colegii în anumite
situații. În dragoste lucrurile nu
merg așa cum vă doriți, dar
până la urmă depășiți orice
situație.

Încă de la începutul intervalului
vă veți bucura de aprecierile superiorilor, iar cariera voastră
este în ascensiune. Reușiți să
obțineți contracte bănoase, iar
acest lucru atrage câștiguri
substanțiale. În dragoste nu sunt
probleme deosebite.

Vă gândiți să faceți unele
schimbări în viața voastră și mai
ales, să îndepărtați monotonia.
Dacă sunteți în căutarea unui al
post, ofertele nu vor lipsi. Totul
este să vă priviți cu atenție toate
propunerile și să nu luați decizii
pripite.

PEŞTI
Este momentul să luați o decizie
la locul de muncă, să nu vă lăsați
influențat de nimeni și de nimic.
Gândiți-vă în primul rând la voi,
la viitorul familiei și a copiilor.
Chiar dacă lucrurile par complicate, trebuie să adoptați o poziție
categorică.
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Adevărul care face diferența între
”Lumea liberă &Lumea hoției”

S

UA și UE urmăresc să
se războiască cu toată
lumea, nu au legi
decât pentru ele, practicând o democrație
sălbatică a bunului plac,
după interesele americanilor, fac tot posibilul
pentru ca numai ei să
câștige, restul la gunoi.
România s-a chinuit timp
de 30 de ani cu reforme.
Ucraina a reușit în 24 de ore
cerere pentru aderare la UE și
NATO, pentru care Zelinski se
joacă cum vrea el și Biden.
Înainte să atace Putin,
Ucraina era cea mai coruptă
țară din Europa, cu un indice
de democrație sub Ecuador și
Zimbabwe. Era plină de oligarhi și de firme căpușă, care
spălau miliarde în Vest. Avea
un parlament cumpărat integral și un președinte incapabil să-și controleze serviciile
secrete, armata sau grupările
naziste. 'Zelinsky era obligat
să integreze mafiile și grupările paramilitare ca să poată
stabiliza viața politică a
Ucrainei. O țară cu viitor ciuntit, care se destrămase într-o
furtună etnică și socială, în
plină derusificare violentă și
deromânizare. Ucraina era un
coșmar administrativ în care
ura etnică era încurajată de
stat, de presa aservită și de
sistemul educațional. O
economie colapsată complet,
în care guvernul exporta
avere și importa armament,
în care companiile străine exploatau resursele naturale,
iar ucrainenii își importau
propria energie.
Etniile erau persecutate,
limbile lor erau scoase din
instituții, iar copiii erau
mutilați ideologic în tabere
ultranaționaliste, finanțate
din Vest. În încercările disperate de recucerire a Donbasului mureau 30 de mii de civili.
Aproape 500 de mii se refugiau intern. Un milion se refugiau internațional, predominant în Rusia. Armata
ucraineană folosea bombe cu
fragmentație, gaze de luptă și
expediții punitive, în care mutilau localnici pentru obrăznicia Moscovei. OSCE și
Amnesty International rapor-

tau frecvent crimele de
război, epurările etnice și tortura comisă de armata
ucraineană. Oficialii ruși
făceau parada televiziunilor
rusești cu gropile comune descoperite și cu satele distruse
peste noapte. Jurnaliștii de
opoziție erau arestați și
persecutați,
comunitatea
LGBT nu putea ieși pe stradă
decât încercuită de poliție, iar
activiștii pentru drepturi erau
atacați și disciplinați cu parul.
În 24 de ore
de la invazie
Ucraina devenea simbolul
democrației. Președintele ei
devenea erou pe plan internațional, liderul integru la
care visam cu toții. Devenea
brusc un adevărat martir pe
catafalcul democrației. Armata ucraineană era zugrăvită în toată presa drept forța
pură și curajoasă, care apără
valorile europene de inamicul
sovietic. Extremismul era
normalizat peste noapte, iar
tortura etnicilor devenea
justificată prin faptul că rușii
sunt ruși și o merită din plin.
Toate crimele erau băgate sub
preș. Azov, S14, Centuria și
Sector Dreapta dispăreau din
toate feed-urile, iar corupția
se evapora în neant.
Administrația de la Kiev nu
mai era alcătuită din mafioți
și racheți care supraviețuiseră schimbând alianțele de
la Est la Vest. Devenea
administrația eclectică de Instagram. Eroina de news feed
- curată, patriotică și dornică
să-și apere patria cum o
făcuse și până atunci. Toți infractorii și torționarii erau
spălați în presa occidentală și
deveneau apărătorii valorilor
europene.
Se pare că ,,Vladimir Putin
este cel mai mare reformator
din istorie. ‘’Nu numai că a
reușit să elimine pandemia,
dar a transformat Ucraina
peste noapte într-un tărâm
magic, în etalonul de democrație în care ne-am fi dorit să
trăim cu toții dacă nu invadau
rușii. Cel puțin așa am înțeles
de la toată presa din Vest. Fe-

