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cAdAstrAre

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 5
Acţiunea de cadastrare
continuă în comuna Vălişoara.
Miercuri este programată 
o întâlnire cu cetăţenii din
zonele Țarină, Făgețel,
Codrișoru, Valea Trestiei, 
Vârtop, Sibgiu și Cornu.

trAdiţiiPAg. 16

Susţinem mediul de afaceri românesc!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară. 

Ne puteţi contacta la
telefon: 0722.40.20.44 sau

e-mail:accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro. 

Ofertă specială pentru tipărituri!

Un obicei străvechi –
Măsuratul oilor, va avea loc
la acest sfârşit de
săptămână în judeţul nos-
tru, iar luni va fi vernisată o
expoziţie dedicată
Sarmizegetusei Regia. 

GRATUIT

radiologia spitalului din Hunedoara
intră în lucrări de modernizare
radiologia spitalului din Hunedoara
intră în lucrări de modernizare

nAturăPAg. 8-9
Cu o paletă impresionantă de
culori și un parfum îmbătător,
liliacul, supranumit  ”floarea
memoriei”, ne încântă
privirea la fiecare început 
de mai.   

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

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Concursul „Citeşti şi câştigi” şi-a desemnat
câştigătorii din acest an, într-o ediţie 

extrem de interesantă. /pag.4



În mijloc de primăvară,
când natura și-a
îmbrăcat veșmântul

multicolor scăldat de
razele soarelui, la Biserica
Ortodoxă din localitatea
Cinciș-Cerna (preot paroh
APIETROAEI Cosmin
Gabriel) s-a continuat im-
plementarea proiectului
„Trăim în Dumnezeu și El
trăiește în noi” desfășurat
sub egida Episcopiei Devei
și Hunedoarei, Uniunii
Ziariștilor Profesioniști
din România (președinte
a. i. Sorin STANCIU) și
ziarul „Accent Media” (di-
rector Cornel POENAR).

Cu binecuvântarea Preasfin -
țitului Episcop NESTOR s-au
înmânat diplome „Drag de
Dumnezeu” pentru promo -
varea prin cântec și trăire

sufletească a învățăturii
creștine, a Ortodoxiei - care
este viață în Hristos, viață în
duh și adevăr.

Cei prezenți au trăit o
inedită mulțumire ascultând
cântece religioase, momentul
plin de o senină bucurie fiind
susținut de Valerica IANOȘI
MARIAN.

Cântecele acesteia au în -
rău rit sufletul celor prezenți,
trezindu-i la o viață nouă,
primăvăratică, cu o lumină
caldă și binefăcătoare a
credinței creștin-ortodoxe
care a pătruns până în cele
mai ascunse și sensibile taine
ale sufletului.

Acestea au răsărit parcă și
au rodit în sufletul celor
prezenți - după cum susținea
și Ioan TĂNASE, în calitatea sa

de consilier parohial - ele
fiind flori și dorințe de fapte
și virtuți creștine.

Invitata momentului a pri -
mit diploma „Drag de Dum-
nezeu” care a fost înmânată

de părintele paroh, însoțită
de o iconiță - simbol al Orto-
doxiei, iar din partea micuței
și frumoasei ANAMARIA
SĂLĂȘAN, flori multicolore
strânse cu grijă de bunica sa. 

Tot cu acest prilej și pri-
marul comunei Teliucu Inf.,
ing. Gheorghe Daniel PUPE -
ZĂ, a primit diploma „Drag de
Dumnezeu”, el fiind în
comună un adevărat stâlp al
credinței ortodoxe, susținător
și promotor al Bisericii noas-
tre creștine.

I s-a oferit și acestuia o
iconiță, iar din partea Aso -
ciației „Cincișenii” un Docu-
mentar al satului Cinciș.

...Așadar, la Biserica Orto -
doxă din Cinciș-Cerna am
notat momente în care cei
prezenți au simțit în inimile
lor dorința de fapte frumoase
și virtuți luminoase atât de
necesare pe cărările vieții și
în desăvârșiri sufletești.
(Foto: Nicolae Șișu)
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Cântecele religioase - flori şi dorinţe 
de fapte şi virtuţi creştine

Este unanim
acceptată necesi-
tatea elevilor de

autocunoaștere,
înțelegere și acceptare a
celorlalți, de participarea
la activități colective -
după cum ne informa
prof. Carmen Elena LU-
PESCU (foto) de la Liceul
Teoretic „Traian Lalescu”
Hunedoara - care să le
formeze sau să le dez-
volte abilități necesare pe
tot parcursul vieții. 

Școala are un impact
major în acest sens și con-
tribuie la formarea completă
a educabililor nu numai prin
diversele discipline studiate,
ci, mai ales, prin orele de
dirigenție, de consiliere și
dezvoltare personală. 

Cadrele didactice, în cali-
tatea lor de diriginți, devin
responsabile atât în a furniza
conținuturi, cunoștințe, în a
forma competențe, cât și în a
îndruma elevii în legătură cu
problemele cotidiene. 

Pentru elevi, profesorii nu
sunt doar niște simpli oa-
meni, ci se constituie în mod-
ele de urmat; profesorii sunt
cei care au mereu sfaturile la
îndemână, îi adaptează pe
elevi realității și le fac cunos-
cute provocările vieții.
Mediul comunicării auten-
tice dintre profesori și elevi
devine ora de dirigenție,
unde se pot discuta diverse
subiecte precum: adoptarea
unei atitudini pozitive față
de sine și a unui stil de viață

sănătos și echilibrat, relațio -
narea armonioasă cu ceilalți
în contexte școlare și extra -
școlare, reflectarea asu pra
motivației și eficacității stra -
tegiilor pentru progres în
învățare, luarea deciziilor
legate de continuarea studi-
ilor și carieră, educație și
ocupații etc. Astfel, se con -
stată importanța și necesi-
tatea orelor de dirigenție,
deoarece, pentru elevi, ele
constituie mijlocul de eva da -
re din rutina orelor obiș -
nuite. Succesul acestora este
dat de abilitatea profesorului
diriginte de a se plia pe
nevoile elevilor, de a fi di-
namic, de a propune teme
actuale și interesante, de a
furniza idei și puncte de
vedere valoroase, de a fi un
real „antrenor”.

În calitatea mea de profe-
sor diriginte am avut și am în

vedere dezvoltarea perso -
nalității elevilor, a carierei,
educația pentru muncă, de
respectare a valorilor cultur-
ale, dar și pentru munca
privată.

Nu au lipsit activitățile în
vederea respectării mediu-
lui, de grijă pentru sănătate,
privind protecția consuma-
torului, prevenirea delinc -
venței juvenile sau apărarea
împotriva incendiilor. 

Elevii mei au participat la
implementarea de proiecte
educaționale, învățându-i să
gestioneze eficient nevoile
grupului, situațiile conflict-
uale și problematice, dar și
să-și asume rolurile și
responsabilitățile ce le revin
în clasă și societate.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Recent, comisarii din
cadrul Comisariatu-
lui Judeţean Hune-

doara al Gărzii Naţionale
de Mediu au efectuat un
număr total de 258
inspecţii, planificate cât și
neplanificate. 

Inspecţiile planificate (13)
- după cum ne-a relatat comi -
sa rul șef, Dorel Ovidiu BRE -
TEAN, (foto) - au fost realizate
conform Planului anual de ac-
tivitate al Comisa riatului Jude -
ţean Hunedoara al Gărzii
Naţionale de Mediu, la opera-
torii economici care desfă -
şoară activităţi cu impact
asupra mediului şi se supun
procedurii de reglementare. 

În cadrul inspecţiilor ne-
planificate au fost efectuate un
număr de 245 controale după
cum urmează: 49 controale în
urma autosesizării; 32 de ve -
r i  ficare a respectării condiţii -
lor din actele de reglementare;
27 efectuate în urma sesiză -
rilor; 3 pentru investigarea
unor accidente sau incidente
cu impact asupra mediului; 98
dispuse de Comisariatul Ge -
ne ral al Gărzii Naţionale de
Mediu; 26 cu alte autorităţi,
conform protocoalelor înche -
iate în acest sens cu instituţii
la nivel judeţean; 5 pentru
verificarea realizărilor măsu -
rilor impuse anterior; 5 pen-

tru identificarea de obiective
noi.

Principalele neconfor mi tăţi
constatate în urma controa -
lelor efectuate în peri oa da
menţionată au fost: lipsa soli -
citării/obţinerii actelor de re-
glementare din punct de
ve dere al protecţiei mediului;
nerespectarea prevederilor
autorizaţiei/autorizației inte-
grate de mediu/acordului de
mediu; gestionarea necores -
pun zătoare a deșeurilor deți -
nute sau generate în urma
desfășurării activității; lipsa
evidenței gestiunii deșeurilor
conform prevederilor HG nr.
856/2002. 

În urma acestor controale,
au fost aplicate 52 sancţiuni
contravenţionale principale,
respectiv 18 avertismente și
34 amenzi (cele mai mari au
avut valori cuprinse între
60.000 lei și 80.000 lei), în va -
loare totală de 390.500 lei. 

Amenzi de aproape 
400 de mii de lei, aplicate

de comisarii judeţeni ai
Gărzii Naţionale de Mediu

Ora de dirigenție - o oră necesară



aCTUaLiTaTE - 313 - 19 mai 2022

Deva - Proprietarii a 142
de case sau terenuri situate în
zona lucrărilor efectuate la
barajul lacului de acumulare
de la Mihăileni, din apro -
pierea municipiului Brad, vor
beneficia de despăgubiri prin
procedura de expropriere,
valoarea acestora fiind
stabilită printr-o hotărâre
aprobată de Guvern, a infor-
mat Prefectura Hunedoara.

„Printr-o Hotărâre de Gu-
vern a fost aprobat amplasa-
mentul şi se declanşează
pro ce durile de expropriere a
tuturor imobilelor propri-
etate privată care constituie
coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de
interes naţional Acumularea
Mihăileni pe râul Crişul Alb,
judeţul Hunedoara. Actul nor-

mativ constituie ultima etapă
a posibilităţii de finalizare a
lucrărilor şi prevede declan -
şarea procedurii de expro-
priere a unui număr de 142
de imobile situate pe am-
plasamentul acestei lucrări,
situate pe o suprafaţă totală
de 163.335 mp”, se arată într-
un comunicat al Instituţiei
Prefectului Hunedoara.

