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cAISeLe

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 9
Savuroase, parfumate și
răcoritoare, caisele au
strâns în conținutul lor tot
auriul soarelui de vară.
Impresionați de gustul lor
unic, grecii le considerau
”fructe de sorginte divină”.

SĂNĂTATePAG. 4
Locuitorii comunei Băiţa,
care doresc să facă un gest
umanitar, sunt aşteptaţi să
ia parte, vineri, 8 iulie, la
campania donării de
sânge organizată de 
CJT Hunedoara. 

GRATUIT

DN 76 va fi reabilitat 
pe tronsonul din Brad

eDUcAţIePAG. 16
Cei mai buni elevi din
judeţul Hunedoara 
au fost recompensaţi cu
premii în bani de către
Consiliul Judeţean. 
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Proiectul de modernizare a UPU Hunedoara
a fost depus la Compania Naţională 

de Investiţii. /pag.3

GRATUIT la centrul SPA 
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o intrare
GRATUITĂ la centrul SPA - Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.

Câştigătorii din această săptămână sunt: • POPA GENOVEVA-ENIKO din Deva
• TRUŢA CLAUDIA-IOANA din Deva

DN 76 va fi reabilitat 
pe tronsonul din Brad
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Povestea mea cu
educația nonformală -
ne spunea recent prof

Adriana Bârcean (foto) - a
început cu mult timp în
urmă, atunci când aveam 16
ani și făceam parte dintr-un
proiect ce se numea Agora
al Fundației pentru o Soci-
etate Deschisă. 

Nu îmi mai amintesc cum
am ajuns în acest proiect, cert e
că au fost cei mai valoroși ani
din creșterea mea ca om și ca
profesionistă. Îmi amintesc
povestea Bucățicii Lipsă scrisă
de Shel Silverstein pe care l-am
descoperit acum câțiva ani și
care mi-a readus vie, în fața
ochilor, adolescența cu sens pe
care am avut-o cu educația
nonformală. Atunci, s-a lipit
definitv de inima mea acest
mod de a crea învățare cu sens
folosind metode care se
bazează pe a învăța prin a ex-
perimenta, prin a face, prin a te
juca ș.a.m.d. și nu prin a ne ex-
pune unor teorii care nu ne
ajută să creăm amintiri... și pe
care, poate, nu le înțelegem de
la prima vedere.

Apoi, a continuat traseul cert
de a deveni dascăl și a facilita
învățarea. Am trecut printr-un
liceu englez la Timișoara și
printr-o facultate de Litere, tot
la Timișoara.

Am lucrat atât în mediul de
stat cât și privat, urban și rural,
ani buni, la Timișoara și în

apropierea Timișoarei pentru
că Timișoara e orașul meu
natal. Apoi, m-am căsătorit și
nevoia de a fi aproape de o fam-
ilie care era din ce în ce mai
cuprinzătoare (sunt mama a 4
copii minunați) a înlesnit dru-
mul spre un sat din Ardeal,
Mărtinești.

De anul trecut sunt profesor
coordonator al Cercului de
Cultură și Civilizație Engleză
din cadrul Palatului Copiilor
Deva, filiala Orăștie. Pe lângă
acest cerc mai coordonez unul
de teatru în limba engleză. Sunt
peste 200 de copii care ne-au
trecut pragul sălii pe care o
avem la Liceul Teoretic „Aurel
Vlaicu” din Orăștie, copii cu
vârste cuprinse între 4 și 16 ani.

Scopul meu este să cultiv în
copiii de la Palat - structura
Orăștie, îndrăzneala, curajul,
acceptarea greșelii și încred-
erea. Lucrăm la încredere, la
felul în care copiii mei de la cerc
își dau voie să fie și să devină.

Nu sunt numai profesoara
lor, sunt prietena lor, de aceea
ei îmi zic „Adri” și vorbim ca
între prieteni. Limba engleză e
o limbă frumoasă și oferă
posibilități nenumărate, totul e
să ai curaj. „The sky is the limit!”
(cerul e limita!)

La cerc nu lucrăm ca la
școală. La cerc consolidăm ce se
face la școală, poate le mai ex-
plic dacă nu au înțeles, dar ne
concentrăm pe conversație și

pe fluență, pe felul în care prin
jocuri care stimulează vorbirea
în limba engleză, reușesc să își
dea seama că pot și ei.

La cerc nu dăm note și nu îi
constrângem cu nimic. La cerc
copiii vin doar dacă își doresc.
E foarte importantă atmosfera
și dinamica grupului și atunci
facem ca toți copiii care vin să
își dorească să frecventeze și să
facă parte din cerc.

Pe lângă copii, s-a creat și o
comunitate puternică de

părinți care ne susțin și
care se bucură de această
oportunitate pe care o
oferă Palatul Copiilor Deva
prin filiala din Orăștie.

Iar eu, „Adri”, sunt profe-
sor de limba engleză și
franceză, sunt formator, sunt
trainer de profesori și facilitator
al programului Arbinger din
S.U.A., Mentalitate Deschisă,
sunt lucrător de tineret și
lucrător de arte combinate,
sunt voluntar și fac parte din

Biroul
Federal al

Federației Române Sportul
pentru toți. 

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Scopul meu este să cultiv la copii 
îndrăzneala, curajul şi încrederea

Ne vorbește prof. Adriana BÂRCEAN, coordonatorul structurii Orăștie din cadrul Palatului Copiilor Deva

Deva - La Instituția Prefec-
tului – Județul Hunedoara au
fost semnate două documente

care pun bazele unor impor-
tante acțiuni pentru sprijinirea
și încurajarea membrilor

comu nităților să participe
activ la acte de cultură, și,
totodată, conștientizarea aces-

tora cu privire la importanța
lecturii și a educației, prin
înființarea de biblioteci stra -
dale în cele 69 de comune și
orașe hunedorene. 

Proiectul „BIBLIOTECI
STRADALE ÎN ROMÂNIA”
(Little Free Libraries For Ro-
mania) va avea ca principală
activitate construirea și am-
plasarea de Biblioteci
Stradale / Căsuțe de Lectură
în Județul Hunedoara, pre-
cum și aprovi zionarea aces-
tora cu cărți, reviste și
materiale informative, care
să ofere populației acces la
informație și educație.

Colaborarea pentru lectură,
educație și cultură își propune,
în principal, susținerea și pro-
movarea programelor cultur-
ale, educative, în vederea
consolidării capacității comu -
nităților de a se implica, prin

acțiuni practice, stimularea
lecturii și a valorilor culturale
și sprijinirea și încurajarea
membrilor comunităților să
participe activ la acte de
cultură, și, totodată, conștien -
tizarea acestora cu privire la
importanța lecturii și a
educației.

Acordul de Parteneriat și
Proiectul „Biblioteci stradale”
a fost semnat de Instituția Pre-
fectului, reprezentată de pre-
fectul Călin Petru Marian,
Organizația „Illinois Roman-
ian-American Community”,
din partea căreia a fost
prezentă Daniela A. Kelemen,
director de planificare stra -
tegică și dezvoltare și Inspec-
toratul Școlar General,
reprezentat de Maria Ștefănie,
inspector școlar general. 

Căsuţe de lectură – biblioteci stradale
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Hunedoara – Autorităţile
din municipiul Hunedoara au
depus la sediul Companiei
Naţionale de Investiţii (CNI)
proiectul de reabilitare, extin-
dere şi modernizare a Unităţii
de Primiri Urgenţe (UPU) de
la Spitalul Municipal „dr.
Alexandru Simionescu”, din
localitate. 

Documentele necesare au
fost înaintate chiar de pri-
marul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouţanu, care a
ţinut, astfel, să mulţumescă
CNI pentru modul în care a
susţinut această investiţie în
infrastructura de sănătate a
oraşului. 

„Procedura îndeplinită:
astăzi a fost depus la Compa-
nia Naţională de Investiții
proiectul de "Reabilitare, Ex-
tindere si Modernizare U.P.U"
din cadrul Spitalului Munici-
pal Hunedoara. Vor urma
verifi cările de rigoare a pro -
iectului pentru a putea intra la
finanțare! Mulțumesc domnu-
lui director Cefalan pentru în-
drumare şi sus ți nerea acestei
investiții în sănătate”, a trans-
mis primarul Hunedoarei.

Administraţia locală din
Hunedoara a anunţat, din
luna februarie, că CNI va
susţine financiar şi proce-
dural extinderea şi modern-
izarea Unităţii de Primiri
Urgenţe (UPU) a Spitalului
Municipal ‘Dr. Alexandru

Simionescu’ din Hunedoara. 
Proiectul, evaluat la circa

14 milioane de lei, a fost in-
clus pe lista-sinteză a subpro-
gramului ‘Unităţi sanitare’,
derulat la nivel naţional.

Cu acest prilej, primarul
Dan Bobouţanu a menţionat
că administraţia locală a
căutat să acceseze fonduri eu-
ropene pentru lucrările nece-
sare la UPU, însă pentru acest
gen de investiţii au fost eligi-
bile doar spitalele judeţene,
motiv pentru care s-a ales
varianta CNI.

„Din păcate, pentru fi -
nanţări europene au fost eligi-
bile doar unităţile de primiri
urgenţe ale spitalelor jude -
ţene. Acesta este motivul pen-
tru care nu am reuşit să
obţinem bani europeni pen-
tru UPU Hunedoara. Nu ne stă
în fire să ne resemnăm şi, din
fericire, am reuşit să în-
tocmim o documentaţie pen-
tru modernizarea şi
extinderea Urgenţei spitalului
din Hunedoara, iniţiativa fiind
acceptată de CNI pentru a fi
inclusă pe lista-sinteză. Nu
putem avansa acum un mo-
ment anume la care vor în-
cepe şi lucrările efective, dar
este important că am reuşit să
găsim sursă de finanţare pen-
tru un proiect care, la ora
actuală, este evaluat la 14 mi -
lioane de lei, inclusiv TVA”, a
declarat Bobouţanu.