meile l-au transformat pe Zelenski în erou, idol, cel mai
bun conducător, americanii
credeau că este mai tare
decât Biden, iar Ursula dorea
să-l vadă zi de zi. Evident că,
ce scriu eu aici, este doar o
formă de putinism apărută pe
parcursul acestor ani în Freedom House, LA Times, Washington Post, The Economist,
New York Times, Reuters,
The Guardian, Vice, OSCE,
UNICEF și Amnesty International".
Pe Ucraina o distruge
un război
Pe noi, o ”șepcuță’’și Uniunea Europeană. Atât de bine
se trăiește în Romania sub comanda Uniunii Europene și
SUA încât mă sperii de
realitățile existente în ultimii
ani. În primul rând, iată unde
am ajuns cu UE sub papucul
ei:
ROMÂNIA are cele mai
mici salarii și pensii din UE,
dar cele mai mari prețuri la
mâncare, îmbrăcăminte, servicii...
ROMÂNIA este singura
țară din Europa care nu are
voie să se încălzească cu
lemne de foc, fiindcă pădurile
nu mai sunt ale ei ci ale unui
austriac ... un “prinț” care mai
vine prin țară să vâneze urși
... președintele FDGR...
ROMÂNIA este obligată de
UE să închidă minele de
cărbune, în timp ce alții, redeschid în totalitate minele în
țările lor... la ei se poate... aici
nu...fiindcă nu vrea comisia și
comitetul...
ROMÂNIA este singura
țară care a cheltuit mii de miliarde pe SCHENGEN și de
fiecare dată este refuzată din
cauză de ... portul Constanța
în primul rând ...
COLONIA ROMÂNIA
Este obligată de 18 ani să
contribuie la bunăstarea
Americii mocca...vize?! NU. De
ce? Fiindcă nimeni din diplomația română nu a cerut! În
schimb, am cedat tot ce se
putea Americii... de la pământ, orașe, instituții, bani,
minereuri...până la siguranța

națională... Mii de ,,soldați,,
aduși la școlile de corecție ...
au făcut prăpăd pe unde au
trecut... de la accidente și alte
nenorociri , fiindcă avem și
SCUT...”
ROMÂNIA este țara TUTUROR ..."aliaților strategici ...
parteneri loiali" .... numai
noi....#românii #NU mai avem
#țară...#drepturi, #libertăți...
De ce ei, toți politicienii, au
tot ce vor și tot ce visează...ei,
care nu au muncit niciodată
mai mult de opt ore/an...iar
NOI ...nu mai avem nimic...nici
măcar după ce bea apă ?
Văd că se știe la ce oră începe războiul....dar nimeni nu
știe când vor răspunde
...."eroii"...de cei 60 mii de
morți uciși de ...” pandemie” .
Ar mai fi multe se spus dar,
avem o șapcă de miliarde de
dolari, cea mai scumpă șapcă
din lume. Ambasada SUA
plânge soarta unui judecător
care este pasionat de zoofilie,
fiind îngrijorată după ce
americanii l-au școlit. Acum îl
vor sef la CCR. După ce ai pus
mâna pe justiție într-o țară, e
foarte ușor să o transformi în
colonie.
În SUA, toată lumea știe că
Joe Biden este ,,senil’ (a
demonstrat de ”n’’ ori) iar Kamala Harris este depășită. Oamenii care conduc politica
externă a țării sunt Antony
Blinken, Victoria Nuland și
soțul ei, Robert Kagan. Acești
oameni stabilesc totul,
împreună cu omologii lor din
complexul militaro-industrial. Ei le spun politicienilor
ce să facă.
Dacă planul lor este să
distrugă Vestul, atunci se
poate să aibă succes. Devine
limpede că planificatorii
NATO au pregătit armata
ucraineană să lupte cu o
armată total diferită de cea pe
care Rusia a trimis-o în Donbas.
Băieții aceștia (,,mercenari”) au răsturnat guverne
liber și democratic alese, au
jefuit țări, au invadat nouă
dintre acestea, s-au scăldat în
sângele a MILIOANE de
CIVILI! O jumătate de milion
de copii în Irak! Ca să nu spun
ce e în Yemen. Cum au însce-