Suma necesară despăgu -
birii proprietarilor este de
219.981 lei şi se alocă de la
bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Mediului, pe
anul 2022. 

Lucrările de construcţie
ale barajului lacului de acu-
mulare Mihăileni, de pe râul
Crişul Alb, au fost finalizate
după 36 de ani de la debutul
acestora, la recepţia inves -

tiţiei fiind prezent, pe 31 mar-
tie, ministrul Mediului, Ape -
lor şi Pădurilor, Tanczos

Barna. El a arătat atunci că,
după recepţia barajului, mai
sunt necesare câteva etape

procedurale în cazul acu -
mulării de la Mihăileni, cum
ar fi finalizarea procesului de
expropriere a terenurilor ast-
fel încât lacul să poată fi uti-
lizat la întreaga sa capacitate,
de circa 10 milioane de metri
cubi.

Valoarea totală a investiţiei
de la Mihăileni se ridică la
116 milioane de lei, din care
34 de milioane de lei au fost
sume alocate în ultimii doi
ani.

Lacul de acumulare de la
Mihăileni, cu o suprafaţă de
119 hectare, are ca obiectiv
principal asigurarea cu apă a
municipiului Brad şi a co-
munelor din aval, preluarea
viiturilor de pe versanţi şi
protejarea comunităţilor lo-
cale împotriva inundaţiilor.

Despăgubiri pentru barajul 
de la Mihăileni

Veţel – Clădirea grădiniţei
din satul Veţel şi căminul cul-
tural din satul Bretelin vor
beneficia de prevederile pro-
gramului de eficientizare
energetică a imobilelor de in-
teres public, după ce Primăria
Veţel a depus la Administraţia
Fondului pentru Mediu
(AFM) proiectele necesare
pentru obţinerea finanţării
necesare pentru cele două
obiective de investiţii. 

Lucrările la grădiniţa din
Veţel au fost estimate la 1,82
milioane lei, în timp ce pentru
căminul cultural din Bretelin
vor fi necesare fonduri în
sumă de 1,28 milioane lei. 

„Programul de eficienti-
zare energetică este necesar
deoarece preţurile la energie
şi gaz au crescut foarte mult.
În plus, sistemele existente de
încălzire şi preparare a apei
calde sunt depăşite, fiind
nevoie de o înlocuire a aces-

tora. Costurile de reabilitare a
unei clădiri sunt mari, astfel
că accesarea unor fonduri
nerambursabile prin pro-
gramele derulate la nivel
naţional reprezintă o facili-
tate importantă pentru
bugetele locale şi nu trebuie
ratată”, a precizat primarul
comunei Veţel, Ioan Henţiu.

Proiectele elaborare de
către specialiştii Primăriei
Veţel prevăd în cazul celor
imobile, între altele, lucrări de
izolare termică a faţadelor şi
pereţilor exteriori, moderni -
zarea instalaţiilor de climati-
zare şi ventilaţie, dar şi a celor
de iluminat. De asemenea,
proiectele prevăd instalarea
de panouri fotovoltaice, pa -
no uri solare, sistem cu pom -
pe de căldură, recuperatoare
de căldură şi un sistem de
încălzire prin pardoseală. 

Totodată, reprezentanţii
primăriei vor accesa fonduri
prin Planul Național de Re-
dresare și Reziliență, Compo-
nenta 5-Valul Renovării. Sunt
vizate proiecte pentru reno-
varea energetică a şcolii
clasele I-IV din satul Mintia şi
a celei similare din satul
Leşnic, dar şi dispensarele
din Mintia şi Leşnic. 

Proiectele vor fi depuse
imediat ce va fi deschisă se-
siunea de finanţare. 

Hunedoara - Laboratorul
de Radiologie și Imagistică
Medicală de la Spitalul Munici -
pal “dr. Alexandru Simio nescu”
Hunedoara va intra, de luni, 16
mai, în ample lucrări de reabil-
itare, acestea fiind înscrise în
cadrul proiectului de reabili -
tare ce vizează modernizarea
Ambulatoriului integrat din
cadrul unităţii medicale. Lu -
crările vor dura circa trei luni
de zile, timp în care acest servi-
ciu se va derula, dar în alte
condiţii, a informat conducerea
spitalului.

„Astfel, în aceasta perioa dă,

pentru efectuarea radiografi-
ilor pulmonare/ MRF, pacienții
se vor adresa direct/ fizic Ser-
viciului de radiologie mutat
temporar la Biroul de internari
Pediatrie sau la numărul de
telefon: 0254-713820, interior
294”, se precizează într-un co-
municat al spitalului.

Investigațiile radiologice re-
comandate de către medicii de
familie/specialiștii din ambula-
toriu se vor efectua în Serviciul
UPU, zilnic între orele 14.00 –
20.00, pe baza programărilor
prealabile obţinute la Fișier Ra-
diologie, la numărul de telefon:

0254-713820, interior 254.
“Rugăm înțelegere în cazul

în care timpii de așteptare se
vor prelungi, aceste inves tigații
efectuate temporar în Serviciul
UPU fiind condițio nate de
numărul cazurilor/ pacienților
– urgențe medicale care se
prezintă în Serviciul UPU la un
moment dat.Ne cerem scuze
pentru disconfortul creat însă
suntem convinși că la fina li -
zarea acestor lucrări dumnea -
voastră veți beneficia de
ser vicii medicale la standarde
corespunzătoare”, a arătat
sursa citată. 

Grădiniţa din Veţel şi
căminul cultural din

Bretelin- în programul de
eficientizare energetică

Spitalul Municipal Hunedoara: 
Laboratorul de Radiologie şi

Imagistică Medicală intră în renovare 
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În fiecare an, încă de la
prima ediție a concur-
sului județean de

cultură generală „Citești
și câștigi!”, ultima rundă
din competiție, con-
fruntarea dintre echipele
ajunse în finală, a fost în-
totdeauna așteptată cu
mare nerăbdare și
emoție, liceenii care au
participat la concurs
fiind dornici să fie cei
mai buni, cel mai bine
pregătiți.

Concursul județean de
cultură generală „Citești și
câștigi!” a fost inițiat și organi-
zat de Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara
- Deva, cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara, al unor
sponsori generoși și al Com-
plexului Deva Mall, și în
parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Hunedoara și
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Hunedoara. 

În urmă cu opt ani, am dat
startul ineditului concurs de
cultură generală intitulat
„Citești și câștigi!”. Acest con-
curs a fost conceput și organi-
zat cu scopul de a trezi
interesul elevilor pentru
lectură și cunoaștere, de a-i
obișnui cu spiritul de
competiție și emulație. La
prima ediție au luat parte doar
concurenți de la colegiile și
liceele din Deva, începând cu
ediția din anul 2015, în con-
curs au fost antrenați și elevi
de la colegii și licee din județ.

Sunt sigur că cele opt ediții
ale concursului „Citești și
câștigi!” și-au atins scopul, toți
concurenții au câștigat cunoș -
tințe extrem de prețioase, cul-
tura lor generală fiind acum
incomparabil mai bogată decât
la începutul competiției. 

Startul acestei noi și origi-
nale ediții a concursului
„Citești și câștigi!” s-a dat în
ziua de 17 noiembrie 2021,
când s-au tras la sorți grupele
preliminare. 

De fiecare dată, prin între -
bările formulate, am dorit să
deschidem calea concurenților
spre domenii mai puțin sau

deloc studiate la școală. Într-
adevăr, parcurgând bibli-
ografia pe care Biblioteca
Județeană a alcătuit-o, se poate
observa că ea a cuprins teme
cu totul noi, interesante, care
vor contribui la formarea unei
solide culturi generale. Astfel,
concurenții au fost provocați
să răspundă la întrebări din
teme precum: Filosofie,
Păsările lumii, Modă, le-am
propus spre studiu viața și
opera unor mari personalități:
Marie Curie, Verdi, Marin
Preda sau a unor oameni de
seamă care au schimbat lumea
în Antichitate. Temele de ge-
ografie și istorie propuse i-au
purtat pe elevi pe teritoriul
celui mai mic continent, Aus-
tralia, precum și prin ținuturile
statelor China și Japonia, i-au
făcut să cunoască zbuciumata
perioadă a Cruciadelor, să de-
scopere civilizația dispărută a
orașului roman Pompei.

Am acordat o atenție
specială vocabularului, prop-
unându-le tema Sinonimele
limbii române din dorința de a
le dezvolta registrul lingvistic
și capacitatea de a pătrunde
sensurile multiple ale cuvin-
telor.

Concurenții s-au pregătit cu
seriozitate, au fost la înălțimea
așteptărilor pe care le-am
avut, dând dovadă de maturi-
tate și stăpânire de sine, ținând
cont de faptul că întreg con-
cursul a fost transmis în direct
pe pagina de Facebook a Bib-
liotecii Județene „Ovid Densu-
sianu” Hunedoara - Deva, și
difuzat în reluare pe posturile
de televiziune Antena 3 Deva

și HD 365.
Toți cei care s-au implicat,

cu tot entuziasmul, în acest
concurs - profesori, elevi, bib-
liotecari - merită felicitări și
mulțumiri.  

Calitatea deosebită a fiecă -
rei ediții a concursului a fost
dată, fără nicio îndoială, de
originalitatea întrebărilor la
care elevii au fost chemați să
răspundă, întrebări formulate
cu profesionalism, pe baza
unei vaste documentări, de
colegii mei. 

Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara -
Deva dorește să demonstreze
și prin acest concurs că este o
instituție culturală care își
respectă menirea și oferă
comunității locale activități
cultural-educative de înaltă
ținută. 

Fiecare etapă a concursului
a reprezentat un pas spre
marea zi a confruntării finale
în care au rămas Liceul Teo-
retic „Avram Iancu” din Brad și
Colegiul Național Pedagogic
„Regina Maria” din Deva.

Ultima confruntare din
ediția aceasta a fost palpitantă,
concurenții s-au luptat pentru
victorie până la ultima între-
bare. Ei au demonstrat că seri-
ozitatea, dorința de cunoaștere
și perseverența nu depind de
numele școlii, ci sunt o opțiune
a fiecărui licean care a luat
parte la acest concurs. De
aceea, felicitările noastre de
astăzi sunt o dovadă a prețuirii
celor care au muncit cu asidui-
tate, au studiat, au citit și au
reușit să ajungă în finală. 

