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VACANţĂ

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 8-9
Vara își deschide larg porțile
spre soare, invitându-ne să
petrecem o vacanță de vis.
Dar pentru ca acest lucru 
să se întâmple, se impun o
serie de măsuri specifice 
perioadei caniculare. 

ECONOMICPAG. 3
Termocentrala Mintia nu
şi-a găsit cumpărător,
prima licitaţie
desfăşurându-se fără
niciun ofertant. În plină
criză energetică, termo-
centrala este oprită. 

GRATUIT

Istoria pe viu la Festivalul
DacFest – Sub semnul lupului
Istoria pe viu la Festivalul
DacFest – Sub semnul lupului

CULTURĂPAG. 16
Tradiţiile se păstrează în
Ţara Zarandului. 
Festivalul taragotului a
ajuns la ediţia a X-a, 
în comuna Vaţa de Jos.
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 5

Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc
la acest sfârşit de săptămână. Programul

manifestării şi cum se ajunge acolo. /pag.16

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: • APUR CONSTANTIN din Hunedoara

•  IRINCA DAN din Deva
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Sub genericul „Siderur-
gia hunedoreană - tre-
cut, prezent și viitor”,

am primit o scrisoare de la
ing. Petru VAIDOS (foto), 
fost președinte al Sindicatu-
lui „Siderurgistul” Hune-
doara, aceasta cu ocazia
împlinirii a 138 de ani de la
inaugurarea, în orașul de pe
Cerna, a primelor două 
furnale cu volum de 110 mc
și din care am spicuit.

„Hunedoara și împrejurimile
au fost binecuvântate de o
puternică încărcătură milenară
atât în istorie, cultură și civili -
zație, cât și în ceea ce privește
frumusețile naturii care ne
înconjoară.

În aceste condiții, în zonă s-
au dezvoltat puternic mineritul
și siderurgia. Nu întâmplător la
Muzeul Tehnicii și Tehnologiei
de la Londra este expusă ma-
cheta cuptorului de reducere a
minereului de fier din secolul IX
- X, descoperit la Valea Caselor,
lângă Ghelari, în anul 1895.

Data de naștere a siderur giei
moderne la Hunedoara, sub de-
numirea Uzinele de fier Hune-
doara este la 12 iunie 1884 când
au fost inaugurate primele două
furnale cu volum de 110 mc.

Înainte de construcția Com-
binatului Siderurgic de la Galați,
Hunedoara era cel mai mare
producător de oțel din România,
iar orașul Hunedoara era cel
mai mare oraș industrial din
țară, cu o populație de cca
90000 locuitori.

Momentul decembrie 1989 a
găsit Hunedoara în cea mai

dificilă situație din siderurgia
hunedoreană, tehnologii vechi
(tehnologia nemaifiind îmbu -
nătățită din anul 1970),
resursele de minereu de fier la
Teliuc și Ghelari în faza de
epuizare, poziția geografică
dazavantajoasă (distanța de cca
600 km față de cea mai
apropiată cale de transport pe
apă).

În aceste condiții platforma
siderurgică de la Hunedoara a
parcurs cel mai amplu și mai
dur program de restructurare
din țară.

În toată această perioadă
Sindicatul „Siderurgistul” s-a
implicat activ în toate etapele
procesului de restructurare și
privatizare a platformei.

În continuare voi prezenta pe
scurt concluziile unui studiu re-
alizat la Hunedoara pe tema Re-
structurarea responsabilă social
la Siderurgica Hunedoara, fi -
nan  țat de Comisia Europeană.

Situată într-un oraș mono-
industrial cu aproape 90000 de
locuitori la începutul anilor
1990, Întreprinderea Siderur -
gică Hunedoara avea peste
20000 de angajați. În anul 2002,
firma mai avea 8500 de angajați,
iar la sfârșitul anului 2003 -
2200 de angajați.

Compania a fost privatizată
în anul 2004, când a fost
achiziționată împreună cu
Petrotub Roman de compania
Mittal Steel, devenită ulterior
ArcelorMittal.