nat bomba chimică din Siria
etc. Nimeni nu a pus vreodată
în discuție aceste crime
umane. Dimpotrivă, și-au
acordat distincții pentru
crimele săvârșite!
Obama a pornit șapte
războaie și a primit Nobelul
pentru pace! Pentru povești
cutremurătoare despre ce a
făcut armata americană, recomand filmul lui John Pilger The Coming War on China,
2016, inclusiv despre experimentele nucleare și exterminarea populațiilor afectate
de radiații, anchetele din The
Intercept sau articolele de pe
Veterans Today. Ba chiar și lucrurile publicate de Assange
(deținut ilegal de o mare
democrație - UK, fără să aibă
vreo vină, în timp ce Snowden
e liber într-o crâncenă
„dictatură”- în Rusia).
Ar trebui să ne asumăm
adevărul!
Trăim o lume infectată de
asemenea ființe fără conștiință sau scrupule, cum în
clipa de față Biden caută cu
orice preț război în Europa.
Războaiele acestea nu se fac
pe banii lor! Se fură din
buzunarele noastre. E Ambrus. A venit vremea ca „lupta
pentru pace” să nu mai
aparțină pipițelor de la concursurile de frumusețe, ci să
devină treaba oamenilor
conștienți, care-și merită sintagma de „oameni”, nu de cei
care conduc fără să gândească. Noi oamenii, nu mai contam, ci doar niște ,,șmecheri”.
Al dumneavoastră, același,
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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macrişul

Stufat de miel
iNGRedieNte
1 kg carne de miel, 810 legături de ceapă
verde, 8-10 legături de
usturoi verde, 2 linguri
de pastă de tomate, o
lingură de făină, ulei,
sare și piper.

mod de preparare:
Carnea de miel se spală
bine în apă rece și se curăță
de pielițe. Se pregătește o
cratiță în care se pun 4 linguri de ulei la încins, se
adaugă carnea de miel, care

se prăjește pe ambele părți.
Se adaugă apoi o cană de apă
și se lasă la foc înăbușit.
Până fierbe carnea, se
curăță și se spală ceapa și usturoiul, iar după ce se taie în
bucăți nu foarte mici, se

călesc separat în ulei. Când
carnea este fiartă pe
jumătate, se adaugă ceapa și
usturoiul, gata călite. La
compoziție se mai adaugă o
cană de apă și se lasă din nou
la fiert.
Spre final, sosul de tomate
se amestecă bine cu făina, se
condimentează cu sare și
piper, apoi se adaugă la stufatul de miel. Se mai dau
câteva clocote, după care,
compoziția se transferă întrun vas termorezistent și se
dă la cuptor, lăsându-se până
mai
scade
sosul
la
consistența dorită.

PRăjituRă cu foi și cRemă caRamel

iNGRedieNte
mod de preparare:
Ouăle se amestecă bine cu
zahărul, esența de rom,
uleiul, laptele și smântâna.
Amoniacul se stinge cu oțet,
se adaugă la compoziția
obținută, se încorporează
treptat și făina, până se
obține un aluat compact.
Aluatul se frământă bine,
până nu se mai lipește de
mâini, apoi se împarte în
cinci bucăți. Fiecare bucată
se întinde într-o foaie
subțire, care se coace pe
dosul tăvii.
Pentru prepararea cremei
se vor amesteca, într-un castron mai mare, ouăle, laptele
și făina, astfel încât să nu se