Au fost emoții atât de

partea concurenților, a celor
implicați în mod direct în con-
curs, dar și în rândul celor
prezenți în sală, a celor din
spatele echipelor, colegi, profe-
sori, părinți, care au venit în
sală pentru a-i încuraja și a se
bucura împreună de victorie.

Concursul a fost câștigat de
Liceul Teoretic „Avram Iancu”
din Brad, pe locul doi s-a clasat
Colegiul Național Pedagogic
„Regina Maria” din Deva, iar
locul al treilea a fost ocupat de
Colegiul Național „Iancu de
Hunedoara” din Hunedoara.

Locul 4 (Mențiune) a fost
ocupat de Colegiul Economic
„Hermes” Petroșani.

(Locurile 5-24 pot fi
regăsite în materialul integral
de pe www.accentmedia.ro)

Au fost puse în joc premii
importante: pentru locul I – 8
biciclete eliptice speciale, pen-
tru locul al II-lea – 8 Spin Bikes,
pentru locul al III-lea – 8 step-
pere cu ghidon, pentru locul al
IV-lea – 8 pachete de fitness
(fiecare pachet conținând un
covoraș yoga Exclusive Plus, o
roată de exerciții dublă și o
coardă de sărituri Speed), 8
locuri în Tabăra Națională de
Istorie și Civilizație Dacică și
Romană de la Costești (Pre-
miul juriului), 29 de vouchere
pentru câte o băutură răco ri -
toare, 192 de pachete cu cărți,
trofee, diplome, precum și pre-
mii surpriză care au fost
atribuite prin tragere la sorți
chiar în ziua marii finale: o
dronă, o priză Smart WiFi, un
dispozitiv pentru televiziune
prin internet, o undiță, trei
invitații la restaurant pentru
trei echipe, un tort pentru o
echipă, două premii constând
în 300 de lei fiecare și cinci
ghiozdane cu rechizite.

Premiul juriului a fost acor-
dat concurenților de la Cole -
giul Național de Informatică
„Carmen Sylva” Petroșani, care
au avut o evoluție constantă
de-a lungul confruntărilor, au
manifestat interes pentru
temele propuse spre studiu și
au dovedit spirit de echipă și

fair-play.
Premiile au putut fi oferite

cu sprijinul generos al Consili-
ului Județean Hunedoara, al
Direcției Județene pentru
Sport și Tineret Hunedoara și
al unor sponsori precum:
Cofetăria Arta Deva, S.C.
Anorom S.R.L. Hunedoara,
Banca Comercială Română,
Bistro Lex Deva, Restaurant
Castelo Deva, Tipografia S.C.
Colofon Print S.R.L. Deva,
Pizzeria De La Casa Deva,
Restaurant Etiquette Deva, Eu-
rosport DHS S.A., Magazin
Fishing Center Deva, Ingeco
S.R.L., The Refresh Deva, Rom
Insurance – Broker de Asigu-
rare, S.C. Supercom S.A., S.C.
Top Tech S.R.L. Deva, Pizzeria
Veneția Deva.

Administratorul public al CJ
Hunedoara, Costel Avram,
președintele juriului, prefectul
județului Hunedoara, Călin
Petru Marian, împreună cu
managerul Bibliotecii Jude țe -
ne, Ioan Sebastian Bara, alături
de sponsorii concursului, au
înmânat premii tuturor
concurenților. Prezența dom-
nului Costel Avram la finala
acestui concurs a avut o sem -
nificație specială deoarece a
pus în lumină sprijinul perma-
nent pe care această autoritate
județeană o acordă Bibliotecii
noastre.

Trebuie remarcat efortul
deosebit al bibliotecarilor Di -
ana Ferencz, Camelia Meste -
cănean, Daniel Oprean, Sorin
Pascu, Diana Trif, Mihaela Țoța
care, cu profesionalism și
meticulozitate, au alcătuit
întrebările la care cei mai buni
dintre concurenți au oferit
răspunsuri corecte. 

Felicitări câștigătorilor, feli -
ci tări tuturor concurenților,
felicitări profesorilor, ne
bucurăm împreună de această
reușită a noastră.

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

„Citeşti şi câştigi!”  - Marea finală 
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Vălişoara – Primăria co-
munei Vălişoara informează
că miercuri, 18 mai, la ora
10,00,cetățenii care dețin
terenuri în zona Țarină,
Făgețel, Codrișoru, Valea
Trestiei, Vârtop, Sibgiu și
Cornu din satul Vălișoara,
sunt invitați la sediul Cămi -
nului Cultural Vălișoara, în
vederea informării  privind
lucrările sistematice de
cadastru pe 5 sectoare cadas-
trale (6,7,8,11,12), realizate
conform Hotărârii Guvernu-
lui României nr.294/2015-
privind aprobarea Programu-
lui naţional de cadastru şi
carte funciară 2015-2023. 

„În cadrul acestei ședințe
se vor purta discuții privind
modul de lucru al echipei de
topografi ai firmei presta-
toare de servicii, stabilirea
graficului deplasărilor în
teren, actele care  trebuie de-
puse etc. Proprietarii de
terenuri sunt rugați să aibă
asupra acestora actul de
identitate și dacă dețin, actele

de proprietate a terenurilor
(certificate de moștenitor, ex-
trase CF, Titluri de propri-
etate). Înregistrarea siste-
  matică  se va realiza pe sec-
toarele cadastrale  urmă toare
celor cinci sectoare cadas-
trate în decursul anului
2021”, a precizat primarul co-
munei Vălişoara, Camelia
Bedea.

Înregistrarea sistematică a
imobilelor se realizează în
cadrul unui proces complex,
care include în principal
următoarele: realizarea de

campanii de informare şi
conştientizare publică a pro-
prietarilor, respectiv a pose -
sorilor şi a altor deţină tori,
identificarea imobilelor, a
titu larilor drepturilor reale şi
a posesorilor acestora, reali -
zarea de măsurători cadas-
trale, colec tarea actelor
ju ri dice de la deţinători, inte -
grarea şi prelucrarea datelor
şi întocmirea documentelor
cadastrale, afişarea publică,
în condiţiile Legii, a docu-
mentelor cadastrale, înregis-
trarea şi soluţio narea
ce re rilor de rectificare a do -
cu mentelor tehnice ale ca -
das trului, inclusiv în ceea ce
priveşte contestarea calităţii
de posesor, actualizarea doc-
umentelor cadastrale şi des -
chiderea cărţilor funciare, etc.

O
dată cu închiderea
termocentralei
Mintia în 5 Martie

2021 - 20.000 de oameni
au fost lăsați în frig la Deva
în plină pandemie, sute de
oameni au rămas fără loc
de muncă iar Transilvania
și Banatul au fost con-
damnate să depindă de im-
portul de energie din alte
țări. Mintia este cea mai
mare capacitate de
producție a energiei elec-
trice din vestul țării. 

Domnule Ciucă - cum puteți
să vorbiți de independența
energetică a țării când dum -
nea voastră vindeți cea mai
mare capacitate de producție
a energiei electrice din Vestul
țării fără să fi fost în stare să
construiți altceva? 

Domnule Ciolacu - cum pu -
teți spune că partidul dum -
neavoastră ajută românii când
ați dezamăgit un județ întreg
Hunedoara - stând deoparte și
lăsând pe Virgil Popescu să
închidă Mintia și să închidă
minele din Valea Jiului? 

Un singur județ din Vestul
țării a avut încredere în PSD -
Hunedoara, singurul județ
roșu din Vestul țării - iar PSD a
întors spatele, nu a ajutat con-
siliul județean să ia în admi -
nis trare Mintia. Afacerile
gru purilor de interese din par-
tid fiind mai mari decât jo bu -
rile oamenilor care i-au votat. 

Dacă state străine sunt in-
teresate de achiziționarea ter-
mocentralei Mintia -  în seam nă
că ea poate fi profitabilă - de ce
statul român nu investește în
Mintia? De ce Ungaria poate să

construiască capacități noi
pentru ca să devină exportator
de energie, străinii sunt
interesați să ne cumpere nouă
termocentralele- dar Guvernul
român este incapabil să con -
struiască iar poporul român
trebuie să cumpere energie
din import? 

Mintia nu este doar cea mai
mare capacitate de producție
a energiei electrice din Vestul
țării, este un punct strategic
național care deservește
siguranței naționale. Transfor-
matoarele de la Mintia nu tre-
buie să ajungă în mâna unor
investitori privați. Vom cere
constituirea unei comisii par-
lamentare de anchetă privind
vânzarea Mintiei pentru că
fiecare parlamentar trebuie să
voteze în cunoștință de cauză
- pentru vânzarea Mintiei sau
pentru menținerea ei în patri-
moniul național și retehnolo-
gizarea ei. 

Vânzarea Mintiei nu trebuie
să se facă fără acordul Parla-
mentului!

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
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L
a finalul săptămânii
trecute a avut loc în-
tâlnirea anuală a

cadrelor militare în rezervă
și retragere din MAI – filiala
Țebea Hunedoara, cu
ocazia conferinței
asociației și a Zilei Rez-
ervistului Militar.

Desfășurată la Deva, con fe -
rința a adus în prim plan
activi tatea cadrelor militare în
rezervă și retragere pe parcur-
sul unui an.

La conferință au participat
reprezentanți ai asociației din
județul Hunedoara, cadre ac-
tive din MAI, colegi din Minis-
terul Apărării Naționale,
precum și general în rezervă
Viorel Sălan, secretar al
Comisiei de Apărare din Parla-
mentul României.

În cadrul întâlnirii au fost
aduse în discuție probleme
legate de statutul cadrelor mil-
itare, recorelarea pensiilor
militare pentru cei rămași în
pensie în urmă cu mai mult
timp, întrucât există mari

discrepanțe în ceea ce privește
nivelul acestora.

De asemenea s-au făcut
propuneri pentru îmbunătă -
țirea statutului, au fost discu-
tate o multitudine de pro bleme
care vizează îmbunătățirea
activității organizației, solic-
itându-se totodată, acordarea
unui sprijin mai mare din
partea MAI.