Principalele instrumente uti-
lizate de partenerii sociali din

metalurgie (Federația Sindicală
Metarom și Organizația patro -
na lă Metalurgia au fost: Con -
venția de acompaniament social
al restructurării siderurgiei
semnată în 1996, acordurile so-
ciale (ca anexe la contractele de
privatizare) și contractele colec-
tive de muncă.

Sindicatul „Siderurgistul” a
abordat cu multă maturitate
toate problemele firmei și a apli-
cat toate mijloacele legale de
acțiune pentru a-și apăra mem-
brii de sindicat, dar și pentru a
obține maximum de protecție
socială pentru cei concediați.

În lipsa unor resurse care să
permită finanțarea măsurilor
din  Convenția de acompania-
ment social al restructurării,
Sindicatul „Siderurgistul” a fost
unul dintre membrii fondatori
ai Asociației Iancu de Hune-
doara,  organizație neguverna -
mentală care a oferit servicii de
ocupare și consiliere în afaceri

persoanelor disponibilizate și
familiilor acestora. 

Asociația a fost finanțată din
fonduri europene, ale Agenției
Elvețiene pentru Dezvoltare și
Cooperare și ale sindicatului, în
perioada 1997 - 2005; a găzduit
centrul regional de instruire al
Confederației Naționale Sindi-
cale Cartel Alfa; a înființat în anul
2001 Centrul de Reconversie
Profesională care oferă servicii
șomerilor, dar și angajaților
companiei (în anul 2006 a oferit
cursuri de formare profesională
unui număr de 680 de persoane
aflate în căutarea unui loc de
muncă și cursuri de formare
continuă unui număr de peste
1200 de angajați ai Mittal Steel);
a creat mai multe firme care au
oferit peste 300 locuri de muncă
pentru persoanele disponibi-
lizate din întreprindere (pro -
ducție și servicii); a devenit
acționar al Parcului Industrial,
alături de Primăria Hunedoara;

a luptat pentru finanțarea
activității Clubului Siderurgistul
(casa de cultură), clubului
sportiv, bibliotecii și a altor
facilități sociale care oferă zeci
de locuri de muncă și a consti-
tuit primul sindicat de
platformă industrială pentru a
păstra membrii de sindicat
după scindarea companiei în 9
firme distincte. Sindicatul de
platformă reprezintă o inovație
în materie de strucruri sindicale,
ca reacție la constrângerile
legislației românești în vigoare
la acel moment cu privire la
organizațiile sindicale. 

În final voi sublinia cele mai
importante 3 etape cu influență
puternică asupra viitorului
siderurgiei din Hunedoara: re-
alizarea investiției la Turnarea
continuă - care a reprezentat un
succes tehnologic la Hunedoara
- în anul 1998; finalizarea
instalației la Cuptorul electric nr.
3 - 100 tone - în anul 2002 (dacă
nu se finaliza această investiție,
Hunedoara nu avea tehnologie
pentru producerea oțelului,
practic nu mai exista obiectul
privatizării la Hunedoara);
aprobarea, după privatizare, în
anul 2009, a investiției la
laminor și finalizarea ei în anul
2012.

Fără construcția unui lami -
nor, astăzi, nu mai făcea parte
din familia europeană a
producătorilor de profile eco-
nomice, fiind transformată într-
un punct de lucru pentru țaglă
țeavă la Petrotub Roman”.

Siderurgia hunedoreană - 
trecut, prezent şi viitor

După cum ne-au re-
latat prof. dr. Vale-
ria Lazăr și prof. 

dr. Daniel Lazăr de la
Colegiul Național „Iancu
de Hunedoara” din orașul
de pe Cerna - Hunedoara,

Examenul Național de Ba-
calaureat – sesiunea
iunie-iulie 2022 a fost o
provocare… emoții… în-
credere în sine… trăiri...
împlinire a sufletului... 