La rândul său, directorul
spitalului, Radu Budae, a
arătat că UPU Hunedoara nu a
fost niciodată reabilitată până
acum, cu toate că funcţio -
nează de 54 de ani.

„Din 1968, de când s-a con-
struit spitalul, şi până acum,
Urgenţa n-a avut parte, cu
adevărat, de o reabilitare.
Pentru a avea o unitate de
primiri urgenţe la standardele
actuale e nevoie atât de re-
abilitarea spaţiilor existente,
cât şi de extinderea secţiei în
sine prin construirea unui

corp nou de clădire aflat pe
amplasamentul intrării ac-
tuale în UPU Hunedoara. Ast-
fel vom avea şi spaţii
su  fi  ciente, dar şi circuite
medico-sanitare la standar -
dele actuale în domeniu”, a
precizat managerul spitalului.

În prezent, Primăria Hune-
doara derulează două pro -
iecte cu finanţare europeană
destinate spitalului munici-
pal. Primul proiect are o val-
oare de 2,3 milioane de euro
şi vizează dotarea, reabili -
tarea şi mo dernizarea Ambu-

latoriului Inte grat al spitalu-
lui. Al doilea proiect, în va -
loare de 7,5 mili oane de euro,
are ca obiect eficientizarea
energetică a corpului princi-
pal de clădire al spitalului mu-
nicipal din Hunedoara.

Proiectul de modernizare a UPU

Hunedoara a fost depus la CNI

Brad – Unul dintre cele
mai aglomerate sectoare de
drum din judeţul Hunedoara,
DN 76 Şoimuş-Brad- Oradea,
va intra în lucrări de reabili -
tare pe tronsonul  care
traversează municipiul Brad.
Investiţia va fi finanţată de
Consiliul Judeţean Hune-
doara, graţie unei asocieri
între administraţia judeţeană
şi locală.

„În urmă cu câteva luni, am
decis să mă implic în re-
zolvarea situației deplorabile
în care se află DN 76, pe sec-
torul aflat în administrarea
municipalității din Brad.
Primăria nu deține fondurile
necesare unei lucrări de
asemenea anvergură, astfel
încât primarul Florin Cazacu
a apelat la sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara. În baza
Acordului de asociere pe care
l-am semnat cu Municipiul

Brad, prin Consiliul Local
Brad, Consiliul Județean
Hunedoara a preluat în ad-
ministrare temporară două
sectoare din DN 76, care
traversează municipiul: un
prim sector aflat la intrarea în

Brad, dinspre Deva până la
obelisc, și al doilea sector si -
tuat la ieșire înspre Țebea, de
la unitatea militară”, a arătat
preşedintele CJ Hunedoara,
Laurenţiu Nistor.

Pentru punerea în practică

a proiectului a fost obţinut un
acord al ministerului de re-
sort, lucrările urmând să
înceapă cât mai curând. 

„Sunt două sectoare de
drum puternic degradate,
care nu mai prezintă sigu -

ranță pentru participanții la
trafic. De altfel, DN 76 care
traversează orașul Brad preia
o parte din traficul spre și din-
spre județele Arad și Bihor.
Am obținut acordul Minis-
terului Transporturilor și In-
frastructurii, proprietarul de
drept al drumului, și ne vom
apuca de lucrările de refacere
a carosabilului pe o lungime
totală de circa 4,4 km. Astăzi
am făcut o vizită pe cele două
tronsoane, în zilele următoare
semnăm ordinul de începere
a lucrărilor, iar constructorul
se poate apuca de treabă!
Zona Bradului este una cu
potențial turistic și cultural, și
nu o putem lăsa în urmă. Sunt
convins că o infrastructutră
rutieră sigură și modernă va
schimba în bine fața ora -
șului!”, a conchis preşedintele
CJ Hunedoara.

Lucrări de modernizare pe DN 76, în interiorul municipiului Brad
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Băiţa – Oamenii cu suflet
mare din comuna Băiţa sunt
invitaţi, astăzi, vineri, 8 iulie,
la căminul cultural din satul
Crăciuneşti, pentru a dona
sânge în sprijinul semenilor
aflaţi la nevoie. Caravana
donării de sânge este o
iniţiativă a Centrului Judeţean
de Transfuzii Sanguine Hune-
doara, cu sprijinul Crucii Roşii
Deva şi al autorităţilor locale.
În comuna Băiţa, adminis -
traţia locală şi-a manifestat
imediat deschiderea pentru
un asemenea eveniment care
aduce alinare oamenilor aflaţi
în suferinţă pe un pat de spi-
tal.

"Dragi cetăţeni ai comunei
Băița. Vă invit ca pe 8 iulie să
donați sânge la Căminul Cul-
tural din Satul Crăciunești,
între orele 09:00 și 13:00.
Arătaţi că iubiţi şi preţuţi
viaţa. Donaţi o picătură din a
voastră pentru a schimba
prezentul şi oferii viitor
altcuiva! Nu fiţi nepăsători
pentru că mâine, cineva drag
vouă, poate avea nevoie de

sânge!", a spus primarul co-
munei, Damian Diniş, ca un
preambul la acţiunea organi -
zată vineri. 

Există numeroase beneficii
pentru sănătatea celor care
donează sânge, spun specia -
liştii. “În urma donării de
sânge, rezistenţa organismu-
lui la şocuri creşte, astfel că,
dacă vei suferi un accident,
reacţia organismului îi va
ajuta pe medici, acesta fiind
deja obişnuit cu pierderea de
sânge şi înlocuirea lui. După
donare sângele este împros -
pătat, imunitatea organismu-
lui creşte, riscul de paralizie şi
accident vascular se reduc cu

30%. Vă așteptăm dragi oa-
meni inimoși să dăm
împreună o șansă celor aflați
în suferință. Este mare nevoie
de produse sanguine în spi-
talele județului nostru”, a ex-
plicat dr. Victoria Halmagi,
directorul Centrului de Trans-
fuzii al judeţului Hunedoara.

Pentru a putea dona sânge
trebuie să îndeplinești mai
multe condiții, între care se
înscriu: să ai vârsta cuprinsă
în intervalul 18-60 ani, să ai
greutatea mai mare de 50 kg,
tensiunea bună şi să nu fi
suferit intervenții chirurgicale
în ultimele 6 luni. Se
recomandă ca înainte de
donare să nu se consume
băuturi alcoolice cu cel puțin
72 de ore, se ia micul dejun,
nu se fumeaza înainte și după
donare timp de o oră.

Persoanele care doresc să
doneze sânge, trebuie să aibă
la ele un document de identi-
tate, în original: cartea de
identitate, pașaport, carnet de
conducere, care să nu fie expi-
rate.

Veţel – Cea de-a doua ediţie
a festivalului GAL Fest a avut
loc, în perioada 1-3 iulie, pe
stadionul din localitatea
Mintia, manifestarea fiind o
reuşită ce va continua, cu
siguranţă, şi anul viitor. 

Evenimentul a avut ca scop
promovarea producătorilor
locali, a obiceiurilor și tradi -
țiilor populare și valorizarea
patrimoniului și identității
culturale locale. 

„Le mulțumim tuturor co-
laboratorilor și partenerilor și
dumneavoastră, pentru ca ați
luat parte la un eveniment
care nu lasă tradițiile și obi-
ceiurile să dispară.

Mulțumiri speciale domnu-
lui Paul Bordaș, fondator Ro-
manian Student Tour, dom nului
Mircea Miron, meșter popular,
domnului Dr. etnolog Rusalin
Ișfănoni, domnului profesor
Mircea Lac și domnului etno-
graf Marcel Lapteș, pentru toată
susținerea, implicarea și va -
loarea aduse acestui eveni-
ment”, a spus primarul comunei
Veţel, Ioan Henţiu.

Acțiunea a fost derulată în
cadrului proiectului de coope -
rare „Cunoașterea și pro -
mmovarea identității și
cul turii locale din teritoriul

GAL”, proiect aflat în partener-
iat cu mai multe GAL-uri din
țară: Calafat, GAL Clisura
Dunării, GAL Poarta Almajului,
GAL Ceahlău.

Să mai notăm că Ansamblul
folcloric „Cununa Veţelului” a
început o selecţie pentru cei
interesaţi să se alăture tru-
pelor de dansuri. Preselecţiile
se fac pe grupe de vârstă 5-10
ani, 11-18 ani şi 19-35 ani.
Pentru grupa peste 35 de ani
se doreşte ca oamenii să se
poată bucura de relaxare şi să-
şi poată îmbogăţi cunoştinţele
despre folclorul din toate
zonele ţării. 

Înscrierile se pot face pe
pagina de facebook Ansam-
blul Folcloric Cununa Veţelului
sau la telefoanele indicate,
până pe data de 15 august.
Cursurile sunt gratuite. 

Băiţa: Oameni cu suflet
mare, prezenţi la Caravana

donării de sânge

Veţel – GAL Fest-
o reuşită
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A
devenit o tradiţie a
oamenilor din Ţara
Moților ca, în prima

duminică a lunii iulie, să-l
omagieze pe Avram Iancu,
erou fără pereche al nea-
mului românesc care a
luptat din toată ființa sa
pentru libertate şi
neatârnare.

La  manifestarea de dumi -
nică au participat Laurențiu
Nistor, președintele CJ Hune-
doara, Petru Călin Marian
prefect al judeţului, Natalia
Intotero şi Vetuţa Stănescu
deputaţi în Parlamentul Ro -
mâniei, conducători ai insti -
tuțiilor hunedore ne, cadre
militare, reprezentanți ai

unor asociaţii culturale şi
partide politice.

În cadrul evocării eveni-
mentului cultural – patriotic
de la Dupăpiatră, aflat la a
50-a editie, s-au scos în
evidenţă marile fapte de
arme petrecute cu 174 de ani
în urmă, când moţii şi-au
apărat glia străbună cu mare
vitejie şi eroism.