În debutul conferinței
anua le s-a organizat o șe din -
ță de tragere într-un poligon
privat,  din Deva, iar la final 
s-au acordat diplome pentru
merite deosebite în activi-
tatea organi zației.

Conferința s-a încheiat cu

un moment festiv, unde cei
prezenți și-au depănat amin -
tiri de odinioară.

Cornel Poenar
Vicepreşedinte Filiala

Ţebea

Vânzarea Mintiei - Dovadă

de trădare a PSD și PNL

Moment de bilanț la Filiala Țebea din MAI

Vălişoara: Lucrări 
sistematice de 

cadastrare a terenurilor

Informaţii suplimentare
Informații privind Programul național de cadastru și

carte funciară 2015-2023 pot fi obținute accesând site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/



6 - sport 13 - 19 mai 2022

Echipa de futsal, 
Autobergamo Deva
nu a reușit să  își

îndeplinească obiectivele
propuse pentru acest 
campioant, pierzând marti
seara și titlul de
campioană națională  se-
zonul 2021-2022, în
favoarea  aceleiași
formații, United Galați,
care  i-a-furat  în urmă cu
aproape două luni în urmă
și Cupa României.

Marți seară s-a disputat
jocul cu numărul patru din
cadrul Finalei Ligii I Fortuna
la fotbal în sală, scorul fiind
înainte de această partidă, 2-
1 pentru gălățeni care  au
reușit să se impună în primul
joc disputat  pe terenul lor,
după ce, era o egalitate 1-1, în
jocurile disputate pe terenul
de la Deva.

Devenii coordonați de Cos-
min Gherman au reușit un joc
bun , au deschis scorul  în
min. 12 prin Cojocaru și au
sperat în șansa de a restabili
egalitatea  la numărul de
jocuri disputate pentru a
aduce ultimul meci, cel de al
cincilea , acasă la Deva.

United Galați, condusă de
veterantul Florin Ignat (fost și
la Autobergamo Deva) nu au
acceptat situația  de a disputa
o finală a… finalei la Deva și a

practicat un joc agresiv, regu-
lamentar, susținută de un
public generos care a umplut
tribuna Sălii Polivalente
Dunărea din Galați.

Gazdele au egalat 1-1
înainte de finalul primei
reprize, dar la reluare  primii
au înscris devenii, prin Sasse.
Gălățenii au restabilit din nou
egalitatea prin Arauco
(min.23) spre bucuria celor
din tribune și pe fondul unor
greșeli ale oaspeților ,se
distanțează la 3-2 (min. 31)
prin golul înscris de Pele.

United Galați a asediat
poarta celor de la Deva și au
înscris din nou prin Arauco în
min. 35 dar  devenii nu au
cedat și au redus  din
diferență (min. 38, scor 4-3 )
prin Covaci.

Ultimul minut de joc a fost
foarte disputat, cu spectatorii
în picioare, cu multe  greşeli
ale celor de la  masa de arbi-
traj, care au cam încurcat bu-
toanele cronomentrului, dar
cu un final spectaculos pentru
echipa antrenată de Florin
Ignat care a păstrat rezultatul
de pe tabelă până la finalul
jocului. United a câștigat me -
ritat  cu  4-3 și s-a impus cu 3-
1 la partidele disputate, astfel
că își adjudecă titlul național
ediția 2021-2022.

Autobergamo Deva a evo -
luat în această finală  cu: Voin
– Covaci, Sasse, Iszlai, Hon-
oyosa; Iancu Vlad, Dinicuță,
Kusmodi, Cojocaru, Gavrilă,
Toader, Cr. Matei. Fl. Matei,
BoldorAntrenor: Cosmin
Gherman.

Futsal 

Autobergamo Deva
pierde și titlul naţional  
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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. 32603 din 18.04.2022

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@primari-
ahunedoara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de
09.06.2022, ora 11:00 în vederea închirierii spațiului
din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA Hunedoara”,
situată în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B,
biroul nr.3, etaj 2, în suprafață de 39,15 mp,  înscrisă
în CF Hunedoara nr. 70011, nr. cad./topo 70011-C1,
aparţinând domeniului public al Municipiului Hune-
doara, cu destinația birou.

Închirierea prin licitatie publică a spaţiului menţionat
este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.
171/31.03.2022 şi se realizează cu respectarea preveder-
ilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările
ulterioare. 

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia
documentaţiei de atribuire şi a instrucţiunilor de partici-
pare la licitaţie începând cu data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza cererii
depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de mul-
tiplicare, în termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul
Concesiuni, Închirieri, Vânzări, Privatizare, din cadrul
autorităţii contractante, cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17,
municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.
0254712877; fax.0254716087, e-mail: concesiuni@pri-
mariahunedoara.ro.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50
lei şi se achită la casieria autorităţii contractante, sau prin
ordin de plată în contul Municipiului Hunedoara numărul
RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Hunedoara. 

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire,
persoanele interesate pot solicita clarificări în termen de
2 zile lucrătoare de la data intrării în posesie a
documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a
clarificărilor este 30.05.2022, ora 11:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformi-
tate cu prevederile documentaţiei de atribuire. Fiecare par-
ticipant 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 con-
tractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 08.06.2022 ora 11:00
la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul
Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara,
într-un singur exemplar, care trebuie să conţină două pli-
curi sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura
în data de 09.06.2022, ora 11:00, în incinta Sitului Indus-
trial SSA Hunedoara, din Municipiul Hunedoara, str. Fur-
nalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proce-
duri se depun la Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Con-
tencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Calea
Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara, tel. 0254
218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-
reg@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contencio-
sului 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 05.05.2022.

Primar,
Dan Bobouţanu

Peste 400 de sportivi
din țară au partici-
pat la întrecerile fi-

nale din cadrul
Campionatului Național
Individual de lupte U15

care s-au desfășurat anul
acesta la Tg Mureș. Au
fost întreceri foarte dis-
putate și cu noi campioni
naționali.

La această ediție secția de

lupte libere de la LPS Cetate
Deva a cucerit o medalie şi a
obținut o nouă medalie de
aur prin sportiva Dariana
Stănescu , cea care a evoluat
în cadrul categoriei 36 kg.

Locuri meritorii au obți -
nut şi restul componenți ai
lotului. Foarte aproape de
podiumul de premiere al
competiției au fost și cei mai
mici (ca vârstă) repre zen -
tanți al secției devene și care
dau încredere că vor fi
următorii sportivi care vor
urca pe podiumul de pre-
miere la următoarele compe -
tiţii naţionale. Este vorba de
Laurențiu Logojan, Cristian
Bezercu, George Draia și
Bianca Obrejan, sportivi
pregătiți de antrenorii Suraj
Moravan și Gheorghe Văcă -
rașu.

Lupte libere

Deveanca Dariana Stănescu,
medaliată la TG. Mureș



B
ucharest Aerobic
Cup, competiție
internațională  la

gimnastică aerobică
organizată de către
Federația Română de
Gimnastică(FRG) la care au
participat sportivi de talie
mondială, a fost un concurs
cu multe emoții și care a
adus speranțe, succese și
mai multă motivație 
pentru sportivii din lo-
turile naționale. 

Competiția de la Bucurețti
a reunit peste 200 de sportivi
de la 11 cluburi din România
și  componenți ai loturilor
naționale din Slovacia, Bul-
garia, Ucriana, Turcia și din
România, fiind un util test de

verificare înainte de  partici-
parea  la campionatele Mondi-
ale din Portugalia.  Iată câteva
dintre rezultatele înregis-
trate:după două zile de con-
curs , în a treia zi a finalelor au
apărut și rezultatele:

Daria Mihaiu - foto
dreapta (legitimată la LPS
Cetate Deca)  a obținut  în ul-
tima zi a competiției o medalie
de aur la individual senioare.
Gimnasta de 17 ani din lotul
de gimnastică aerobică al
României a câștigat proba cu
un total de 20.550 puncte,
învingând-o pe campioana
mondială Ayse Begum Onbasi
(Turcia). O medalie de aur a
cucerit și Daniel Țavoc  - foto
stânga, în proba similară

masculină.
În competiția seniorilor,

România a mai câștigat două
medalii de argint și două de
bronz, după clasarea pe
locurile 2 și 3 la Perechi Mixte
(Sandra Dincă /Mihai Alin
Popa, respectiv Sarmiza Nicu -
lescu/ Darius Branda ) și la
Trio (Miruna Iordache/ Daniel
Țavoc/ Gabriel Bocșer, respec-
tiv Antonio Surdu/ Claudia
Gheorghe/ Leonard Manta).

În întrecerea Juniorilor,
Claudia Ristea a câștigat 3
medalii de aur - la Individual ,
Trio (alături de Larisa Suiu și
Melissa Fărcuța ) și la Grup
(împreună cu Larisa Suiu,
Raluca Bocșer(ultima de la
LPS Cetate Deva) , Vlăduț Popa

și Mădălin Boldea. 
Alte 3 medalii de argint au

fost câștigate de reprezen -
tanții României la Trio (Vlăduţ
Popa/ Alexandru Berbece/
Mădălin Boldea, Perechi Mixte
(Mara Dragomir și Mădălin

Boldea) și la Individual mas-
culin (Vlăduț Popa).

Pentru componenții lo-
turilor naționale, competiția a
fost ultima verificare înainte
de Campionatul Mondial din
Portugalia din luna iunie.
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Gimnastică aerobică

Bucharest Cup - o reuşită apreciată de competitori



C
u o paletă
impresionantă de cu-
lori și un parfum

îmbătător, liliacul ne
încântă privirea la fiecare
început de mai.  Supranu-
mit  ”floarea memoriei”,
despre liliac se spune că
trezește amintiri demult
uitate și, în funcție de cu-
loarea florilor, poate
transmite mesaje de
dragoste sau sentimente
prietenești. Dar,
inflorescențele liliacului
posedă o mulțime de
proprietăți terapeutice,
fiind folosite atât în indus-
tria farmaceutică, cât și în
cosmetică.