Ambii susțin că mentorii –
profesioniști ai Colegiului
sunt implicați în formare, ex-
plorare, descoperire, partici-
pare activă, încurajarea
gândirii critice, studiu, re-
flexivitate, flexibilitate, cre-
ativitate, devenire..., vizând
faptul că discipolii reprezintă
actori ai triadei predare -
învățare - evaluare, țintele
strategice fiind: 

P – PREGĂTIRE, PROFE-
SIONALISM, PROGRES 

E – ECHILIBRU 
R – RĂBDARE PENTRU

CIZELAREA CARACTERE -
LOR 

F – FORMAREA DEPRIN -
DERILOR ȘI A ABILITĂȚILOR 

O – OBIECTIVE SMART 
R – RIGUROZITATE 
M – METICULOZITATE 
A – AUTOCUNOAȘTERE,

AMBIȚIE, ABNEGAȚIE 
N – NOUTATE 
Ț – ȚELURI COMUNE 
E – EMPATIE 
A învăța să înveți… a simți,

a gândi, a comunica, a
interacționa… Elevul răspun -
de la o situație așa cum o
trăiește și o înțelege, în funcție
de propria expe riență și de
însușirile sale de personali-
tate. 

Asumarea responsabilităţii
pentru propria învăţare, au-
toorganizarea, monitorizarea
pro   gre  sului personal în
cadrul realizării unei sarcini,

gestionarea eficientă a timpu-
lui, cunoaşterea şi înţele gerea
strategiilor de învăţare prefer-
ate, a punctelor tari şi slabe,
identificarea oportunităților
de învățare reprezintă factori
care au contribuit la obținerea
rezultatelor remarcabile în
această sesiune a Examenului
Național de Bacalaureat: pro-
movabilitatea – 94,74% și o
medie de 10 – elevul
CRISTESCU Rami (foto). 

Școala ne învață să fim
propriii dascăli, este locul
unde ne țesem norocul, iar
didactica este arta de a-i
învăța pe alții.

Echipa elev – profesor –
părinte menține tradiția –
performanța – excelența, în
familia Colegiului Național
„Iancu de Hunedoara” din
municipiul Hunedoara. 

„Vivat academia,/ Vivant
professores,/ Vivat mem-
brum quodlibet,/ Vivant
membra quaelibet,/  Semper
sint in flore!” 

Învățăm pentru viață!
Viața este școală! 

Zbor lin, dar înalt, spre
prestigioasele universități
din țară și din străinătate,
dragii noștri absolvenți!
Urmați drumul desăvârșirii
profesionale, iar când simțiți,
pășiți, o clipă, pe treptele
școlii, pentru a ne induce
nouă, dascălilor voștri, im-
pulsul de „a merge” mai de-
parte... 

Pagină realizată de 

Ioan Vlad,

Georgeta-Ileana Cizmaș

Învățăm pentru viață, viața este școală! 
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Deva – Vânzarea termo-
centralei de la Mintia, parte a
Complexului Energetic Hune-
doara(CEH), s-a blocat la
„prima strigare” în condiţiile
în care nicio firmă nu s-a în-
scris la licitaţia programată
pentru vineri, 15 iulie. Chiar şi
aşa, licitaţia programată pen-
tru data de 15 iulie se va ţine,
urmând ca în procesul verbal
ce se va încheia cu acel prilej
să se consemneze situaţia de
fapt, a precizat administra-
torul judiciar al CEH, Emil
Gros.

Licitaţia se va relua apoi, la
acelaşi preţ, de 91,23 milioane
euro, fără TVA, pe data de 29
iulie, la sediul CEH din
Petroşani. 

În cazul în care activul nu
va fi valorificat, licitaţia se va
relua în 12 august şi ulterior în
26 august, în aceleaşi condiţii
de preţ şi locaţie, aşa cum au
aprobat creditorii societăţii. 

Condiţiile de valorificare a
acestui activ au fost aprobate
de adunarea creditorilor CEH
în cadrul şedinţei convocată
de administratorul judiciar la
data de 20 mai 2022.

La sfârşitul lunii mai, atunci
când a fost anunţată licitaţia

pentru Termocentrala Mintia,
exista un potenţial portofoliu
de cumpărători, în condiţiile
în care 11 companii din patru
ţări şi-au manifestat interesul
pentru cumpărarea producă -
torului de electricitate.  Era
vorba de companii româneşti
şi din străinătate (Coreea, Ior-
dania, Canada). 

Firmele care ar fi urmat să
se înscrie la licitaţie ar fi tre-
buit să depună o garanţie de
10 milioane de euro. Diferenţa
de preţ trebuie achitată în 120
de zile de la adjudecarea
licitaţiei.