Pentru foi: 2 ouă, 12 linguri de zahăr, 12 linguri de
lapte, 12 linguri de ulei, o lingură de smântână grasă,
o linguriță de amoniac stins cu oțet, esență de rom,
făină cât cuprinde.
Pentru cremă: 350 g zahăr pentru caramelizat, 80 g
făină, un litru de lapte, 3 ouă, 200 g unt.
Pentru decor: 100 gr ciocolată, plus 10 ml ulei.
facă cocoloașe. Separat se
pune la foc zahărul cu 4 linguri de apă și se caramelizează. Când prinde culoare,
ca de bronz, se adaugă
amestecul de lapte, ouă și
făină. Compoziția se lasă la
foc mic, amestecându-se
continuu până se topește
caramelul, iar crema are
consistența unei budinci.
Crema obținută se lasă să se

răcorească puțin, apoi se
adaugă untul.
Crema călduță se mixează
bine până se topește untul și
se obține o compoziție
omogenă. Foile pregătite se
ung cu cremă, iar deasupra
se pune glazura din ciocolată
topită, peste care se poate
presăra nucă. Prăjitura se
lasă la rece 24 de ore, după
care se poate tăia.

Este folosit cu precădere în alimentație, dar macrișul este
și o plantă medicament, întrucât conține cantități impresionante de vitamine și minerale. Potrivit cercetătorilor, poate
fi de mare ajutor în tratarea afecțiunilor hepatice, având un
pronunțat efect detoxifiant, fiind util și în cazul problemelor
digestive sau cutanate. Dar, indiferent de scopul în care este
folosit, frunzele de macriș se consumă doar în stare
proaspătă. Acesta poate fi preparat la fel ca și spanacul sau
ștevia. Se folosește și în salate, borșuri, piureuri și preparate
pe bază de carne.

mâncare de macriș
ingrediente: 1 kg. de macriș, 6 ouă, 40 g smântână,
100 g unt, făină, sare.
mod de preparare:
După ce se spală bine, macrișul se toacă mărunt. Se
pregătește apoi o tigaie în care se topește untul, iar când
acesta s-a încins, se adaugă macrișul tocat, amestecându-se
bine. Între timp, cele șase ouă se bat cu furculița, se presară
puțină sare, apoi se adaugă o lingură de făină și smântâna,
totul amestecându-se până la omogenizare. Amestecul
obținut se toarnă peste macriș și se mai lasă la fiert până mai
scade, după care se poate servi.
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IMOBILIARe
l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.
l Vând casă în Deva, zona spitalului, cu 3 camere plus dependințe,
inclusiv beci spațios, pretabil pentru
bucătărie, în curte încă o casă cu o
cameră, baie, bucătărie, 2 garaje și
grădină. Informații mai multe la telefon: 0724.451.762.
l Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
2 intrări, băi, focuri, beci, terasă,
proiect balcon, posibilități extindere
o cameră, lateral. Tel. 0753.671.752.
l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă, 4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, renovat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, decomandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină
840 mp, unic proprietar.
Telefon: 0728.232.750.
l

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.

Vând apartament Deva, str.
Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
60 mp, 2 intrări, focuri, băi,terasă,
proiect balcon, posibilitate extindere.
Preț: 260.000 lei, tel. 0753.671.752.
l

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp, CT,
ușă metalică. Preț: 56.000 euro. Rog
fără agenți. Telefon: 0254.215.212.
l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decomandat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Telefon: 0721.055.313.
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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 garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.
l Vând apartament, Deva, 60 mp,
str. Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând, la sat, 2 case, teren intravilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și arabil, telefon: 0753.671.752.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, termopan, semimobilată. Fără bancă și
fără agenți! Preț: 31.000 euro, telefon:
0722.564.004.
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, tel. 0737.192.061.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.
l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibilitate extindere. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând casă cu grădină,
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.
l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, telefon: 0736.175.735, 0762.754.969.
l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.
l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Telefon: 0741.110.550.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.
l Vând casă în comuna Zam,
renovată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.
l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0722.564.004.
l Ofer pentru închiriere spațiuhală pentru 3 auto sau prestări servicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