Proprietăți 

terapeutice 

De la liliac sunt folosite
atât florile și frunzele, cât și
scoarța tulpinii.  Acestea con -
țin o mulțime de elemente ac-
tive, care le conferă  pro prietăți
astringente, revulsive, tonice,
calmante, vasodilatatoare, ver-
mifuge, decolorante, anti-

reumatice. 
Efectul antiinflamator al

florilor de liliac a fost apreciat
de medicina populară din
cele mai vechi timpuri, aces-
tea fiind utilizate în tratarea
durerilor lombare, bolilor
muscular și articulare, artritei
și reumatismului, pentru
ameliorarea inflamațiilor.
Sunt folosite sub formă de in-
fuzii, decocturi, tincturi, cata-
plasme, ungu ente etc. 

Recoltarea: mugurii și flo-
rile de liliac trebuie recoltate
înainte de deschidere, iar
frunzele la începutul lunii
iunie, înainte să devină dure.
Coaja se taie numai din
lăstarii tineri.

Remedii naturiste

Ceaiul din coajă 
de liliac

Se prepară din dintr-o
linguriță de coajă mărunțită,
care se fierbe, timp de 10
minute, în 250 ml de apă.
Ceaiul se consumă de două-
trei ori pe zi, fiind util în caz

de diaree sau slăbiciune
fizică.

Infuzia din frunze 
de liliac

Este utilă în cazul colicilor
hepatice, pentru restabilirea
bunei funcționări a ficatului
sau calmarea durerilor.  Poate
reduce febra, contribuie la
detoxifierea organismului,
fiind și un remediu excelent
în cazul rănilor sau arsurilor.

Pentru obținerea infuziei,
frunzele de liliac se fierb până
când apa capătă o culoare
foarte închisă. Infuzia
obținută se lasă la răcit, iar
când devine doar călduță, se
aplică pe locul afectat. Se
fixează cu un pansament
steril şi se ţine timp de 24 de
ore. Pansamentul nu trebuie
lăsat să se usuce, deoarece va
agrava rana, potrivit frunza-
verde.ro. El se va umezi tot
timpul cu apa în care au fiert
frunzele, iar după 24 de ore
se scoate, odată cu el se
înlăturându-se şi primul strat

de impurităţi.

Ameliorează răceala
și febra

Întrucât frunzele de liliac
au proprietăți antiinflama-
torii și sudorifice, în caz de
răceală și febră se prepară o
infuzie din două linguri de
frunze tocate mărunt, peste
care se toarnă o cană de apă
clocotită scrie sfatnaturist.ro.
Se lasă la infuzat timp de o
oră, apoi infuzia se consumă
călduță. Este indicat a se con-
suma 2-3 căni pe zi.

Scade glicemia

Potrivit cercetătorilor, pre -
pa ratele din liliac îmbu nă -
tățesc procesele metabolice și
ard excesul de zahăr din or-
ganism. 

Ameliorează artrita,
reumatismul și

durerile lombare

În astfel de situații se
amestecă două linguri de

frunze tocate de   liliac cu 300
ml suc de ridiche neagră, 200
g miere de albine și 100 ml de
țuică. Amestecul se lasă timp
de 24 de ore într-un borcan
închis, la întuneric, apoi cu el
se poate face masaj în zona
dureroasă. Înainte de folosire,
preparatul se amestecă bine. 

Durerile de dinți

Se pot ameliora cu o
fiertură din frunze de liliac. Se
folosesc 10 frunze, care se
taie mărunt, iar peste ele se
toarnă o jumătate de litru de
apă caldă. Vasul se acoperă și
se lasă la infuzat timp de o
oră, apoi infuzia se strecoară.
Cu soluția obținută se clătește
gura de câteva ori, până ce
durerea dispare.

Pielea iritată

Se tratează cu un decoct
obținut din frunze de liliac
fierte în lapte. Cu preparatul
obținut se tamponează zona
iritată sau arsă de soare. Când
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tenul este înroşit, ars sau
pistruiat, sunt foarte utile flo-
rile de liliac strivite şi în-
muiate în apă călduţă, care îl
vor calma și înviora, con-
ferindu-i suplețe.

Florile de liliac
Frumoase și cu un parfum

unic, florile de liliac au și
calități terapeutice deosebite.
Ele pot fi folosite sub formă de
infuzie, decoct, tinctură sau
chiar de vin. În scopuri ter-
apeutice sunt folosite florile
uscate. Se culeg doar atunci
când sunt deschise în
proporție de 80 la sută, apoi se
usucă într-un loc aerisit. Pen-
tru a se usca uniform, se vor
întoarce zilnic, scrie
doc.ro/sanatate. În trecut,
acestea erau consumate pen-
tru eliminarea paraziților in-
testinali sau pentru tratarea
malariei. În zilele noastre, se
cunoaște mai bine eficiența
florilor de liliac, acestea fiind
folosite pentru tratarea multor
afecțiuni.

Infuzia din flori 
de liliac

Se obține dintr-o linguriță
de flori uscate, peste care se
toarnă o cană de apă fierbinte.
Se lasă la infuzat timp de zece
minute, după care se poate
consuma. Potrivit specialiș -
tilor, infuzia din flori de liliac
ajută la fluidizarea sângelui, ea
fiind un real tonic cardiac.

Infuzia din flori albe
de liliac

Este recomandată de
fitoterapeuți în caz de glau-
com. Se prepară dintr-o
lingură de flori albe, care se
infuzează într-o cană de apă
fierbinte. După infuzare, se vor
aplica comprese pe ochi, care
se țin aproximativ 15 minute.

Tinctura din flori,
frunze și scoarță 

de liliac
Pentru prepararea ei se

folosește un borcan din sticlă,
care se poate închide etanș, în
care se pune 100 ml de alcool,
la care se adaugă 20 g de flori
uscate de liliac sau scoarță
măcinată fin. Borcanul se
închide ermetic și totul se lasă
la macerat zece zile. Borcanul
cu preparatele din liliac se
agită de 3-4 ori pe zi. După 10
zile, tinctura se strecoară și se
mai lasă încă șase zile la de-
cantat, în frigider. Se strecoară
apoi din nou și se toarnă în
sticluțe mici. 

Tinctura obținută se folo -
sește pentru masarea zonelor
inflamate precum și a articu -
lațiilor. Se lasă să acționeze
timp de 15 minute, după care
operațiunea se repetă.

Apa din flori de liliac
Se obține din flori proas -

pete de liliac, care se introduc
într-o sticlă până la jumătatea
ei, peste care se toarnă un litru
de alcool. Sticla cu preparatul
din flori de liliac se păstrează
la întuneric, într-un loc aerisit,
timp de două-trei săptămâni.
După acest interval preparatul
se filtrează, iar peste lichidul

obținut se toarnă apă distilată,
în proporție de  unu la doi. Apa
din flori de liliac se poate folosi
sub formă de comprese pen-
tru curățarea tenului sau pen-
tru tratarea unor afecțiuni ale
pielii.

Unguentul din 
flori de liliac

Se folosește, în general,
pentru reducerea durerilor
reumatice. Se prepară din 40
grame de flori, care se
macerează într-un litru de
ulei, ținându-se într-un loc în-
tunecos și cald, timp de două
săptămâni.  Cu unguentul
obținut se masează zonele
dureroase, de câteva ori pe zi.

Pentru tratarea
rănilor sau loviturilor

Se prepară un remediu
pentru care se folosește o cană
de flori uscate de liliac, la care
se adaugă 0,5 litri de țuică.  Se
lasă la macerat timp de 14 zile,
după care, lichidul se
strecoară. Se adminis trează
sub formă de comprese pe
locul afectat, care se vor
schimba de trei-patru ori pe zi.

Sirop din flori de liliac
Ingrediente: un litru de

apă, 750 g zahăr, 60 g flori
de liliac, sucul de la o
lămâie.

Mod de preparare:
Inflorescențele de liliac se

spală, se lasă să se usuce, apoi
se desprinde doar floarea, nu
și părțile verzi ale acesteia. La
un litru de apă se adaugă 750
g zahăr și se pune la fiert, până
ce siropul capătă consistență.
Atunci, se adaugă florile de lil-
iac, se amestecă ușor, iar după
două-trei clocote, se oprește
focul. Se adaugă sucul de
lămâie, iar vasul cu sirop se
acoperă, lăsându-se până a
doua zi. A doua zi se vor scoate
florile de liliac și se storc ușor,
potrivit retetesivedete.ro/.
Siropul se mai dă într-un clo-
cot și se pune apoi fierbinte în
sticle sterilizate, care se închid
ermetic și se pun într-o pătură
la răcit.

Vinul din flori de liliac

Se poate prepara din: 3
kg de flori de liliac, două lin-
guri de zahăr brun, 2 lămâi,

o lingură de drojdie inac -
tivă, 3 litri de apă.

Florile de liliac se spală
bine, iar apa se pune la fiert.
Când ajunge la punctul de fier-
bere, se adaugă florile de liliac,
se oprește focul, iar vasul se
acoperă cu un capac. După 48
de ore infuzia se strecoară, se
adaugă zahărul drojdia
inactivă și sucul de la cele
două lămâi. Preparatul se
amestecă bine până se topește
zahărul, apoi se lasă la fermen-
tat timp de șapte zile. Vinul
obținut se depozitează în sticle
închise ermetic și se mai lasă
așa încă 30 de zile, potrivit
ea.md/3. Dacă este cazul, se
strecoară din nou.

***

• În unele cazuri,  pre pa -
ratele pe bază de liliac  pot fi
folosite împreună cu unele
medicamente, dar respectân -
du-se strict dozele indicate.

• Înainte de administrare,
este bine să fie consultat
medicul specialist.

Cornelia Holinschi
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Firma QUANTUM EVALUĂRI, membru 
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:

• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare

şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare

Pentru informaţii suplimentare, 
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.

QUANTUM EVALUĂRI
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La serviciu urmează niște zile
mai tensionate. Ca să vă
rezolvați problemele, ar fi bine
să discutați cu șefii și să vă
puneți de acord în privința
salariului sau a condițiilor de
muncă. Cu puțină diplomație
situația se poate rezolva.

Sunteți hotărâți să vă îmbu -
nătățiți relația cu colegii sau co-
laboratorii, care au unele
ne mul țumiri legate de felul
vostru de a fi. Sunteți ne -
mulțumiți și de condițiile în care
locuiți și sunteți hotărâți să găsiți
o rezolvare. Până la urmă, lu-
crurile se vor așeza.