Evenimentul a debutat cu
o slujbă religioasă, depunere
de coroane din partea
autorităţilor statului, a par-
tidelor politice şi primăriilor
din Ţara Moţilor, după care a
avut loc o paradă militară a
vânătorilor de munte de la
Brad. 

Evocarea sărbătorii de  la
Dupăpiatră a fost continuată
cu un spectacol cultural-
artistic, unde nume indrăgite
ale folclorului popular i-au
incântat pe cei prezenţi cu
un minunat program artistic,
din care nu au lipsit cel cu un
puternic mesaj patriotic

Merită de asemenea apre-
ciat efortul depus de către
Primăria Buceș, prin per-
soana lui Traian Achim
Mărcuș - primar al localităţii,
al Consiliului Judeţean Hune-
doara, care au organizat un
moment de excepţie, în 
amintirea marilor fapte de
arme de acum 174 de ani.

Sărbătoare de suflet 
a moţilor, la Dupăpiatră

Sărbătoare de suflet 
a moţilor, la Dupăpiatră

P
arlamentul European
a aprobat, în 6 iulie,
propunerea Comisiei

Europene de a eticheta 
energia nucleară și gazele
naturale drept „VERZI”.
Totul face parte din planul
UE de reducere la zero a
emisiilor cu efect de seră,
până în 2050. Ceea ce
înseamnă că energia
nucleară și cea produsă pe
bază de gaz vor putea fi
folosite încă 28 de ani. 

Cu un entuziasm greu de
înțeles, ministrul Energiei, Vir-
gil Popescu, ne-a anunțat că
votul PE este o „mare victorie”
și că se pot face investiții în
centrale nucleare și pe gaz.
Planul absurd al lui Virgil
Popescu este de a cheltui ZECI
DE MILIARDE DE EURO pen-
tru instalații de producerea
energiei electrice pe gaz, dar și
pentru mini-reactoare nu-
cleare! Conform memorandu-
mului semnat între
Nuclearelectrica și compania
americană NuScale Power,
data la care mini-reactoarele
ar urma să devină funcționale
nu este cunoscută. Se preco -
nizează că vor funcționa prin
2030. Așadar, toate acestea le
vom putea folosi maximum 20
– 25 de ani. Între timp, va tre-
bui să cheltuim alte ZECI DE
MILIARDE DE EURO pentru a
construi capacități nepoluante
de producerea energiei elec-
trice. 

Europa vrea să renunțe la
gazul venit din Rusia. Ceea ce
va duce la o creștere exagerată
a prețului la acest tip de com-
bustibil. Ca să nu mai vorbim
despre cât va costa uraniul
necesar pentru mini-reac-
toarele nucleare și cât va tre-
bui să plătim pentru
întreținerea acestora. În alte
state europene, precum Polo-
nia, Austria sau Germania se
va folosi cărbunele pe post de
combustibil de tranziție, până
în 2035. Acolo, banii merg spre
tehnologia inovativă. 

La noi, ceea ce astăzi con-
struim, mâine vom închide.
Avem suficiente astfel de ex-
emple. Cel mai relevant este
cazul hidrocentralelor de pe
Râul Jiu, care zac nefolosite,
deși pentru construirea lor s-a
cheltuit un miliard de lei!
Amenajările hidrotehnice au
fost blocate în instanță, din
cauză că nu îndeplinesc
normele de mediu. Când s-a
început construirea lor
normele de mediu erau altele!

Lipsit de scrupule, Virgil
Popescu ne vinde, din nou,
pielea ursului din pădure.
Acesta spune că la Termocen-
trala Mintia vor fi montate
instalații pe gaz, care vor pro-
duce curent, iar poluarea va fi
redusă. Oare domnul ministru
uită să ne spună că, de fapt,
acele instalații ar urma să fie
realizate de Romgaz, o com-
panie cu capital majoritar de
stat? Prin urmare vor fi făcute
tot pe cheltuiala noastră! 

Popescu se preface a uita că
România nu-și poate asigura
consumul integral de gaz din
producție proprie și că 30 la
sută din acest combustibil vine
din import. Același ministru
nu ne spune la ce prețuri se va
produce energia electrică pe
bază de gaz. 

La Termocentrala Mintia se
pot instala cuptoare pe
biomasă, fiind cea mai ieftină
și ecologică soluție. Avem la
dispoziție tehnologia creată de
inventatori români. Mai de-
vreme sau mai târziu, tot aici
vom ajunge. Termenul e 2050. 

Termocentrala nu trebuie
vândută, iar o transformare a
ei în centrală pe gaz este
inutilă, este doar o manevră de
a stoarce bani din bugetul țării. 

Ministrul Popescu trebuie
oprit din a devaliza o țară
întreagă! 

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală

22 HUNEDOARA

Ministrul Energiei devalizează

o țară întreagă! OPRIȚI-L!
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Campionatele Eu-
ropene de înot pen-
tru juniori 2022

care se desfăşoară la
Complexul Olimpic de
Nataţie Otopeni în pe-
rioada 5-10 iulie reunește
la start 494 de sportivi
din 42 de ţări. România
este reprezentată de 26
de înotători, 14 la mas-
culin şi 12 la feminin.

Sportivul David Popovici a
obţinut, miercuri, a doua sa
medalie de aur la Campio -
natele Europene de înot pen-
tru juniori de la Otopeni,
impunându-se în finala pro -
bei de 200 m liber cu timpul
de 1 min 45 sec 45/100.

David Popovici (17 ani) a
cucerit prima sa medalie de
aur la CE de juniori de la
Otopeni, marţi, în proba de
ştafetă 4x100 m masculin.

România, în formula David
Popovici, Vlad Stancu, Ştefan
Cozma şi Patrick Sebastian
Dinu, a urcat pe prima
treaptă a podiumului, im-
punându-se în finală cu tim-
pul de 3min18sec93/100.

Ştafetă combinată a Româ -
niei, compusă din David
Popovici, Patrick Sebastian
Dinu, Bianca Costea şi Re-
becca Aimee Diaconescu, a
obţinut, miercuri, medalia de
argint în finala probei de
4x100 m liber din cadrul
Campionatelor Europene de
înot pentru juniori care se
desfăşoară în aceste zile la
Otopeni.

Ştafeta României, care in-
trase în ultimul act cu al
şaselea timp din calificări, a
încheiat pe locul 2 cu timpul
de 3 min 29 sec 35/100, după

Ungaria, care a terminat în 3
min 28 sec 83/100. Sportivii
români au condus mare parte
din cursă, însă au pierdut
medalia de aur pe ultima sută
de metri.

Medalia de bronz a revenit
ştafetei din Polonia cu 3 min
29 sec 85/100.

Delegaţia României a câ ş -
tigat până acum trei medalii
la CE de înot pentru juniori de
la Otopeni: două de aur prin
ştafeta masculină 4x100 m
liber, alcătuită din David
Popovici, Vlad Stancu, Ştefan
Cozma şi Patrick Sebastian
Dinu, şi prin David Popovici
în proba de 200 m liber şi una
de argint prin ştafeta mixtă
de 4x100 m liber David
Popovici, Patrick Sebastian
Dinu, Bianca Costea şi Re-
becca Aimee Diaconescu.

Natație 

David Popovici,
medaliat cu aur la 200 m

Marele maestru rus
Ian Nepomniaci a
câştigat Turneul

Candidaţilor de la
Madrid, care îi oferă posi-
bilitatea să-l înfrunte pe

campionul mondial en
titre la şah, norvegianul
Magnus Carlsen,
informează AFP.

Cu cinci victorii şi nouă rem-
ize, Nepomniaci i-a dominat
fără probleme pe adversarii săi
din capitala Spaniei, im-
punându-se pentru al doilea an
consecutiv în Turneul Candida -
ţilor. Jucătorul rus, învins în de-
cembrie 2021 de Magnus
Carlsen în meciul pentru titlul
mondial, va avea ocazia să-şi ia
revanşa în faţa şahistului
norvegian în aprilie 2023. Însă
Carlsen a lăsat de mai multe ori

să se înţeleagă că ar putea
renunţa fără luptă la coroana
pe care o deţine de aproape
zece ani.

Campionul norvegian, care
a făcut o vizită surpriză la
Madrid, în timpul turneului, s-
a întâlnit cu preşedintele
Federaţiei internaţionale de
şah (FIDE) pentru a negocia
participarea sa la meciul pen-
tru titlul mondial, cu condiţia
efectuării unei schimbări în
formatul duelului.

În cazul în care Magnus
Carlsen va renunţa la apărarea
titlului mondial, Ian Nepom-

niaci ar urma să-l înfrunte pe
chinezul Ding Liren, clasat pe
locul secund la Turneul
Candidaţilor.

Clasamentul final al Turneu-
lui Candidaţilor, după 14
runde:

1. Ian Nepomniaci (Rusia)
9,5 puncte; 2. Ding Liren
(China) 8 puncte ; 3. Teimour
Radjabov (Azerbaidjan) 7,5  ;4.
Hikaru Nakamura (SUA) 7,5 ; 5.
Fabiano Caruana (SUA) 6,5; 6.
Alireza Firoujza (Franţa) 6 ; 7.
Richard Rapport (Ungaria) 5,5
;  8;.Jan-Krzysztof Duda (Polo-
nia) 5,5

Șah  

Norvegianul Magnus Carlsen, față în față 
cu rusul Ian Nepomniaci la titlul mondial

Simona Halep s-a cali-
ficat miercuri în
semifinala turneului

pe iarbă de la Wimble-
don., turneu de Mare
Slem cu premii consis-
tente. Întrebată dacă
joacă acum cel mai bun
tenis al său de când a
câştigat Wimbledon în
2019, Halep a răspuns:
"Cu siguranţă acesta este
cel mai bun tenis al meu.
Încerc să-mi recuperez în-
crederea şi este bine." a
declarat Simona Halep
după ce s-a calificat în
semifinalele turneului de
Mare Şlem de la Wimble-
don.