PERSOANE FIZICE

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

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, telefon: 0726.319.204.
l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, termopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pentru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.
l Închiriez teren la DN 7,
zona Dedeman, front stradal,
cu toate utilitățile, 500-1000 mp.
Preț: 1 euro/mp, 0723.350.905.
l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

TeReNURI
l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo intravilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.
l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.
l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, telefon: 0774.578.808.
l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru orice tip de afaceri cu animale sau păsări. Telefon:
0720.855.002
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn cu 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi, în zona
localității Abrud, preț: 20.000 euro,
magnetofon rusesc, 2 boxe aferente,
benzi înregistrate, ladă scule de mână
pentru tâmplărie. Tel. 0720.855.002.

IMPORTANT!
Talonul se poate depune şi în căsuţele
poştale ACCENT MEDIA din:
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l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

Vând teren intravilan, cu
proiect topo, Deva, zona Cetate, loc
drept, 100 mp, FS 25 m, utilități la 150
m. Preț: 25 euro/mp, telefon:
0721.055.313.
l

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.
l Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. Tel. 0725.452.888.
l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.
l Vând teren extravilan, întabulat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul locuiește în Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136.
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

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

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

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, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu
canal, curent 380 V-220V, grup social. Telefon: 0742.187.459.
l 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 Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, alternator, disc ambreiaj Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fiesta,
Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic proprietar. Ofer până la 1000 euro. În
funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.
l Vând VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.
l Vând Opel Astra, AF 1998,
actele la zi, inclus RCA, stare foarte
bună. Preț: 1.100, negociabil,
telefon: 0721.312.310.
l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro,
telefon: 0720.528.350.

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

CERERI/OFERTE SERVICII
Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în vârstă,
(femeie). Telefon: 0740.315.052.
l

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.

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

Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646, 0736.175.735,
0762.754.969.
l

MATRIMONIALE
Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.
l

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

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

l Domn pensionar, 66 de ani, cu
situație materială bună, experiență
de viață, echilibrat, caut o doamnă
singură, de 50-60 ani, fără obligații,
gospodină, pentru un început sincer,
de viitor. Aștept SMS la telefon:
0720.407.430.
l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie,
căsătorie. Aștept SMS la tel.
0752.396.515.
l Tânăr, 40 de ani, 170/95, singur, cu situație materială bună, doresc
să cunosc o tânără de vârstă
apropiată, fără obligații, care dorește
o relație serioasă. Telefon:
0720.441.592.
l Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echilibrat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină, în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sincer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la telefon:
0720.407.430.
l Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0748.665.338.

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

l Domn, 62 de ani, serios și sincer,
pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.
l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informatică, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.
l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani
pentru prietenie-căsătorie.
Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE
l Vând celular Samsung Grande,
în stare bună de funcționare. Preț:
200 lei, telefon: 0721.474.843.
l Vând telefon nou, cu tastatură
și încărcător. Preț: 50 lei, telefon:
0745.750.705.

l Vând mașină de spălat rufe
semiautomată, cu storcător ALBATROS, folosită puțin, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând un car complet,
plug+rotițe, grapă, roți și car, jug pentru ornamentații, curți, cabane, case.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând preșuri și covoare de lână
țesute manual, în război, de preferință
pentru cabane de lemn sau case
bătrânești, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.
Vând 2 fotolii noi, foarte frumoase,
la preț convenabil. Telefon:
0729.942.745.
l Vând țuică întoarsă, cantitate
mare, la preț avantajos. Telefon:
0774.578.808.
l Vând cazan pentru țuică, din
tablă de cupru, 65 l, inclusiv toată
instalația necesară, la preț mic. Telefon: 0724.451.762.
l Vând oi și miei, berbec de rasă
montană, Băița, Brad. Tel. 0733.216.539.
l Vând vin roşu, din producție
proprie, fără zahăr şi alte chimicale.
Preţ 8 lei/litru, minim 5 litri, în vasul
cumpărătorului. Tel. 0724.451.762.
l Vând foarte avantajos mașină
de făcut pâine, nouă, marca Zass.
Telefon: 0745.344.510.
l Vând costum de femei,
mărimea 48, nou, culoare oranj. Preț:
120 lei, telefon: 0725.483.189.
l Vând 4 scaune tapisate din
lemn, cu 300 lei, chiuvetă ceramică,
150 lei, geam termopan pentru baie,
150 lei, toate în stare bună, aragaz
cu 3 ochiuri, 300 lei. Tel.
0720.855.002.
l Vând magnetofon Kastan și 2
boxe, ofertă boxe înregistrate cu
toată gama de muzică, canapea
extensibilă cu ladă, scule de mână
electrice pentru tâmplărie. Telefon:
0720.855.002.
l Vând aragaz cu 3 ochiuri și
cuptor, marca Zanussi, în bună stare
de funcționare, preț 250 lei, negociabil. Rog și ofer seriozitate. Sunați
între orele 8-20, la telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.
l Vând loc de veci în Hunedoara.
Relații la telefon: 0720.676.990.
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7 Zile în Hunedoara
F