La începutul intervalului vor fi
câteva zile frumoase, în care vă
întâlniți cu prietenii și vă simțiți
foarte bine. Mai târziu, sunteți
nevoiți să rezolvați unele prob-
leme la serviciu, să găsiți soluții
pentru un proiect început. În
familie lucrurile s-au liniștit.

În relațiile de familie este nevoie
de echilibru, așa că veți face tot
posibilul să obțineți acest lucru.
La serviciu sunteți apreciați de
șefi, iar un proiect de-al vostru
va avea succes. Acest lucru
atrage după sine bani în plus. În
dragoste, numai de bine.

Vă bucurați de zile frumoase
încă de la începutul intervalului,
iar dorințele voastre vor fi
transformate în realitate. În
plan profesional, realizările
voastre sunt evidente. Este mo-
mentul să cereți mai mult de la
partenerul de cuplu.

Astrele vă sunt favorabile, așa
că reușiți să vă atingeți obiec-
tivele propuse, chiar de la în-
ceputul intervalului. Găsiți
soluții eficiente la problemele
care vă frământă, iar până spre
sfârșitul intervalului veți primi
o sumă importantă de bani.

Ca să realizați tot ce v-ați pro-
pus, ar fi de dorit să vă faceți un
plan de rezervă, dacă există
riscul ca lucrurile să ia o altă
întorsătură. Este posibil să
apară obstacole la care nici nu
v-ați gândit. Dacă vă bazați pe
un împrumut, s-ar putea ca
acesta să nu vină la timp.

Chiar dacă sunteți preocupați
de problemele de la serviciu sau
de oportunitățile care apar în
profesie, ar fi bine să vă faceți
timp și pentru familie. Cei sin-
guri, s-ar putea să fie atrași de o
persoană cu aceeași profesie, iar
relația să se lege.

Energia de care dispuneți vă
ajută să realizați lucruri fru-
moase. Dacă intenționați să vă
mutați într-o altă locuință sau
să vă renovați casa, veți avea
sorți de izbândă. Familia vă este
alături în tot ce întreprindeți. La
serviciu nu sunt probleme de-
osebite.

Lucrați de zor la un proiect
foarte important pentru voi și
sunteți hotărâți să-l finalizați în
cel mai scurt timp. Primiți o
propunere de colaborare și nu
sunteți încă hotărâți să o
acceptați. Acest lucru depinde și
de familie, care urmează să-și
dea acordul.

Este posibil să vă confruntați cu
unele probleme de familie. Spri-
jinul prietenilor este foarte
importantă pentru voi, în
această perioadă. Datoriile mai
vechi vă preocupă în mod de-
osebit și sunteți hotărâți să le
achitați în cel mai scurt timp.

Pe la mijlocul intervalului se
anunță o întâlnire deosebită. De-
pinde doar de voi ce cale alegeți
sau ce decizii luați. Dar indifer-
ent de situație, pentru fiecare
pas făcut, gândiți-vă doar la feri-
cirea familiei voastre. Totul este
să aveți banii necesari pentru
ceea ce vreți să realizați.

• Ion și Mărie 
- Ioane, ce tăt strâmbi din nas la sarmalele mele?

Nu-s bune?
- Ba, Mărie, îs bune. Dar tăți ăștia din sala de cin-

ema au popcorn la ei!

• La dentist
- Unde vă sunt dinții, domnule Ionescu? – se

miră dentistul.
- Păi, să vedeți: 6 la stadion, 4 la bar, 2 la serviciu

și restul la o doamnă a cărei soț e boxer…

• La restaurant
Chelnerul: - Îmi pare rău, n-am să vă dau rest!
Clientul: - Nu-i nimic, plătesc altădată!

• EL și EA
- Aș merge pentru tine oriunde! Pe Everest, în

Triunghiul Bermudelor…
EA: - Exagerezi!
- Deloc! Și la Polul Nord aș merge!
EA: - A, da? Atunci duminică mergem la mama.
- Acum cine exagerează?!

• Promisiuni…
- Draga mea, promite-mi că dacă am să mor, o să

te măriți cu Marin!
- Cum așa? Parcă e dușmanul tău de moarte!
- Păi tocmai de asta. Vreau să-l ia dracu și pe el,

cât mai repede!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 13 mai
PRO CINEMA, ora 20,30, Evoluție
DIVA, ora 23,25, Meniu cu dragoste

Sâmbătă, 14 mai
TVR 2, ora 20,10, Cântec de iubire
PRO TV, ora 20,00, Mumia

Duminică, 15 mai
TVR 2, ora 20,10, Drumeț în calea lupilor
ACASĂ, ora 21,00, Nuntă în Beverly Hills

Luni, 16 mai
TV 1000, ora 20,00, Schimb de vieți
PRO CINEMA, ora 20,30, Arma secretă

Marți, 17 mai
TVR 1, ora 21,10, Zorro
PRO CINEMA, ora 20,30, Fără trecut

Miercuri, 18 mai
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Rambo 3
TVR 2, ora 21,10, Săracele dive

Joi, 19 mai
PRO CINEMA, ora 20,00, Dovada
FILMCAFE, ora 20,10, Naufragiați în Laguna

Albastră

Vineri, 13 mai, ora 21,00

Hoața de identitate 
Filmul o aduce în prim plan pe Diana, o fată care

trăiește în suburbiile din Miami, unde cumpără
orice dorește, banii nefiind o problemă pentru ea.
Dar, identitatea pe care o folosește pentru a-și
finanța dorințele este cea a lui Sandy Patterson,
care trăiește în partea cealaltă a Americii. Acuzat de
un șir nesfârșit de infracțiuni, inocentul Sandy
Bigelow Patterson decide să se apere singur, pentru
că poliția e superaglomerată. Înainte ca viața lui să
se prăbușească, Sandy decide să pună mâna pe cel
care i-a furat identitatea. Și, are doar o săptămână
la dispoziție pentru a realiza acest lucru.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

F - B - M - G - A - PARASUTISM - TA - ASA - TA - R - FI - AT - MDA - JAB - BASE JUMPNG - DU - IAR - II - GIR - HAN - AN - AU - AS - UA - CJ - R - A - ZI - PE - D - FIE
- SKY SURFING - NE - A - EA - ROIBI - GAJ - SKY FLYING - A - VU - IUI - EG - MAC - MIM - CEC - IN - RAI - EP - E - COD - FA - AE - ITI - PLANORISM - F - INS - L
- AR - AGI - FIGURAT - JUMPING - OUA - U - AA - UI - RUS - O - NO - IA - I - MERSUL PE SARMA - OA - TRIA - EU - ATU - TI - NM - NATURAL - DELTAPLANORISM



N
u poate înţelege şi
nici practica
iertarea cel

stăpânit de îndreptăţirea
de sine. Acela va fi perma-
nent blocat în argu-
mentele care-i justifică
atitudinea sa faţă de
ceilalți. Cine este obsedat
de dreptate nu poate
ierta, pentru că nici nu
poate iubi.

Acela percepe viaţa la
schimb, mercantil: aşteaptă
mereu să primească atât cât
dă. Omul smerit, despre care
am mai vorbit în dialogurile
noastre, omul care-şi vede
întâi de toate propriile
neputințe şi este preocupat
să nu greşească semenilor,
acela va fi dispus să ierte la
nesfârşit.

Nu mai știm să dialogăm,

să negociem

UE și NATO nu sunt obiec-
tive, ci mijloace. UE este doar
un club în care suntem
acționari. E o corporație. Ea
nu este în slujba noastră ca
țară, să ne-ajute. Acolo te
duci și negociezi. România
nu a negociat nimic. Româ-
nia a intrat în UE cu capul în
gard. Nu a negociat nimic,
nimic, am dat totul pe gratis.
Țara noastră se poate reface
cel mai ușor și cel mai repede
dintre toate țările lumii.
Avem asta în sânge. Tot ce
avem nevoie este de un
steag, de un steag pentru
care să luptăm. Nici o țară  nu
are ce avem noi. Ceea ce
avem ca resursă, nu are ni-
meni.

Vom deveni maimuțe ce
știu să tasteze. Pe măsura ce
prostia se înscăunează,
transformăm în bășcălie tot.
Pentru că nu mai citim, ne
lăsăm influențați de indivizi
fundamental idioți, dar care
știu să mintă și să fie vocali.
Am aruncat tot ce a fost bun
la gunoi. Nu ne vom salva.
Suntem prea mulți și, de-
sigur, prea proști; cât timp nu
ne putem salva pe noi înșine,

cum am putea avea grijă de
biata planetă.

E incredibil cum prostia a
devenit pandemică, reușind
să distrugă în câțiva anișori
tot ce a clădit și creat omul
mai de preț la nivel mondial.

Am fost copiii deprinși cu
respectul, maturizați înainte
de vreme. 

Mi-e tot mai greu să
înțeleg lumea în care trăiesc
și pun asta pe seama faptului
că azi cartea a devenit un
moft penibil și demn de
dispreț.

Că a fi educat și cu un
minim de cărți citite este
doar o manifestare a unei
slăbiciuni, în mințile netede
ale celor care decid soarta
lumii.

Am devenit o adunătură 

de bipezi!

Cu ochii țintiți în niște
aparate obsedante, care fac
dovada statutului social. Am
devenit niște biete mari-
onete ale unor indivizi la fel
de proști precum cei care,
cândva, erau trecuți în clasa
a cincea doar de milă.

Planeta întreagă este con -
dusă de…”senili”. Unii nici nu
știu să vorbească, știu doar
să facă rău. Ne trimit ca pe oi
la război, să le apărăm in-
teresele și hoțiile cu com-
plicii noștri. Suntem limitați,
suntem maimuțe care știu să
testeze, iar prostia am trans-
format-o în bășcălie. Ne
lăsăm influențați de indivizi
idioți, dar vocali, care știu să
mintă și să promită. Viața se
reduce la cât mâncăm, ce
mașină cumpărăm, în ce
zonă a globului ne pozăm,
pentru a muri de invidie
vecinul de la parter. 