"Este formidabil să fiu din
nou în semifinale. Sunt
foarte emoţionată în acest
moment. Înseamnă mult. Am
întâlnit astăzi o adversară
dificilă - la sfârşit putea lovi
mingea foarte puternic. A
trebuit să rămân tare pe pi-
cioare - m-au ajutat astăzi.
Am avut nevoie şi de servi-

ciul meu - totul a fost bine şi
s-a terminat cu bine", a mai
spus Halep după victoria în
faţa americancei Amanda
Anisimova (6-2, 6-4).

Simona Halep (30 ani, 18
WTA), cap de serie numărul
16, a obţinut victoria în 63
de minute şi va juca a treia
oară în semifinale la All Eng-
land Club, după 2014 şi
2019.

Campioană la Londra în
2019, Simona Halep, care în
2021 nu a participat la Wim-
bledon, fiind accidentată
(ediţia din 2020 a fost
anulată), a ajuns astfel la 12
victorii consecutive la Grand
Slam-ul pe iarbă.

Adversara jucătoarei din
România în semifi nale
(meciul s-a jucat aseară) a
fost kazaha Elena Rîbakina,
locul 23 WTA, cap de serie
numărul 17, prima jucătoare
din Kazahstan care atinge
semifinalele unui turneu de
Mare Şlem.

Tenis de câmp

Simona Halep,  la cel mai bun
sezon pe iarbă



Începând din ediția
2022/23, competiția
devine Cupa României

Betano și propune un nou
format, mai spectaculos
și atractiv! Faza regională
se joacă pe 6, 9 și 13 iulie!
Cupa României s-a rein-
ventat: cu un nou format
competițional și un nou
sponsor principal, Be-
tano, continuă tradiția
meciurilor de poveste!
După disputarea fazei
județene din ediția
2022/23, intrăm deja în
această lună în Faza
Regională.

Meciurile se vor desfășura
în cele 14 grupe planificate
cu câte 3 echipe fiecare și
grupate în 7 regiuni geo -
grafice. Ulterior, pe 16 iulie,
câștigătoarele celor două
grupe din fiecare regiune se
vor întâlni în Finala Regio -
nală!

Dar iată cum arată tabloul
și programul complet al fazei

regionale, precum și men -
țiuni foarte importante, la
final, legate de criteriile de
departajare în fiecare grupă!

Meciul 1: 6 iulie, Meciul 2:
9 iulie, Meciul 3: 13 iulie

Echipa  câștigătoare a fa -
zei județene, Gloria Ora șului
Geaogiu este reparti zată în
Regiunea 4, Grupa 1 și va
juca după următorul pro-
gram:

6 iulie: Nera Bogodinți
(Ca raș-Severin) – CSO
Turceni (Gorj), pe 9 iulie: CS
Gloria al Orașului Geoagiu
(Hunedoara) – Nera Bogo -
dinți și pe 13 iulie: CSO
Turceni – CS Gloria al
Orașului Geoagiu

În grupa 2 sunt calificate
și se vor întâlni la datele
menționate mai sus, forma -
țiile Victoria Felnac (Arad) –
Recolta Dănceu (Mehedinți),
CSM Lugoj (Timiș) – Victoria
Felnac, Recolta Dănceu –
CSM Lugoj
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Întâlnirea de fotbal din-
tre Româniea și
Bosnia-Herţegovina, ul-

tima din cadrul grupelor
Ligii Naţiunilor, se va dis-
puta, la 26 septembrie
(ora 21:45) pe Stadionul
Rapid-Giuleşti,
informează Federaţia
Română de Fotbal pe site-
ul său oficial.

"Federaţia Română de Fot-
bal a anunţat la UEFA arena
pe care se va disputa ultimul
meci al 'tricolorilor' din gru-
pele Nations League

2022/23. Meciul România -
Bosnia şi Herţegovina, se va
disputa pe stadionul Giuleşti
din Capitală, acolo unde şi în
luna iunie s-au jucat partidele
cu Finlanda şi Muntenegru",
se precizează pe site-ul citat.

Cele două echipe naţionale
s-au întâlnit în Giuleşti, pe
fostul stadion, şi în 2011, într-
un meci câştigat de România
cu 3-0 în preliminariile Cam-
pionatului European din
2012.Până la meciul cu
Bosnia-Herţegovina, "trico -

lorii' se vor deplasa la Hel -
sinki, pe Stadionul Olimpic,
pentru partida cu Finlanda,
programată la 23 septembrie
(ora 21:45).

Echipa naţională de fotbal
a României a mai disputat pe
noul Stadion Rapid-Giuleşti
două partide în cadrul Grupei
a 3-a a Ligii B din Liga
Naţiunilor, obţinând o victo-
rie, scor 1-0, cu Finlanda (11
iunie 2022) şi o înfrângere,
scor 3-0, în faţa Muntenegru-
lui (14 iunie 2022).

Fotbal 

Proiect POCA, pus în aplicare
de  Asociaţia judeţeană 
de Fotbal Hunedoara

Fotbal 

Cupa României,
într-un nou format

ANUNŢ  MEDIU

S.C. DARAMA  OAK  FOREST SRL, cu sediul în locali-
tatea Sântandrei, str. Principală, nr.26, jud. Hunedoara,
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea
autorizației de mediu pentru obiectivul TĂIEREA ȘI
RINDELUIREA LEMNULUI  situat în localitatea Orăștie,
str. Gării, nr.3, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara din
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8-16) și
vineri (orele 8-16).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter-
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

,,Fotbalul este mai
mult decât un
joc",  - Proiect

cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020,
a  fost lansat  de către AJF
Hunedoara.

Lansarea proiectului eveni-
ment s-a desfă șurat în pre zența
repre zen tanților  auto rită ților
parte nere în acest proiect. Au

fost prezenți la momentul de
debut al acestui proiect prefec-
tul județului Hunedoara, Călin
Petru Marian, vicepreședintele
Consiliului Județean Hune-
doara, Alin Țambă, directorul
de cancelarie a Prefecturii
Județului Hunedoara, Alexan-
dru Dîlv, primarul orașului
Geoagiu, Vasile Cărăguț, vi-
ceprimarul municipiului Deva,
Ferdinand Pogocsan, primarul
comunei Vața de Jos, Liviu

Lință, precum și a repre -
zentanților membrilor afiliați.

Florin Sari, managerul
pentru responsabilitate so -
cială a Federației Române de
Fotbal, prezent la acest eveni-
ment, a reliefat importanța
aplicării la proiecte cu
finanțare euro peană, consi -
derând că acest prim proiect
poate fi un model de bune
practici.

Naționala de fotbal a României joacă cu
Bosnia-Herțegovina pe Stadionul Giulești



Iulie - care-și deschide
larg porțile spre soare,
este a șaptea lună din

calendarul Gregorian cu o
durată de 31 de zile. În
popor se mai numește și
”cuptor”, ”coptari”, adică
luna fierbințelilor și a
coacerilor. Este luna
consacrată secerișului, de
aceea se spune că toți
sfinții prăznuiți în această
perioadă au puteri
nebănuite asupra
recoltelor. 

Numele lunii Iulie
Vine de la Iulius Cezar, care

s-a născut în luna iulie. În tre-
cut, iulie avea denumirea în
latină Quintilis, întrucât era a
cincea lună în calendarul
roman, care începea cu luna
martie, scrie calendarul-
zilei.ro. Grecii o numeau
Hekatombaion. În fiecare an,
luna Iulie începe cu aceeași zi
a săptămânii ca și Aprilie, iar
în anii bisecți, ca și Ianuarie.

Prima sărbătoare 
a lunii

Este Cosmandinul sau
Sfinții Cosma și Damian care,
în credința populară feresc
oamenii de boli. De asemenea,
sărbătoarea  este respectată
pentru ca oamenii să fie feriți
de foc, de arșița soarelui, care
poate usca recolta, dar și de
trăsnete sau incendii. 

Precupul sau Ziua
Lupului

Se sărbătorește în data de
8 iulie, când Biserica Orto -
doxă îl pomenește pe Sfântul
Mare Mucenic Procopie. În
popor, despre el se spune că
”Pricopul prico pește”, adică
ajută să dea în copt
semănăturile din primăvară,
apără recoltele și casele de
fulgere, trăsnete, iar grindina
o transformă în picături de
apă înainte de a cădea pe
pământ (Pricupul ”arde piatra
în apă”). Despre femeile care

lucrează în această zi se spune
că lupul le va fura pruncii.

Circovii de vară sau
Circovii Marinei

Sunt sărbătoriți în unele
zone ale țării pe 15, 16, 17, iar
în altele pe 16,17,18. Dar, mu-
cena Marina este comemorată
în calendarul creştin-ortodox
pe 17 iulie. În trecut, despre
circovi se credea că sunt
făcători de rele, care păzeau și
îngrijeau hrana animalelor
sălbatice. În această perioadă
sătenii nu strâng grămezile de
fân sau grâu, pentru a preîn-
tâmpina aprinderea lor.

Sfântul Ilie (Sânilie) –
20 iulie

Marchează miezul verii
pastorale. În credința
populară, Sf. Ilie este conside -
rat ocrotitorul recoltelor, el
fiind cel care controlează
tunetele și fulgerele, pedep -
sindu-i pe cei necredincioși.
Despre Sfântul Ilie se spune că
în cer cutreieră norii, fulgeră
și trăsnește dracii cu biciul
său de foc, ca să-i pedep -
sească pentru răul pe care i l-
au pricinuit. Iar pentru că
aceștia se ascund, pe pământ,
prin arbori, în turlele biseri-
cilor sau chiar în trupul unor
animale, Sânt-Ilie trăsnește
năprasnic, pentru a-i nimici,
scrie traditiisiobiceiuri.ro. 