Pe de altă parte, viitorul
proprietar al termocentralei
are obligaţia de a construi o
nouă capacitate energetică de
800 MWh în bandă, pe gaz
metan şi energie regene rabilă,
până la sfârşitul anului 2026. 

Termocentrala Mintia a fost
oprită în martie 2021 din
cauză că nu mai avea cărbune,
iar personalul a fost disponi-
bilizat. Termocentrala face
parte din CEH şi deţine
terenuri în suprafaţă de 329,8
ha, construcţii, bunuri mobile
şi echipamentele aferente.

Din păcate, chiar şi în
condiţiile unei crize energet-

ice, statul român nu doreşte să
repornească termocentrala.
Sunt state din Europa de Vest
care au anunţat deja că iau în
calcul redeschiderea unor ter-
mocentrale pe cărbune pentru
a putea trece peste acest şoc
energetic generat de războiul
din Ucraina şi sancţiunile im-
puse Rusiei. 

Vocilor care susţin că Ter-

mocentrala Mintia nu poate fi
redeschisă deoarece minele
din Valea Jiului nu pot asigura
necesarul de cărbune, le
reamintim faptul că în cadru
termocentralei a fost testat un
cărbune cu un conţinut redus
de sulf, importat din In-
donezia. Ce s-a întâmplat cu
acest proiect, de ce nu s-a apli-
cat, sunt întrebări la care

răspunsul îl vor afla, poate,
copiii noştri, peste zeci de ani,
atunci când vor putea fi con-
sultate arhivele oficiale. 

Până atunci, trăim cu
speranţa că guvernaţii vor
primi de la Dumnezeu gândul
bun şi vor acţiona în interesul
naţional, aşa cum fac şi alte
ţări din Uniunea Europeană. 

Termocentrala Mintia-
greu de vândut

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA  COMUNEI  BĂIŢA

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020 şi prevederile
HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoștința celor interesați, organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuție de CONSILIER, clasa 0, grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului asistență socială, protecția
copilului, registratură și relații cu publicul din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Băița, judeţul Hunedoara.

Concursul va avea loc la data de 01.08.2022, ora 10, la sediul
Primăriei comunei Băița.

Dosarele pentru concurs se pot depune în perioada 30.06.2022 –
19.07.2022, ora 15.00 la sediul Primăriei comunei Băița, compartimentul
secretariat și va conține următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs potrivit modelului anexa nr.3 la HG
nr.611/2008;

-copia actului de identitate;
-copia actelor de studii, alte acte cu privire la specializări absolvite;
-certificat de cazier judiciar;
-adeverință privind starea sanătății, eliberată de medicul de familie;
-Curricumul vitae;

-declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a desfășurat
activități de poliție politică;

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau

echivalentă;
Probele de concurs sunt următoarele:
1.Probă scrisă, care constă dintr-o  lucrare din tematica și bibliografia

anunțată;
2.Proba de interviu.

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂIŢA

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020 şi preved-
erile HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce
la cunoștința celor interesați, organizarea concursului pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de execuție de CONSILIER, clasa 0, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului fond funciar,
registru agricol și cadastru din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Băița, judeţul Hunedoara.

Concursul  va avea loc la data de 02.08.2022, ora 10, la sediul
Primăriei comunei Băița.

Dosarele pentru concurs se pot depune în perioada 30.06.2022 –
19.07.2022, ora 15.00 la sediul Primăriei comunei Băița, comparti-
mentul secretariat și va conține următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs potrivit modelului anexa nr.3 la HG
nr.611/2008;

-copia actului de identitate;
-copia actelor de studii, alte acte cu privire la specializări absolvite;
-certificat de cazier judiciar;
-adeverință privind starea sanătății, eliberată de medicul de familie;
-Curricumul vitae;

-declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a
desfășurat activități de poliție politică;

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau

echivalentă în ramura de știință – Ingineria resurselor vegetale și ani-
male

Probele de concurs sunt următoarele:
1.Probă scrisă, care constă dintr-o  lucrare din tematica și bibliografia

anunțată;
2.Proba de interviu.
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Dragi colegi de profesie,
În calitate de membru al

Consiliului Superior al Corpu-
lui Experților Contabili și Con-
tabililor Autorizați din
Ro mâ nia, urez  „La mulți ani!”
tuturor liber-profesioniștilor
contabili!