Lumea nu e deloc 

ceea ce pare 

Iar oamenii nu sunt
niciodată ceea ce încearcă să
pară a fi. Ne învârtim într-un
cerc vicios al minciunii, toți,
începând de la cel mai naiv,

până la cel mai învățat și de
la cel mai drept, până la cel
mai strâmb. Ne-am adâncit
într-o mocirlă a necuviinței,
a necredinței, al prostului
gust, din care, din păcate, nu
prea mai avem cum să ieșim
decât printr-o catastrofă.
Sforile sunt trase de niște
păpușari nebuni, orbiți de
lăcomie și de pofte care mai
de care mai tâmpite, iar
marea masă tace intrată într-
o transă, de parcă ar fi
hipnotizată. 

Tehnologia avansată, din
păcate, nu a adus nimic bun,
oamenii nu au avut niciodată
echilibru din toate punctele
de vedere. Poate că or fi
câțiva la nivel planetar care
sunt echilibrați cu adevărat,
cu credință adevărată, dar
sunt foarte, foarte puțini. Mi-
aș fi dorit să trăiesc pe la
1900, când încă lumea mai
avea bun simț și mai avea o
șansă. Astăzi se pare că
șansele noastre se cam
împuținează pe zi ce trece.
Că suntem  marionete in
mâinile unor extrate reștrii,
că suntem atât de naivi încât
ajungem să ne autodistru -
gem, chiar nu mai contează.
Se pare că nu prea mai există
cale de întoarcere... 

Nu cred că ne 

mai putem trezi!

Și, chiar dacă am face-o,
nu cred că am mai putea re-
zolva  ceva...Stau dovada cu-
vintele fostului președinte
brazilian Lula Ignacio,  de-
spre mizeria și ura pe care o
trăim în zilele noastre.

”Zelenski este la fel de re-
sponsabil pentru război ca și
Putin”, spune fostul preșe -
dinte brazilian. "Îl văd pe
președintele ucrainean fiind
ovaționat în picioare de toate
parlamentele din lume și de
toți care au interese, iar el
este marioneta unor in com -
petenți”. De asemenea, Lula a
calificat comportamentul lui
Zelenski drept "ciudat":
"Pare că face parte dintr-un
spectacol. Dacă îl stimulăm

pe Zelenski, el însuși crede că
este cel mai bun. De fapt, ar
fi trebuit să i se spună cu se-
riozitate: "Omule, ești un bun
comediant, dar nu vom purta
un război pentru ca tu să poți
juca". 

România a ajuns la chere -
mul unei clase conducătoare
de proastă calitate. Cu ase -
menea oameni, țara nu are
cum să meargă bine. Mă uit
la Ciolacu care se chinuie să
vorbească și spune numai
tâmpenii. S-a făcut și el glob-
alist. Schimbă Constituția,
trimite arme în Ucraina,
agreează imnul secuiesc etc.
Numai tâmpenii spuneți,
domnule Ciolacu!

Noi plătim pentru acești
îmbuibați. Toata averea Ro -
mâ niei este în buzunarele
lor. Cât de ipocriți sunt cu
pensiile speciale?! Clasa po -
litică, cu întreaga ei clientelă,
inclusiv CCR, care nu au dorit
să-și taie pensiile lor în
primul rând, a acaparat tot
ce era de luat. Nu există un
proiect de țară. Fapt e că
românii stau prost cu simțul
civic. Interesele personale
sau de grup sunt, de regulă,
puse deasupra interesului
general.

Proiectul

„România educată” 

Pare să fi fost o simplă
glumă. Deocamdată, trăim
într-o Românie în mare
măsură needucată și această
lipsă de educație se află la
rădăcina multor rele de care
suferă societatea româ -
nească. Iar în sănătate spi-
tale doar pe hârtie.

La prea mulți indicatori, și
dintre cei mai importanți,
România se află pe ultimul
loc, de multe ori alături de
Bulgaria, sau chiar mai rău.

Interesele personale sau
de grup sunt, de regulă, puse
deasupra interesului general.
Important este ce facem cu
bogățiile, nu cum le facem
furând. De altfel, globali -
zarea, fenomenul masiv al

epocii noastre, se petrece în
mare parte în afara cadrului
democratic.

România a ajuns la che re -
mul unei clase conducătoare
de proastă calitate. Cu
asemenea oameni, țara nu
are cum să meargă bine.

În lipsa competenței și
onestității în loc să facem lu-
cruri bune pentru țară, ne
ținem de plagiate și furtișa -
guri. Prea multă im pos tură,
prea multă min ciună în soci-
etatea românească.

Ne lipsește o societate edu -
cată, și apoi, o elită politică și
intelectuală de calitate,
pătrunsă de spiritul european
(occidental), dar lipsită de
complexe.

Din păcate, suntem de-
parte de acest tablou idilic.
Ne rămâne doar să sperăm
că într-o bună zi se va trezi și
România, când vom ajunge în
faliment. Pensiile speciale,
bugetarii cu ale lor salarii,
bugete alocate fără număr, în
sistemul sanitar se toacă
bani fără număr, în justiție
văd că este injustiție (se vede
cu ochiul liber), toate acestea
vor duce țara în faliment. Și
atunci, vin cuceritorii de
peste ape să cumpere ce a
mai rămas. Noi nu mai avem
mentalitatea de român. Mai
sunt unii ,,patrioți” care
,,latră”, dar cu milioane de
euro în cont. Mințim și ne
văităm!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ing.Ioan Romeo

Mânzală
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Viața unui român debusolat,
într-o țară în derivă

A N U N Ţ

SC CORALIS FARM SRL DEVA, str. Depozitelor nr.1,

declară pierdută autorizația nr.14/31.10.2017, eli -

berată de DSV Hunedoara. Se declară nulă.



Plantă aromată, bogată în antioxidanți, vitamine și mine -
rale, tarhonul este folosit atât în scop culinar, cât și medicinal.
Cercetările recente au arătat că planta poate ajuta la
îmbunătățirea masei musculare a corpului. De asemenea,
este un remediu natural excelent pentru durerile de dinți,
putând fi folosit și pentru calmarea inflamațiilor gingiilor
care provoacă durerea. Ceaiul de tarhon poate ajuta ficatul și
digestia, calmând totodată și durerile de stomac. Este adesea
folosit și pentru a stimula pofta de mâncare persoanelor care
se recuperează greu din cauza unei boli. În bucătărie, frun-
zele de tarhon  se folosesc atât în stare uscată, cât și
proaspătă.

ciorba de cartofi  cu tarhon

mod de preparare:

Legumele se curăță, se spală, se taie după preferință și se
pun la fiert în apă cu sare. Când legumele sunt pe jumătate
fierte, se adaugă cartofii și ardeiul. Vasul se acoperă cu un
capac, iar când cartofii sunt bine pătrunși, se adaugă
tarhonul. Separat, într-un bol se amestecă bine smântâna cu
gălbenușul de ou, care se diluează cu oțet. Peste amestec se
pune un polonic din ciorba fierbinte, se amestecă bine, după
care, compoziția se toarnă în oala cu ciorbă, amestecându-se
în continuare până la omogenizare.
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mod de preparare:

Pieptul de pui se spală, se
usucă într-un prosop de hâr-
tie, apoi se taie în felii ceva
mai groase decât pentru
șnițele. Feliile se bat cu cio-
canul de șnițele, se presară
cu sare, piper, condimentele
pentru pui și usturoiul gra -

nulat. Astfel pregătite, feliile
de piept de pui se pun într-o
pungă în care se toarnă ulei.
Punga se leagă la un capăt,
apoi se masează bine feliile
de carne, astfel încât să fie
acoperite bine cu toate
condimentele. Se lasă la rece
cel puțin o oră sau de seara

până dimineața. După acest
interval, carnea se scoate de
la frigider și se așază într-un
vas termorezistent. 

Peste carne se întinde
smântâna, apoi peste fiecare
bucată de carne se pune câte
o felie de șuncă. Deasupra se
presară moza rella, dată pe
răzătoarea mare. Tava se dă
la cuptorul preîncălzit la 180
de grade C, pentru cca 20 de
minute sau până se rume -
nește frumos mozzarella
deasupra.

eclere 

ingrediente: 100 gr lap -

te, 100 gr apă, 100 gr

untură, 150 gr făină, cinci

ouă, sare.

Apa cu untura şi laptele se
pune la fiert. Când dă în clo-
cot, se ia de pe foc, se adaugă
făina şi se amestecă bine.
După ce făina s-a încorporat,
aluatul se ia de pe foc, se lasă
puțin să se răcească, apoi se
adaugă, pe rând, cele cinci
ouă. Aluatul se amestecă bine,
după care, se lasă o jumătate
de oră să se odihnească.

Între timp, tava se unge cu
ulei sau untură, apoi cu un
cornet se aşează grămă -

joarele mici de aluat în tavă.
Se dau la cuptorul cald.

crema: 700 gr lapte din

care se iau 100 gr, iar restul

se pune la fiert cu 150 gr

zahăr, vanilie.

Făina (150 gr) se amestecă
cu laptele rece, se adaugă 5
linguri zahăr şi 5 gălbenuşuri.
Totul se toarnă peste laptele
în clocot, apoi se lasă la foc
mic până se leagă crema. Se ia
apoi de pe foc, iar după câteva
minute, se încorporează
albuşurile bătute spumă cu
100 g de zahăr.

Din aluatul pregătit se
formează eclere lunguiețe cu

ajutorul poșului, între ele
lăsându-se spații pentru că
vor crește. Tava se dă la cup-
torul încins, lăsându-se până
ce eclerele se rumenesc fru-
mos. Eclerele obține se vor
umple cu cremă, iar deasupra
se poate pune glazură de
ciocolată sau zahăr pudră.

important! 

În primele 10-15 minute
nu se deschide cuptorul. Când
eclerele sunt coapte, se scoate
tava din cuptor și fiecare
eclere se înțeapă cu vârful
unui cuțit, pentru a permite
aburului din interior să iasă. 

tarhonul

iNGredieNte

3 cartofi roșii, mari, 3 cepe, 2 morcovi, țelină, un

ardei roșu, 25 ml ulei, 3 l apă, un gălbenuș, 3 linguri

de smântână, 3 linguri de oțet, tarhon verde sau uscat.

iNGredieNte

o bucată de piept de pui, sare piper condimente pen-

tru pui, usturoi granule, 50 ml ulei, 2-3 felii de șuncă,

100 g smântână grasă, 200 g mozzarela, un kg cartofi

roșii,  sare după gust, condimente pentru cartofi, 50 ml

ulei.