Potrivit tradiției populare,
până în data de 20 iulie nu se
consumau mere și nici nu era
voie să se bată unul de altul,
pentru a nu bate grindina. În
această zi, merele, fructele lui
Sânt-Ilie, se duc la biserică

pentru a fi sfințite, existând
credința că acestea vor deveni
mere de aur pe lumea
cealaltă. Tot în această
perioadă apicultorii recoltau
mierea, operațiunea nu-
mindu-se ”retezatul stupilor”.
După recoltare, cei din casă
împreună cu rudele și vecinii
gustau din mierea nouă și se
cinsteau cu țuică, totul trans-
formându-se într-o petrecere.
Dar, la masa festivă nu erau
invitați cei care știau să facă
vrăji, mierea furată în această
zi fiind cu mare putere la
farmece. 

Ciobanilor le era permis să
coboare pentru prima oară
după urcarea oilor la stână,
aducând în dar soțiilor sau iu-

bitelor furci de lemn pentru
tors, lucrate de ei cu migală.
De asemenea, în această zi se
culegeau plantele de leac, în
special busuiocul.

Ilie Pălie – 21 iulie
Despre el se spune că ar fi

fost vizitiul lui Sântilie. În
popor există credința că oa-
menii care lucrează în această
zi vor fi ”păliți” chiar a doua zi.
Se mai spune că Pălie naște
focul, iar Foca, ce cade în
următoarea zi, ar sufla în  acel
foc şi l-ar face mai mare. De
aceea, oamenii cu frică de
Dumnezeu, nu folosesc cup-
torul, nu lucrează pământul,
nu merg la fân. În schimb, au
obiceiul să dăruiască apă,
faguri de miere şi fructe
călătorilor.

Sf. Pantelimon sau
Pintilei călătorul

Numit și ”doctorul fără de
arginți”, Sfântul Pantelimon
este prăznuit de către creștinii
ortodocși la data de 27 iulie.

Este considerat ocrotitorul
medicilor și tămăduitor al bol-
navilor, scrie creștinortodox.ro.
Sfântul Pantelimon și-a
împărțit averea săracilor și i-a
vindecat de boli, fără să ceară
nimic în schimb, de unde-i vine
și numele de ”doctor fără
arginți”. Minunile săvârșite în
timpul vieții sale fără de păcat
au făcut înconjurul lumii, el
reușind să-și aducă și tatăl
păgân pe calea credinței.

***
• Potrivit credinței popu-

lare, sfinții prăznuiți în
această perioadă, dacă sunt
cinstiți cum se cuvine, vor
proteja recoltele.

• De asemenea, cei care se
vor căsători în luna iulie, vor
avea parte de o căsnicie
fericită, fiind protejați de
sfinții acestei luni. 

• Și, se mai spune că, pe cât
de cald va fi în luna lui ”Cup-
tor”, pe atât de frig va fi în luna
lui ”Făurar”.

Cornelia Holinschi
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Sărbători importante
• 1 iulie – Cosmandinul (Sfinții Cosma și Damian);
• 8 iulie – Precupul;
• 16-18 iulie – Circovii de Vară;
• 20 iulie – Sf. Ilie (Sânilie);
• 21 iulie – Ilie Pălie;
• 27 iulie - Sf. Pantelimon (Pintilei călătorul).

GRATUIT la Centrul SPA 
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
săptămânal, împreună cu familia ta (maxim 4 persoane) de o intrare
GRATUITĂ la Centrul SPA Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din Deva, str. 22 Decem-
brie, nr. 37A, cam. 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii.
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume...................................................................................................................

Prenume ........................................................................................................

CI seria.......... nr................................. Localitatea .................................

............................................................. Tel. ....................................................

$

Sărbătorile 
lunii iulie,
superstiții 
și obiceiuri

Sărbătorile 
lunii iulie,
superstiții 
și obiceiuri



Savuroase, parfumate
și răcoritoare, caisele
au strâns în conținutul

lor tot auriul soarelui de
vară. Cultivate încă din an-
tichitate în Europa și
China, caisele au fost aduse
de greci pe teritoriul Arme-
niei. Impresionați de gus-
tul lor unic, grecii le
considerau ”fructe de
sorginte divină”, fiind
oferite ca ofrandă zeilor.

Proprietăți nutritive
Potrivit cercetătorilor, cai -

se le posedă antioxidanți
puter nici, din categoria caro -
te noizilor, care le dau culoarea
specifică. Bogate în vitamine
și minerale, consumul acestor
fructe completează în mod efi-
cient nevoile noastre  nutri-
tive. Nutriționiștii recomandă
ca fructul să fie consumat
atunci când este bine copt,
porția zilnică fiind de 350 g pe
zi. Consumul de caise ajută la
tratarea indigestiei, consti pa -
ției, febrei, a bolilor de piele
sau anemiei, scrie viataverde-
viu.ro. De asemenea, îmbună -
tățesc sănătatea inimii, reduc
colesterolul, previn deterio-
rarea vederii, ajută la pier de -
rea în greutate, întărec oasele,
menținând echilibrul organis-
mului.

Sâmburii de caise
Au proprietăți extraor-

dinare, cercetătorii ajungând
la concluzia că sâmburii aces-
tor fructe conțin o mare canti-
tate de Vitamina B17, numită
„amigdalina”, o speranță de
viață pentru bolnavii de can-
cer. De asemenea, miezul din
sămânța de caisă era folosit,
din timpuri străvechi, pentru

atenuarea problemelor respi-
ratorii, precum astmul,
bronșita sau tusea persis -
tentă. Dar sâmburii de caise
nu trebuie consumați la în-
tâmplare, doza recomandată
fiind de 8-10 sâmburi pe zi.
Dacă doza este depășită,
amigdalina poate deveni
toxică pentru organism, spun
specialiștii.

Terapii naturiste
Fructe cu un aport însem-

nat de vitamine, fibre și mi -
nerale, caisele sunt utile în caz
de:

Astm sau bronșită
O cură cu miez de sâmbure

de caisă are un efect extraor-
dinar asupra organismului,
scrie formula as. În astfel de
situații, se vor  consuma, zil-
nic, câte cinci mieji dimineața,
la micul dejun, timp de 60 de
zile. Sunt utile și caisele
coapte, acestea având efecte
antiinflamatoare și antioxi-
dante.

Colesterol și
trigliceride mărite
În astfel de situații, se va

consuma o jumătate de kilo-
gram de caise pe zi, într-o cură
de minim patru săptămâni.
Caisele, fiind bogate în fibre
alimentare, împiedică asimi-
larea grăsimilor saturate, în
timp ce vitamina A din
conținutul lor, previne oxi-
darea colesterolului ”rău” și
depunerea acestuia pe pereții
vaselor de sânge.

În caz de cistită
Terapeuții recomandă con-

sumarea caiselor bine coapte,

care  provoacă o reacție
alcalină în interiorul organis-
mului, contribuind la alcali -
nizarea urinei.

Previn infarctul mio-
cardic

Licopenul și celelalte sub -
stanțe active din conținutul
caiselor împiedică oxidarea
colesterolului și depunerea pe
arterele coronariene, micșo -
rând riscul de infarct, spun
cercetătorii.

În cazul tulburărilor
de memorie

Sâmburii de caise sunt
foarte utili, consumându-se
cinci-zece sâmburi pe zi, în
cure de două săptămâni, ur-
mate de alte două săptămâni
de pauza. Aceștia, spun
cercetătorii, împiedică sau
stopează procesele degenera-
tive de la nivelul creierului.

Bolnavii de gută
Pot consuma 600-800

grame de caise proaspete pe
zi, timp de 30 de zile.  O astfel

de cură, spun cercetătorii,
mobilizează sărurile acidului
uric. În lipsa caiselor, se pot
consuma piersici sau nec-
tarine.

Alte întrebuințări
Ușor digerabile și deosebit

de gustoase, caisele sunt
folosite și  la prepararea su-
curilor, siropurilor sau nec-
tarului, acestea păstrându-și
în mare parte calitățile nutri-
tive.

Sirop de caise
Ingrediente: 1 kg caise

bine coapte, 1 kg zahăr, o
lămâie, ½ linguriţă scorţi -
şoară.

Mod de preparare
Caisele, spălate și curățate

de sâmburi, se pun într-o
cratiță și se acoperă cu apă. Se
fierb timp de șapte minute,
apoi se lasă să se răcească. Se
strecoară printr-o sită deasă,
iar sucul rezultat se pune într-
cratiță. Fructele fierte se
curăță de coajă, se zdrobesc
cu o furculiță și se adaugă la

suc. La compoziție se pune și
un pahar de apă, iar amestecul
se fierbe din nou timp de cinci
minute. După răcire se
strecoară, iar sucul rezultat se
amestecă bine cu zahărul și se
fierbe din nou, timp de 20 de
minute, amestecându-se des,
până capătă consistență. La
final, se adaugă feliile de
lămâie și scorțișoară, după
care, sucul se toarnă în sticle
sterilizate.

Nectar de caise
Ingrediente: 2 kg de caise

bine coapte, 1,2 l de apă,
500 g zahăr, sucul de la o
lămâie.

Mod de preparare
Caisele, spălate și fără sâm-

buri, se pasează. Separat, apa
cu zahărul și sucul de lămâie
se pun la fiert timp de 10
minute, apoi se adaugă caisele
zdrobite. Totul se fierbe timp
de 10-15 minute, după care,
nectarul fierbinte se toarnă în
sticle sterilizate și se păs -
trează la rece.

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

CAISELE – fructe de sezon, 
cu multiple calități terapeutice
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La începutul intervalului primiți
vești legate de schimbările pro-
fesionale și salariale care vor
avea lor. Relațiile colegiale se
îmbunătățesc, mai ales că veți
lucra la un proiect comun. Ve -
niturile voastre vor crește prin
apariția unor noi variante de
câștig.