ii sincer cu tine – nu-i
așa că adesea ți-ai dorit
să ai o vacanță altfel, o
vacanță deosebită, cu zile
care să nu semene una cu
alta și totuși să te simți relaxat, bucuros că ai descoperit în fiecare zi ceva
nou, inedit, un loc minunat
sau spectaculos, un alt fel de
mâncare, un alt om de care
te desparți prieten?
Ei bine, dacă da, atunci
județul Hunedoara se poate
constitui într-o astfel de
experiență. Iar noi te vom ajuta
să petreci o vacanță de vis,
oferindu-ți câteva repere din
multitudinea locurilor care
merită vizitate.
Mai întâi, ar fi bine să știi că
îți propunem o vacanță
dinamică!
Nici o zi nu va semăna cu
cealaltă!
Nici o destinație nu va fi
identică cu precedenta!
Vei călători în spațiu, dar și
în timp!
Ești pregătit? Dacă da, iată ce
sugestii îți facem, spunându-ți
însă că avantajul vacanței în
județul Hunedoara este tocmai
posibilitatea de a asambla orele
așa cum dorești, fără nimic
prestabilit cu prea multă vreme
înainte.
Consultarea oricărei hărți,
online sau tipărite, va demon-

stra că accesul în județ este extrem de facil, atât cu trenul cât
și cu autoturismul. Sunt indicate porțiunile de autostradă și
ramificațiile constituite în
marea majoritate din drumuri
asfaltate și modernizate. Cel
mai apropiat aeroport este cel
din Sibiu, la 120 de kilometri,
legat de Deva prin autostradă,
dar la fel de accesibile și nu
foarte îndepărtate sunt aeroporturile din Timișoara și ClujNapoca.
Credem că cel mai potrivit ar
fi să alegi pentru ședere un loc
fix, care să devină placa
turnantă a excursiilor pe care le
vei face. Ai mai multe opțiuni.
Poți opta pentru hoteluri sau
pensiuni din Deva sau Hunedoara, localități situate în
partea centrală a județului,
dacă preferi să stai în orașe,
unde seara se poate petrece la
o terasă sau la un local ancorat
în modernitate, cu preparate
autohtone sau din bucătăria
internațională.
O altă variantă este în pensiuni rurale, dacă contează
liniștea și dorința de a evada în
natură. Asemenea pensiuni
sunt răspândite peste tot și sunt
foarte ușor de găsit, majoritatea
având site-uri care oferă toate
detaliile. Țara Zarandului în
nord, Valea Mureșului, Țara
Hațegului sau zona Munților