Astăzi, 13 iulie 2022,
sărbătorim împreună primul
an al celui de-al doilea secol
de existență a profesiei con-
tabile reglementate în Româ-
nia.

La 13 iulie 1921, Regele
Ferdinand I aproba, prin De-
cret Regal, Legea pentru or-
ganizarea Corpului de
Contabili Autorizați și Experți
Contabili, textul actului nor-
mativ fiind contrasemnat de
Grigore Trancu-Iași, în cali-
tate de ministru al muncii și
ocrotirilor sociale. 

Oamenii politici, înflăcă -
rați de patriotismul acelor
vremuri, au înțeles impor -
tanța existenței unor liber-
profesioniști care să sprijine
antreprenorii din România în
dezvoltarea unor afaceri
prospere și care să contribuie
la asigurarea procedurilor ju-
diciare echitabile prin exper-
tizele judiciare. Astfel,
CECCAR devenea parte a in-
frastructurii instituționale
care a constituit fundația
construcției României mod-
erne.

Istoria însă nu a fost blân -
dă cu profesia contabilă
reglementată, cu liber-profe -
sioniștii care o practică și cu
organismul profesional care o
gestionează. După anii de
glorie ai perioadei interbelice
care au certificat justețea de-
ciziei reglementării profesiei

contabile și rolul important în
modernizarea României a
liber-profesioniștilor conta -
bili, atât din punct de vedere
economic, cât și din punctul
de vedere al sistemului judi-
ciar, a urmat perioada co -
munistă în care statul de
drept nu mai avea valoare.

După naționalizarea prin-
cipalelor mijloace de pro -
ducție în anul 1948,
pre  lua rea de către stat a
gestionării majorității covâr -
șitoare a activității economi -
ce și a gestionării profesiei
contabile, a urmat în anul
1951 - la treizeci de ani de la
creare -, desființarea Corpului
de Contabili Autorizați și
Experți Contabili. Experții
contabili au fost trecuți în
subordinea directă a statului.
Aceștia și-au continuat activi -
tatea în zona expertizei con-
tabile judiciare și în perioada
de după 1951, fiindu-le însă
afectată independența profe -
sională, în concordanță cu
principiile statului totalitar.

În anul 1994, în noul con-
text politic statuat prin
Revoluția din 1989, prin OG
nr. 65 a fost reînființat CEC-
CAR. Experții contabili aflați
la acel moment în subordinea
Ministerului Finanțelor, au
fost fondatorii corpului profe-
sional, constituind filialele
Corpului, recăpătându-și, ast-
fel, statutul de liber-pro fe -
sioniști. 

Această reor gani zare într-
un corp profesional autonom
a fost  impusă de necesitatea
asigurării independenței pro-
fesionale a expertului con-
tabil, în contextul trecerii la
economia de piață și reintro-

ducerii unui sistem judiciar
specific societăților democra-
tice.

Prezentul  este onorant,
recunoașterea tradiției, pres-
tigiului și performanței profe-
siei contabile reglementate
din România fiind certificate
prin prezența membrilor
CECCAR în structurile de con-
ducere, dar și în comitetele și
grupele tehnice de lucru ale
unor organizații profesionale
reprezentative la nivel euro-
pean și mondial în domeniul
contabil-fiscal – IFAC, Ac-
countancy Europe, ETAF etc.

Preocuparea continuă a
CECCAR pentru dezvoltarea
profesiei contabile a avut ca o
consecință directă dezvol -
tarea corpului profesional.
Acesta a devenit în prezent cel
mai mare corp profesional
din România, cu reprezentare
națională, în fiecare reședință
de județ și în municipiul

București.
Contextul socio-economic

și politic actual a adus noi
provocări profesiei contabile
și corpului profesional - CEC-
CAR. Profesia contabilă din
România, rezonând cu cea de
la nivel mondial,  s-a reinven-
tat, adaptându-se continuu la
modelele de afaceri bazate pe
cei trei piloni care asigură
competitivitatea, respectiv:
tehnologia, globalizarea și
sustenabilitatea  Astăzi, în
calitate de consilier, analist,
facilitator, confident, profe-
sionistul contabil membru
CECCAR îndeplinește cu suc-
ces multiple roluri care
conferă siguranță antre-
prenorilor, contribuind la
sustenabilitatea și reziliența
businessului.