Chiar dacă v-ați propus să faceți
unele schimbări în viața
voastră, astrele vă sfătuiesc să
evitați investiții pe termen lung.
Limitați-vă doar la bugetul pe
care-l aveți, întrucât tendința de
a cheltui mai mult este
păguboasă.

Energia de care dispuneți este la
cote maxime fiind dublată și de
puterea astrală. Concentrați-vă
pe ceea doriți să faceți în conti -
nuare și aranjați-vă viața așa
cum vreți. Se deschid oportu -
nități financiare la serviciu, in-
trând în discuții și modificări
profesionale avantajoase.

Intenționați să vă retrageți din
prim-planul vieții cotidiene și să
petreceți timpul alături de cei
apropiați. Veți avea discuții pe
teme profesionale cu persoane
de încredere și este posibil să
luați o hotărâre definitivă în
privința serviciului. Aveți nevoie
de prudență și răbdare.

Se întrevăd câștiguri consistente
și trebuie să luați decizii imedia -
te atunci când vine vorba de
investițiile pe care doriți să le
faceți. La serviciu lucrurile se
îmbunătățesc. Sunt mari șanse
să remediați unele neînțelegeri
cu rudele.

Începe o perioadă favorabilă, în
care starea voastră de spirit se
va îmbunătăți. Primiți vești
bune de la persoanele dragi, iar
acest lucru vă mobilizează. La
locul de muncă nu sunt pro -
bleme deosebite, dar vă stră -
duiți să faceți totul cu atenție și
responsabilitate.

Reușiți să lămuriți unele relații
și situații încurcate legate de o
moștenire. Veniturile voastre
vor crește, dar asta înseamnă că
veți lucra mai mult. Vă implicați
în proiecte noi și este posibil să
plecați în străinătate pentru o
perioadă nedefinită.

Relațiile parteneriale sunt la
cote înalte, chiar dacă mai
persistă unele probleme legate
de latura financiară. Le veți re-
zolva pe parcursul intervalului,
mai ales că este foarte aproape
concediul. Există riscul să faceți
cheltuieli inutile.

În prima parte a intervalului, la
locul de muncă este multă
agitație. Activitățile și modifi -
cările survenite în plan profe-
sional vă solicită în mod
deosebit și există riscul să vă
neglijați problemele de sănătate
Câteva zile libere v-ar ajuta
mult. 

Proiectul la care lucrați se
apropie de final, iar concediul
este tot mai aproape. Vi se pro -
pune o nouă colaborare, dar
intenționați să o amânați.
Evitați exagerările și țineți cont
de spusele prietenilor. În plan
sentimental apar lucruri noi,
neașteptate.

Relațiile cu membrii familiei s-
au îmbunătățit simțitor, așa că
vă puteți ocupa și de planurile
legate de viitor. La serviciu apar
activități noi, și sunteți nevoiți
să le rezolvați foarte repede.
Persoanele din anturajul
apropiat vă ajută în ceea ce
doriți să realizați.

Primiți susținere financiară de la
locul de muncă și faceți
reamenajări în căminul vostru.
Reușiți să clarificați și unele
neînțelegeri cu rudele. Per-
soanele singure au posibilitatea
să-și găsească sufletul pereche și
chiar să-și schimbe viața.

• Curiozitate...
- Îi departe Oradea?
- Ești pe jos sau cu mașina?
- Pe jos…
- No, mergi drept înainte și marți o iei la stânga!

• La tribunal
- De ce v-ați omorât soțul după 30 de ani de

căsătorie?
- De lene…am tot zis: las pe mâine, las pe mâine…

• În trafic
Un șofer este oprit de un polițist:
- De ce ați băut?
- Mi-a născut nevasta!
- Și mortul din portbagaj?
- El e tatăl copilului!

• O blondă, la cumpărături
- Bună ziua, aș dori pantofii aceia.
- Spuneți-mi numărul.
- 0788 567 4…
- Numărul pantofilor!
- Doi!
- Să vină un coleg să se ocupe de doamna blondă!

• Cadoul ideal
Iubito, ce cadou vrei să-ți fac de ziua ta?
- Nu știu.
- Ce îți place cel mai mult?
- Vecinul de la trei!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 8 iulie
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Iadul de gheață
TVR 1, ora 21,10, Călugăr antiglonț

Sâmbătă, 9 iulie
PRO CINEM, ora  20,30, 6,9 pe scara Richter
ACASĂ, ora 21,00, Limbajul iubirii

Duminică, 10 iulie
TVR 2, ora 20,10, Raliul
ACASĂ, ora 21,00, Prieteni din copilărie

Luni, 11 iulie
ACASA GOLD, ora 20,00, Refugiul, serial nou
FILM CAFE, ora 22,00, Adevărul despre Ana

Marți, 12 iulie
PRO TV, ora 21,30, Cursă mortală
FILM CAFE, ora 22,00, Scarface

Miercuri, 13 iulie
TVR 2, ora 20,10, Castele din cărți de joc
PRO CINEMA, ora 20,30, Maestrul Tai Chi

Joi, 14 iulie
TVR 2, ora 20,10, Jocul răzbunării
PRO CINEMA, ora 22,30, Marea

mahmureală

Vineri, 8 iulie, ora 21,00

Cealaltă moștenitoare  Boleyn
Acțiunea filmului are loc în secolul al XVI –lea, pe

fundalul unui moment definitoriu pentru istoria
Europei. Ana și Mary Boleyn, două frumoase surori,
mânate de ambiția fără margini a familiei, intră în
competiție pentru iubirea lui Henry al VIII, un rege
pasional și foarte chipeș. Chiar dacă în final
amândouă surorile vor ajunge în patul lui, doar una
dintre ele reușește să urce pe tron. Dar, domnia ei
va fi scurtă și tulbure, sfârșindu-se tragic.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - S - S - POTOPI - RAMAS - ACCENT - IURTA - EST - HR - AERE - AL - ORA - BABAC - PAIATE - TA - II - AI - AGA - Z - RAC - G - V - CLOR - MAPA - ERETIC - BIO
- IRITA - MAIMUTE - I - RISCA - RARIT - GER - SAN - SUAV - VN - RI - CAIZI - VIOAIE - LA - D - TRI - T - CATRE - AE - CEA - L - IE - T - PIR - UA - PC - ERE - OI -
RATA - ASTIA - I - A - E - M - VADIT - UITA - PADURI TROPICALE - DICTATOR - ACADEA - MEI - MAR - D - PASARI - RP - AA - BIRUIT - TEBEA 



”V
a fi atât de mare
încât ei nu vor şti
niciodată că sunt

sclavii noştri.”Citat din
cartea: ,,Legământul se-
cret’’ - Rockefeller.

Criza la care asistăm pare
să readucă în discuție Statul,
după ce decenii la rândul s-a
vorbit numai despre declinul
său. Viteza, caracterul general
și chiar nerăbdarea cu care
acest aparat represiv a fost
pus în funcțiune contrastează
dureros cu întârzierile, lipsa
de pregătire și indecizia
politicilor noastre sanitare,
fie că era vorba de măști, teste
sau tratamente potențiale.
Greșelile, chiar și cele făcute
dintr-o neștiință inocentă,
sunt pedepsite cu amenzi ex-
orbitante. Cât despre națiune,
ea a fost abandonată, discre -
ditată și delegitimată vreme
de 31 ani, la fel cum a fost
abandonată, discreditată și
delegitimată orice idee de-
spre politica industrială. Au
renunțat la însăși ideea de
independență națională pen-
tru comerțul global. Relația
dintre omul de știință sau
cercetător și omul politic,
baza modernității politice,
este răsturnată complet de
aceste vremuri. 

Nulitățile conduc 

valorile

Care încearcă să ascundă
deciziile politice în spatele ex-
pertizelor științifice. În ceea
ce-i privește pe experți și oa-
meni de știință, trebuie făcute
anumite distincții. Am de-
scoperit, de asemenea, polit-
ica științei, care nu este mai
nevinovată decât politica
obișnuită. Expertiza nu oferă
nicio imunitate împotriva
dorinței de putere. În orice
caz, pică în sarcina aleșilor să
ia decizii, deoarece ei sunt cei
responsabili de tot, adică de
corpul politic. Dar nu răspund
de nimic concret. Aristotel
avea dreptate: ”politica este
regina științelor”! 

Uniunea Europeană 

Este la fel de slabă pe cât
sunt statele care o formează.

Uniunea se află în fază
terminală. Fie va șchiopăta în
forma prezentă, fie se va dez-
integra. Ordinea europeană
se bazează pe hegemonia
germană, o hegemonie care
este acceptată și apreciată de
restul Europei. Germania se
găsește în cea mai stabilă și
favorabilă situație în care a
fost vreodată. Domină prin
simpla prezență. Nu are
nevoie să facă vreo mișcare -
sau mai degrabă, nu trebuie
să facă vreuna. Acesta este
sfârșitul fanteziei europene.
Nu există vreo aventură
fantastică pe drumul acesta
european decât cel creat de
Ursula și Biden. Fiecare
națiune a descoperit carac-
terul neschimbabil al ființei
sale colective. Eliberați de
visul acesta frustrant „mereu
mai multă Europă”, putem
acum redescoperi o anumită
afecțiune pentru ceea ce sun-
tem, putem încerca să ne
adunăm forțele. Sunt sur-
prins de ușurința cu care
democrațiile noastre liberale
au acceptat suspendarea
celor mai multe dintre
libertățile noastre.

Fragilitatea sănătății

umane 

Reprezintă, într-un fel, o
urgență permanentă și îi
poate oferi Statului o justifi-
care pentru o stare perma -
nentă de urgență. Noi vedem
acum în Stat singurul apă -
rător al drepturilor noastre.
Acum, din moment ce viața
este primul dintre drepturile
noastre, i se deschide Statului
un drum larg pentru puterea
sa inchizitorială. Acestea fiind
spuse, noi ne-am lăsat în
mâna Statului. Statul a ajuns
ca un vapor naufragiat. 