Orăștiei în partea centrală,
Valea Jiului în sud sunt doar
repere generice, poți alege în
funcție de așezare, mărime,
grad de confort, oferta culinară,
accesibilitate toate categoriile
de pensiuni clasificate. Îți
recomandăm să te interesezi
din timp de locul de cazare rezervările se pot face ușor online sau telefonic, pentru că
multe din ele sunt, mai ales în
plin sezon, foarte solicitate.
Avantajul net al pensiunilor rurale – poți lenevi după pofta inimii, la soare, pe marginea
vreunui râu sau piscine, bucurându-te de soare, de sporturi, de amabilitatea gazdelor.
Itinerariile le poți stabili cu
harta sau consultând diferite
site-uri (www.hunedoaraturism.ro) cu sugestii pentru petrecerea zilelor rezervate
pentru vacanța ta în Hunedoara. Sugestiile noastre se vor
constitui, la fel ca în cazul
cazărilor, doar ca
repere majore. Nu
trebuie să pierzi
deloc din vedere faptul că
județul Hunedoara are pe
teritoriul său
un un număr
foarte mare de
monumente istorice sau ale naturii. O
parte din ele sunt de interes
local, dar foarte multe sunt de
referință pentru istoria nu doar
a județului, ci a României, de
aceea turismul cultural poate fi
o componentă de bază a oricărei vacanțe.
Dacă ai decis că îți vei stabili
baza la Deva sau Hunedoara,
foarte probabil că prima
destinație va fi unul din cele
două monumente spectaculoase, masive, care fac mândria
celor două orașe, Cetatea Devei,
respectiv Castelul Corvinilor.
Situată pe un deal vulcanic
care domină autoritar orașul,
Cetatea Devei a fost ridicată în
urmă cu peste 750 de ani pentru a proteja intrarea în defileul
Mureșului, având o cetate pe
care am putea să o numim soră
la Radna, acolo unde ia sfârșit
defileul. Urme de locuire pe
Dealul Cetății – la rândul său
monument al naturii – sunt
încă din neolitic, dar practic o
dată cu ridicarea cetății Deva a
început dezvoltarea localității.
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Priveliștea care se deschide de
pe cetate este remarcabilă, în
zilele senine se vede totul în jur
pe o rază de zeci de kilometri,
până la masivele muntoase
Retezat și Parâng spre sud,
Poiana Ruscă spre vest și
Apusenii, până spre Roșia
Montană, spre nord. Cetatea în
sine este o fortăreață aproape
de necucerit, în mare parte
renovată așa cum arăta în secolul al XVIII-lea, cu dublu acces
- telecabină și alee pietonală
plăcut de parcurs. Aleea conduce pe sub cele două porți masive, iar în vârf, un complex de
drumuri reface traseele
urmate în trecut de
apărătorii cetății,
care s-au retras
din 1849, anul în
care
din
neglijență sau
deliberat, a explodat depozitul
de muniție, transformând cetatea în
ruină. A fost refăcută și
oricum au supraviețuit legendele ei, cea a meșterilor care
au zidit-o, asemănătoare cu a
meșterului Manole, dar și cea a
frumoasei Maria Szechy,
supranumită Venus de Murani,
care s-a adăpostit în cetate timp
de trei ani, ținând piept unui soț
prea posesiv, de care în cele din
urmă a scăpat.
La poalele cetății, Palatul
Magna Curia este o bijuterie
datând din perioada Renașterii,
căruia i s-au adăugat ulterior

elemente baroce și rococco. În
prezent în palat se găsește
Muzeul Civilizației Dacice și Romane, dar în trecut aici au locuit
principi ai Transilvaniei, între
cei mai importanți fiind Sigismund Bathory și Gabriel
Bethlen.
În secolul al XV-lea, pentru o
vreme cetatea a aparținut
voievodului Ioan sau Iancu de
Hunedoara, așa că vizita poate
continua la Castelul Corvinilor,
aflat la doar douzeci de kilometri distanță, în municipiul
Hunedoara. Castelul este cel
mai vizitat monument din
județ. Vizitele sunt ghidate și indiferent de anotimp, dar totuși
cu un plus în timpul verii, sute,
mii de turiști parcurg zilnic
podul aruncat la înălțime peste
râul Cerna. Arcade gotice, săli
imense cu ecou, săli renascentiste adăugate de Matia Corvin,
fiul lui Iancu de Hunedoara, devenit unul dintre cei mai mari
regi ai Ungariei, dacă nu cel mai
mare. Un castel de vis, castelul
copilăriei cu imaginație neîngrădită, cu turnuri ascuțite și
șanțuri cu apă, cu metereze și
platforme pentru arcași și
tunuri, construit pe o stâncă, un
castel care poate rivaliza
oricând cu orice alt castel din
lume. Pe sub arcade se rostogolesc de obicei sunete în armonie cu stilul și ambianța
castelului.
Citeşte continuarea pe
www.accentmedia.ro
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