PiePt de Pui cu mozzarella, la cuPtor 
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TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament 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 spi-
talului, 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 tele-
fon: 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, reno-
vat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, deco-
mandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

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

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

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

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp, CT,
ușă metalică. Preț: 56.000 euro. Rog
fără agenți. Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decoman-
dat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Tele-
fon: 0721.055.313. 

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând 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 in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, ter-
mopan, semimobilată. Fără bancă și
fără agenți! Preț: 31.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Vând apartament, Deva, Al.
Pescarilor, bl.A10, sc 1, parter, beci,
terasă, balcon, 60 mp, 2 băi. Preț:
250.000 lei. Telefon: 0753.671.751.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon,  2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, tel. 0737.192.061.

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

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et.3, cu balcon, CT, ter-
mopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, tele-
fon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.

l Închiriez teren la DN 7, 
zona Dedeman, front stradal, 
cu toate utilitățile, 500-1000 mp. 
Preț: 1 euro/mp, 0723.350.905.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

TeReNURI

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. 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, tele-
fon: 0774.578.808.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru orice tip de afac-
eri cu animale sau păsări. Telefon:
0720.855.002

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn cu 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi, în zona
localității Abrud, preț: 20.000 euro,
magnetofon rusesc, 2 boxe aferente,
benzi înregistrate, ladă scule de mână
pentru tâmplărie. Tel. 0720.855.002.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabu-
lat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

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

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

l Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. 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, întabu-
lat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Pro-
prietarul locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

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

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

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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

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

AUTO

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat cu
numere de Hunedoara, stare perfectă,
acte la zi (azi IPT pe un an). Preț:
1000 euro, telefon: 0736.029.836.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri ne-
gociabile, telefon: 0720.731.280.

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

l Vând VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.

l Vând 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.

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

CERERI/OFERTE SERVICII

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

l Doresc să lucrez cu carte de
muncă la o firmă de curățenie, la
birouri, firme, pot face curat la
doamne în vârstă. Sunt serioasă și vă
rog să mă contactați la telefon:
0755.989.171, 0727.502.894.

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

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

MATRIMONIALE

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

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

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

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, sin-
gur, cu situație materială bună, doresc
să cunosc o tânără de vârstă
apropiată, fără obligații, care dorește
o relație serioasă. Tel. 0720.441.592.

l Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echili-
brat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină,  în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sin-
cer 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.

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

l Domn, 62 de ani, serios și sincer,
pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.

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

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

DIVERSE

l Vând șapte familii de albine, co-
muna Cârjiți, sat Popești. Preț pe fami-
lie 350 lei, lichidare stoc. Telefon:
0785.369.247.

l Vând telefon mobil cu clapetă,
Nokia (nou), la preț de jumătate, 2 fo-
tolii noi, la preț convenabil. Telefon:
0254.216.491, 0729.942.745

l Pentru colecționari! Vând, la
prețuri mici, ladă de zestre din secolul
17, în stare bună, proveniență Ucraina,
dimensiuni: 85/47/85, macheta
Castelului Huniazilor, Hunedoara.
Telefon: 0724.451.762.

l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, înrămat, 36x20 cm, preț: 550
lei, negociabil, telefon: 0725.483.189.

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 ALBA-
TROS, folosită puțin, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând un car complet,
plug+rotițe, grapă, roți și car, jug pen-
tru 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.

l Vând 2 fotolii noi, foarte fru-
moase, 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. Tele-
fon: 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 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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Sâmbătă, 14 mai 2022,
în localitatea Lelese
din Ţinutul

Pădurenilor, va avea loc
evenimentul intitulat
"Măsuratul oilor".

"Măsuratul oilor" este un
obicei străvechi care se ţine
an de an şi aduce laolaltă
crescători de oi, dar şi iubitori
de tradiţii. Pe dealul Purcăre -
ţului, într-o atmosferă de
sărbătoare, se măsoară lap -
tele muls de la oi, se stabileşte
rânduiala la ciobănit, la stână

şi la brânză, se sfinţesc oile,
iar la final vor fi joc şi masă în
câmp. 

Participanţii vor fi ome niţi
cu plăcinte pădu reneşti,
vinars, friptură de miel, iar
jocul şi cântecul po pular vor
fi cinstite la fel ca odinioară.

Tradiţiile sunt un element
esenţial al culturii noastre. În
multe zone din judeţul Hune-
doara ele se păstrează, iar co-
muna Lelese este un loc
special, unde obiceiuri din
străbuni sunt încă vii
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SIGURANŢA NAŢIONALĂ
A ROMÂNIEI DEPINDE 

ŞI DE LEGILE EI

În sfârșit, revizuirea și 
actualizarea legilor
securității naționale a 

întrunit consensul politic
necesar. România avea
nevoie stringentă de 
acest consens politic.

Să ne remintim că Legea nr.
51 privind securitatea națio -
nală a României a fost adoptată
în 1991.  Au trecut 31 de ani.
Între timp România devenit
membră activă a Alianței Nord
Atlantice și a aderat la Uniunea
Europeană, ceea ce a schimbat
în mod esențial statutul politic
și militar al țării noastre în Bal-
cani, în regiunea Mării Negre,
dar și în Europa. Apartenența la
Uniunea Europeană și la NATO,
precum și parteneriatul strate-
gic cu Statele Unite ale Americii
reprezintă de ceva timp funda-
mentele politicii externe a
României și ar fi trebuit să
inducă schimbări legislative
concordante. Dar nu s-a întâm-
plat așa.

Să ne reamintim de aseme-
nea că, în 2016, a existat o serie
de consultări cu toate partidele
parlamentare pe marginea
legilor securității naționale. Și
concluzia acelui dialog a fost că
legile securității sunt învechite
și nu mai corespund realității în
care trăim. Dar lucrurile s-au
oprit din păcate aici.

A fost nevoie de o pandemie
globală și de un conflict militar
deschis și intens în proximi-
tatea României că să înțelegem
cu toții că dinamica și specificul
amenințărilor a suferit schim -
bări majore. Să observăm direct
că pericolele vin acum nu doar
de la adversari statali, ci și de la
adversari non-statali. Doar
trecând prin criză am înțeles cu

toții că persistența unor lacune
legislative în domeniul securi -
tății naționale reprezintă în sine
o mare vulnerabilitate. Iar re-
viziuirea cadrului legislativ al
Sistemului Național de Apărare
nu mai poate fi amânată nici
măcar o singură zi.

Astfel, la propunerea Par-
tidului Social Democrat, plenul
reunit al Parlamentului Româ -
niei a votat înființarea Comisiei
comune permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului în
domeniul securităţii naţionale.

Obiectivele Comisiei sunt
avizarea actelor normative
aflate în procedură parlamen -
tară care privesc domeniul
securităţii şi organizarea de
dezbateri asupra modificărilor
în acest domeniu. 

Într-o prima etapă, Comisia
va gestiona un pachet de șase
noi legi care vizează organi-
zarea și funcționarea Serviciu-
lui Român de Informații,
Serviciului de Informații Ex-
terne, Serviciului de Teleco -
municații Speciale, Serviciului
de Protecție și Pază, Consiliului
Suprem de Apărare a Țării și
Ministerului Apărării Naționale.

Scopul final este acela de a
consolida capacitatea națională
de apărare și de a crește
eficiența sistemelor naționale
de prevenire și gestionare a
situațiilor de criză, interne și ex-
terne, militare sau de natură
civilă. Se dorește de asemenea
întărirea cadrului juridic, pro-
cedural și operațional specific
protecției infrastructurilor cri -
tice. (Textul integral îl puteţi citi
pe www.accentmedia.ro)

VIOREL SALAN
Deputat PSD Hunedoara

"Măsuratul oilor", 
în Ţinutul Pădurenilor

Expoziția "SARMIZEGETUSA REGIA - 
Trecutul la timpul prezent"

Direcția Generală de
Administrare 
Monumente și 

Promovare Turistică
Hunedoara şi Shopping
City Deva organizează 
în perioada 16 mai, ora
10:00 - 29 mai, ora 22:00,
expoziţia tematică
"SARMIZEGETUSA REGIA -
Trecutul la timpul
prezent".

Tema expoziției are în cen-
tru cetatea dacică SARMIZE -
GETUSA REGIA și are ca scop
popularizarea acestui obiec-
tiv în rândul publicului. Vor fi
expuse fotografii de tip tablou
repre zentative pentru civili -
za ția dacică, replici ale brăță -
rilor de aur descoperite în
Munții Orăștiei, reproduceri
ale monedei dacice koson și
alte obiecte reprezentative. 

De asemenea, vor fi desfă -
șurate acțiuni de informare

prin distribuirea de pliante și
broșuri gratuite.

Cetatea dacică Sarmizege-
tusa Regia, monument de
patri moniu UNESCO, este în -
scrisă în Lista Monumentelor
Istorice din România, apar -
ținând, din punct de vedere
valoric, grupei A de monu-
mente istorice – monumente
istorice de valoare națională
sau universală. 

Situl cunoscut sub denu-
mirea de Grădiștea de Munte
– Sarmizegetusa face parte
din complexul de fortificații și
așezări civile dacice din
Munții Orăștiei. Este cea mai
mare așezare cunoscută pen-
tru spațiul dacic, fiind întinsă
pe un deal cu o lungime de
cca. 4,5 km. 

Din suprapunerea datelor
arheologice și a surselor
scrise antice reiese că, în-

cepând din a doua jumatate a
secolului I a. Chr., aici a fost
capitala regatului dac. Vreme
de aproape un secol și
jumătate, Grădiștea de Munte
– Sarmizegetusa Regia a fost
principalul centru politic, re-
ligios, economic și militar al
lumii dacice. 

Având în vedere impor -
tanța descoperirilor arheo-
logice din situl Sarmizegetusa
Regia documentate în cei
aproape 100 de ani de cer -
cetări sistematice din Munții
Orăștiei, facilitarea accesului
la acest patrimoniu valoros al
publicului larg are ca obiectiv
informarea, sensibilizarea și
responsabilizarea publicului
care vizitează situl arheologic
și stimularea conștiinței
civice în protejarea acestui
monument unic în lume.