Spontaneitatea discursului
public a fost supusă unei cen-
zuri apriorice, care a avut
drept efect excluderea dezba-
terii legitime asupra celor mai
importante probleme ale
vieții noastre comune și chiar
ale vieții noastre private. Într-
un cuvânt, am interiorizat un
cod de discurs și expresie în
fața căruia rezistența este

considerată periculoasă. În
felul acesta, am lăsat în urmă,
pe tăcute, regimul liberal și
democratic care era informat.
Lumea noastră este plină de
”victime” care, printr-o voce
care e în același timp plângă -
reață și amenințătoare, susțin
că sunt rănite de toată
această discuție. 

Sunt subminate principiile
fundamentale ale globalismu-
lui numit liberal – adică,
competiția sau ideea că or-
dinea umană apare din regle-
mentarea impersonală a
fluxului. Această ideologie a
profitat de anumite teme lib-
erale, dar liberalismul pe care
ni-l dorim prezervat este ceva
diferit. 

Un regim liberal organi -
zează concurența pașnică
pentru a defini și implementa
anumite reguli pentru viața
comună. Nu a exista vreodată
un regim liberal fără un cadru
național. Liberalismul acum
este al unui grup catastrofal
de corupt. În ultimii ani,
Statul a fost afectat de o
corupție care a cuprins toate
clasele: bogații, din moment
ce regimul a luptat  în a în-
toarce spatele națiunii, uneori
până într-acolo încât și-au
pierdut simțul binelui comun;
săracii au fost descurajați de
la muncă prin beneficii so-
ciale fără discriminare. 

Ce ne spunea ,,criza
medicală” despre locul morții
în societatea noastră moder -
nă? Guvernul UE și-a luat
asupra sa autoritatea, practic,
de a interzice ultimul ritual
de care suntem atașați – și
anume, ritualul înmormân -
tării. Împotriva tendinței din
ce în ce mai răspândite de a
face moartea invizibilă,
această măsură a guvernului
a provocat întristare, con-
sternare și dezaprobare (gu-
vernul UE)

Această ștergere brutală a
morții este inseparabilă de
îndepărtarea religiei. Politi-
cienii nu au observat uriașul
și inadmisibilul abuz de put-
ere ce există implicit în unele
dintre deciziile lor. Cum este
posibil? Am băut din cupa cu
vinul urgiei, cum spune Scrip-

tura. Biden și Ursula văd
numai interesele lor. Cumpă -
ra vaccinuri în cantități
enorme, încearcă să oblige
lumea să se vaccineze, ca să
nu deranjeze compania pro -
du cătoare. S-a întrebat cineva
de morțile subite, în special la
tineri? 

Am delegitimat instituțiile
care ordo nează transmiterea
vieții, iar acum îndepărtăm
ritualurile care acompaniază
moartea. 

Este timpul 

să ne trezim! 

Deși este folosit (de fapt
prea de multe ori), înțelesul
conceptului este aproximativ
și fluid. În esență este un
simptom al nepăsării față de
„cuvânt” și față de importanța
lui în general. Este o ispită a
vremii pe care o trăim. Este
uitat că realitatea văzută
există și se menține prin „cu-
vânt”. Este nesocotit însuși el-
ementarul truism după care
„cuvintele au înțeles”. Acest
simptom este încă mai
dureros, căci deliberat se cau -
tă „relativizarea” adevărului.
”Globalismul”, sordida ideolo-
gie care domină puterea
actuală”, imperiul sodomit-
a n g l o - s a xo n - s i o n i s t ” s e
întemeiază pe relativism, pe
confuzia noțiunilor, pe schim-
barea înțelesurilor și așeză -
rilor din veac. 

Sunt cei care limpede au
fost avertizați: „Vai de cei ce
zic răului bine și binelui rău;
care numesc lumina întuneric
și întunericul lumina; care so-
cotesc amarul dulce și dulcele
amar”! Este exprimată o
neînțelegere a conceptului
,,adevar”.

,,Adevărul” nu este suma
unor concepte sau eveni-
mente și, încă mai puțin,
”adevărul” nu are nici o rela -
ție cu părerea „majorității”. 

Într-o asemenea înțelegere
este imperativ ca toți și
fiecare să căutăm să ne rapor-
tam și să căutăm să ne
asemănăm Adevărului. Încă
mai stringent este acest im-
perativ în anii maturității și ai
senectuții, când nu mai există

scuză pentru acțiunile pros -
tești sau pentru râzgâială.

Timpul nu mai are

răbdare

În acei ani, timpul se
„contractă”, se grăbește, nu
mai are răbdare. În tot cursul
vieții, uneori conștient, une-
ori inconștient, uneori din
joacă, ne complacem în nu-
meroase iluzii și roluri. Nu-
trim nenumărate păreri de
sine și de multe ori ajungem
să credem în ele cu strășnicie,
suntem incapabili să avem
despre noi o imagine minimal
obiectivă și legată de „adevăr”.
Nu trebuie uitat că „iluzia”
este singurul lucru pe care îl
poate oferi negativitatea
pură, altcum zis, necuratul, și
prin „iluzie” nu poate el
condiționa și stăpâni. Reve -
nind la ideea anterioară, este
deci necesar că în anii crepus-
culari, și încă mult mai de-
vreme, să căutăm să ne aflăm
în referință și în asemănare
cu Adevărul. Este limpede că
asta înseamnă concordanță
între vorba și fapta, între
gând și realitate. Iar alterna-
tiva, legănarea în iluzii poate
avea urmări dramatice.
Vorbind despre “rătăcirea”
care ne pândește. Este oare
“Alzheimer sau demența
senilă altceva, sortite să
conducă prost omenirea? ,,
Este timpul să ne trezim”,
Pierre Manent. 

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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mod de preparare:
Untul se mixează cu  za -

hărul vanilat, zahărul pudră,
ouăle și zeama de lămâie. Se

obține astfel o cremă con -
sistentă, peste care se cerne,
în ploaie, făina amestecată cu
praful de copt, pudra de cacao

și scorțișoara. Compoziția
obținută se toar nă într-o tavă
dreptun ghiu lară, unsă și
tapetată cu hârtie de copt. Se

dă la cuptor pentru 30-35 de
minute. După ce se răcește,
blatul se taie în două.

Pentru obținerea cremei,
frișca se bate până se
întărește, apoi se încor po -
rează ciocolata tartinabilă.
Crema se împarte în două. O
parte din cremă se amestecă
bine cu 200 g de vișine și se
întinde peste primul blat de
pandișpan. 

Peste blat se pune cea de-a
doua foaie, întinzân du-se uni-
form crema rămasă. Prăjitura
se decorează cu miez de nucă
și vișine după care, se acoperă
cu un strat de gelatina roșie,
preparată după instrucțiunile
de pe ambalaj. 

Prăjitura se dă la rece pen-
tru două ore și se taie doar în
timpul servirii. 
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mod de preparare:
Pipotele și inimile se

curăță, se spală, apoi se pun

la fiert în apă rece. Când apa
începe să fiarbă se spu mea -
ză, până se obține o supă

limpede. Între timp, se
curăță legumele. Ceapa se
toacă fin, iar morcovul se

rade pe răzătoarea mare. În
uleiul încins se pune mor-
covul, se adaugă apoi ceapa,
amestecându-se până ce in-
gredientele se călesc ușor.
Când ceapa devine sticloasă,
peste legume se toarnă apa
în care au fiert pipotele.
După câteva clocote, se
adaugă pipotele și inimile,
apoi fasolea verde, sare,
piper negru măcinat. 

Ciorba se lasă pe foc, până
ce fasolea verde este fiartă

bine. Dacă este nevoie, se
mai adaugă apă. 

Iaurtul, amestecat cu
gălbenușul de ou, la care se
pune câte puțin din ciorba
fierbinte, se toarnă în oala cu
ciorbă, amestecându-se con-
tinuu. La final, se presară
mărar deasupra, se mai dă
un clocot, apoi se stinge
focul. 

Ciorba se acoperă cu un
capac, iar după 10 minute, se
poate servi.

mod de preparare
Dovleceii se spală bine,

apoi se dau pe răzătoarea
mare, cu coajă cu tot. Se pun
într-un vas mai mare, iar
peste ei se presară puțină
sare. Se lasă așa o jumătate
de oră, pentru a-și lăsa apa,
iar între timp se pregătesc
celelalte ingrediente.

Brânza telemea se mărun -
țește sau se rade pe răză -
toarea mare, cașcavalul se
rade și el, iar pătrunjelul se
taie mărunt.

După ce se storc de apă,

dovleceii se pun într-un bol
mare, la compoziție se
adaugă brânza telemea
mărunțită, smântâna, ouăle,
pătrunjelul, făina cu praful
de copt, iar ingredientele se
amestecă ușor, până se
omogenizează. 

Totul se condimentează
cu sare și piper. Compoziția
obținută se toarnă într-un
vas termorezistent, tapetat
cu hârtie de copt, se
nivelează, iar deasupra se
presară jumă tate din cașca -
valul ras, apoi se dă la cup-

torul preîncălzit. Se coace la
foc potrivit, 30-40 de minute,
până se rumenește. 

După ce se scoate din cup-
tor, deasupra se presară
cașcavalul rămas. Budinca se

poate servi atât caldă, cât și
rece.

inGrediente

3- 4 dovlecei, 3 ouă, 200 gr brânză telemea, 3-4 lin-
guri smântână, 3-4 linguri făină, 50 gr cașcaval, o
legătură pătrunjel, ½ plic praf copt, sare, piper.

inGrediente

Pentru blat: 300 g unt, 250 g zahăr pudră, 4 ouă, un
pliculeţ zahăr vanilat, zeama de la o lămâie, 350 g
făină, un praf de copt, 2 linguri cacao, o linguriţă
scorţişoară.

Pentru cremă: 600 ml frişcă lichidă, 2 linguri
ciocolată tartinabilă cu alune, 200 g vișine fără sâm-
buri.

Pentru decor: 200 vișine fără sâmburi, 2 pliculeţe
gelatină roşie, 200 g sâmburi de nucă.

inGrediente

500 gr pipote și inimi, 300 gr fasole, un morcov, o
ceapă, două linguri ulei, sare, piper negru măcinat, un
gălbenuș, 300 ml iaurt grecesc, mărar verde.

ciorBă de fasole Păstăi, PiPote și inimi 

Budincă din dovlecei cu Brânză

Prăjitură cu vișine
Foto: www.unica.retete.ro
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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

Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament Deva, 60 mp,
Aleea Pescarilor, bl A10, scara 1,
parter, două intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, terasă. Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT, utilată,
2003 teren, 100 mp ieșire la stradă.
Deva, Gojdu. Preț: 200.000 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

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, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negociabil.
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, 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 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 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 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 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 apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri. Preț:
30.000 euro, tel. 0737.148.544.90.

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

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

l Vând 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 spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment cu 2 camere, et. 1, balcon, CT,
termopan, la 300 m de Profi. Preț: 150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Închiriez apartament central,
două camere, etaj 1. Tel: 0745.750.705.

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 Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, 
telefon: 0726.319.204.

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 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren intravilan în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2,65 ha teren arabil în
Lunca Mureșului. Preț: 4 euro/mp.
Telefon: 0721.732.638.

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

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

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren 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 remorcă Stema, acte la zi,
înmatriculată. Preț: 2500 lei, telefon:
0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

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 Fi-
esta, 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 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

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, operată la picior,
cu program zilnic între orele 8-12, în
Deva. Telefon: 0745.750.705.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, care locuiește în
comuna Criscior. Ofer cazare, masă și
salariu. Pentru detalii sunați la tele-
fon: 0738.066.795 sau 0767.881.296.

l Firmă de construcții caută
muncitori necalificați. Salariu 
atractiv! Informații la numărul 
de telefon: 0783.072.326.

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 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 Tânără, ardeleancă, serioasă și
sinceră, doresc să cunosc un tânăr se-
rios, pentru prietenie-căsătorie. Tele-
fon: 0755.989.171.

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 penti-
costal 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 tel. 0720.407.430.

l Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0748.665.338.

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

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 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 magnetofon rusesc,
Kaștan 1, 2 boxe a câte 30 W, benzi în-
registrate, la jumătate de preț, adică
1000 euro și scule electrice de mână,
de marcă, la jumătate de preț. Telefon:
0720.855.002.

l Vând chiuvetă din ceramică,
stare perfectă, 180 lei, canapea
extensibilă cu ladă, 300 lei, aragaz cu
3 ochiuri, 200 lei, scaune tapisate, 4
buc., 300 lei, geam termopan pentru
baie, 150 lei. Telefon: 0720.855.002.

l Vând țuică de prune, curată,
tărie între 36-38 grade, cu 30 lei/litru.
Cantitate mai mare se negociază, tele-
fon: 0790.641.826.

l Vând cârjă metalică, cu
susținere sub braț, reglabilă. Preț: 50
lei. Telefon: 0745.750.705.

l Vând telefon mobil Nokia, cu
clapetă, nou și 2 fotolii, noi, preț foarte
bun. Telefon:0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

l Vând sobă de teracotă, pe șapte
rânduri, rezultată din demolare, bej
lucios, ușă fontă, racord de coș, burlan
din argilă. Telefon: 0723.243.733.

l Vând ceas de perete tip
pendulă, culoare bej, aproape
nefolosită, provenienţă Rusia, cu
anunţare sonoră la 30 şi 60 de minute.  
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.

l Vând lăzi stupi, rame și alte 
accesorii apicole, noi și vechi. Preț: 
70-200 lei/bucată și cabană apicolă
mobilă, demontabilă, preț 900 lei 
telefon: 0730.818.130.

l Vând car, plug, rotițe, grapă,
plug, roți de car. Preț negociabil, tele-
fon: 0732.052.844

l Vând preșuri și covoare din
lână, țesute manual, noi. Preț negocia-
bil, telefon: 0732.052.844.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate 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.
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Deva - Primăria Munici -
piului Deva și Centrul Cul-
tural „Drăgan Muntean”
Deva vă invită în 24 iulie
2022, de la ora 19:00, la
prima ediție a Festivalului
„Folk la Cetate”.

Începând din acest an,
municipiul Deva se înscrie
pe lista localităților care
organizează și găzduiesc un
festival național de muzică
folk (folkul este receptat și
integrat în peisajul muzical
românesc).

Pentru prima ediție, orga-
nizatorii festivalului vă

propun folkiști de renume
din trei generații diferite. 

Vor fi prezenți cu reci ta -
luri: Ducu Bertzi, Vali Șerban,
acompaniat de trupa „Ziua
de mâine”, Dinu Olărașu,
Cătălin Stepa și trupa OCRU -
Adrian Măr gi neanu și Dorin
Pitariu.

Cadrul special ales în Par-
cul Cetății Deva va contribui,
cu siguranță, la o atmosferă
specială pentru iubitorii
muzicii folk.

Artiștii vă așteaptă la o
seară de muzică și poezie la
poalele Cetății Deva!
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Seară de muzică și poezie
la poalele Cetății!

Deva – Cinci elevi de nota 10
şi o tânără olimpică in -
ternațională, alături de și pro-
fesoara sa au fost re  com  pensați
de către Consiliul Județean
Hunedoara, pentru rezultatele
excepționale obți nute la exam-
enele națio nale și la olim -
piadele internaționale la care
au participat în acest an. 

Consilierii județeni au apro-
bat alocarea sumei de 40.000
de lei net pentru premierea
performerilor. La finalul
ședinței a avut loc o scurtă fes-
tivitate în cadrul căreia
premianții au primit diplome
de merit, flori și felicitări la
scenă deschisă.

„Vă felicit pentru rezultatele
deosebite obținute. În primul
rând, este munca voastră de
care trebuie să fiți mândri. Vă
doresc mult succes pe mai de-

parte și sper să fiți un exemplu.
Sper ca de la an la an, în județul
Hunedoara, să fie tot mai multe
note de 10 la examenele finale.
Felicitări profesorilor care v-au
pregătit și părinților care v-au
fost mereu aproape, v-au
susținut și cred că o vor face și
în continuare. Premianților
noștri de astăzi le doresc mult
succes la liceul sau la facultățile
pe care doresc să le urmeze. Și
să se bucure de o vacanță cât
mai plăcută, pentru că merită!”,
a declarat președintele Con -
siliului Jude țean Hunedoara,
Laurențiu Nistor. 

Premianţii judeţului
la învăţătură

Câte 5.000 de lei net au fost
acordați următorilor elevi care
au obținut nota zece la Evalu-
area Națională și la Bacalau-

reat:
IULIA ANDREI de la Liceul

Teoretic „I.C Brătianu” Hațeg
(Evaluarea Națională)

IOANA IULIA POPA de la
Colegiul Național Pedagogic
„Regina Maria” Deva (Bacalau-
reat)

ANDA-GEORGIANA SOFIAN
de la Liceul Teoretic „Traian
Lalescu” Hunedoara (Bacalau-
reat)

HERA-ERIN SUSANYI de la
Liceul Teoretic „Traian
Lalescu” Hunedoara (Bacalau-
reat)

RAMI-MIHAI CRISTESCU de
la Colegiul Național „Iancu de
Hunedoara” din municipiul
Hunedoara (Bacalaureat) -
reprezentat de mama sa la fes-
tivitate.

Eleva ANDREEA ȘOIE de la
Colegiul Național „Iancu de
Hunedoara” din Hunedoara a
fost premiată cu 10.000 de lei
net pentru performanța
extraor dinară la Olimpiada
Euro peană de Geografie de la
Belgrad, unde a obținut me -
dalia de aur, iar profesoara sa,
MIHAELA SOPINCEAN, pri -
mește un premiu în valoare de
5.000 de lei, pentru felul în
care a știut să-și îndrume și co-
ordoneze eleva spre aceste
rezultate excelente.

Performanța la învățătură
trebuie sprijinită și încurajată,
iar rezultatele deosebite me -
rită recompensate. 

Aceşti elevi excepționali
sunt o mândrie pentru noi toți,
dar și un exemplu pentru
generațiile care vin din urmă. 

Simeria- Festivalul DacFest
„Sub Semnul Lupului”, ediția a
XII-a, va avea loc între 15 și 17
iulie 2022, la Măgura Uroiului,
lângă Simeria.

Potrivit organizatorilor,
300 de reenactori, din țară și
străinătate, vor lua parte la
cele trei zile de festival. 

Vor fi prezente trupe de
daci, romani și sarmați de la
Cluj-Napoca, Deva, București,
Alba Iulia, Baia Mare, Pitești,
Zalău, dar și din Italia, Bul-
garia, Anglia și Polonia. 

Programul cuprinde de -
monstraţii, tactici de luptă şi

confruntări ale legiunilor ro-
mane, ale războinicilor daci şi
ale şcolilor de gladiatori; rit-
ualuri şi dansuri antice, ate-
liere civile interactive,
precum şi alte câteva mo-
mente surpriză pentru public
şi grupurile participante.

Evenimentul este organi-
zat de Consiliul Județean
Hunedoara, Direcția Generală
de Administrare Monumente
și Promovare Turistică Hune-
doara, Orașul Simeria, Aso -
ciația Terra Dacica Aeterna și
Centrul Cultural și de Creație
al Orașului Simeria. 

Elevii de 10, premiaţi
de Consiliul Judeţean

DacFest „Sub semnul Lupului”,
la Simeria