Valoarea profesiei con-
tabile pentru societate, pen-
tru România, se bazează pe
faptul că aceasta are respon-

sabilitatea etică de a acționa
în interes public și de a-și de-
servi clienții cu profesiona -
lism. Aceasta însă nu se poate
realiza fără asigurarea inde -
pendenței exercitării profesiei
și a autonomiei acesteia. Toc-
mai de aceea CECCAR,
reprezentantul celor peste
35.000 de liber-profesioniști
contabili, va milita pentru
aceste valori esențiale și va
sancționa orice tentativă prin
care acestea pot fi afectate.

La ceas aniversar, reamin -
tim tuturor partenerilor
noștri instituționali, institu -
țiilor și autorităților de regle-
mentare, mediului de afaceri,
cetățenilor, că le suntem
partener de nădejde în toate
demersurile.

“Contați pe noi!Contați, cu
noi. Întotdeauna!”

La mulți ani cu bucurii,
dragi colegi, la mulți ani CEC-
CAR! Mult succes tuturor!

Mesajul Conf.univ.dr.ec Carmen Hărău, 
cu ocazia Zilei Profesionistului Contabil

Momentul aniversar “Ziua contabilului
român”, s-a desfășurat miercuri, 13 iulie,  la
Complexul Turistic Werk din Hunedoara,
unde reprezentații CECCAR  din județul nos-
tru s-au întâlnit într-o şedinţă de bilanț. Cu
această ocazie, reprezentanţi ai instituțiilor
județene de vârf - Prefectură , Finanțe,  ITM,
AJOFM, Primăria Hunedoara, precum și a
altor  instituții, au scos în evidență rolul
esențial al meseriei de contabil în societatea
românească. Atmosfera, dincolo de cea de

sărbătoare, a fost una de bun augur prin
luările de cuvânt ale celor prezenți,  care au
apreciat  activitatea deosebită a CECCAR
Hunedoara desfășurată de la ultimul bilanț.
Momentul a fost şi unul de suflet prilejuit de
reîntâlnirea colegilor din județul Hunedoara,
motiv de bucurie și de schimb de experienţă. 

Întâlnirea de la Hunedoara s-a finalizat cu
o recepție colegială, într-un cadru  de
excepţie la Restaurantul Werk, loc unde s-au
continuat discuțiile profesionale și amicale.

CECCAR - Bilanț festiv!
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Deva - Trei sute de reenac-
tori din şase oraşe ale ţării şi
din patru ţări europene vor lua
parte la ediţia din acest an a
festivalului de reconstituire
istorică „DacFest”- Sub semnul
lupului, care va avea loc în pe-
rioada 15-17 iulie în oraşul
Simeria, pe platoul de la
Măgura Uroiului.

Ferstivalul a ajuns la ediţia a
XII-a şi va reuni trupe de daci,
romani și sarmați venite de la
Cluj-Napoca, Deva, București,
Alba Iulia, Baia Mare, Pitești,
Zalău, dar și din Italia, Bulgaria,
Anglia și Polonia. 

Programul celor trei zile de
festival va cuprinde demon -
straţii, tactici de luptă şi
confruntări ale legiunilor ro-
mane, ale războinicilor daci şi
ale şcolilor de gladiatori, ritu-
aluri şi dansuri antice, ateliere
civile interactive. 

„Cele două locuri de
desfășurare, centrul orașului
Simeria, unde este programată
festivitatea de deschidere cu
deja tradiționala paradă a cos-
tumelor antice la lumina

torțelor, și Măgura Uroiului,
unde vor fi amplasate taberele
și atelierele antice, punct desti-
nat demonstrațiilor și ritu-
alurilor, sunt deja binecunos-
cute publicului interesat de
acest gen de eveniment”, a de-
clarat preşedintele Consiliului
Judeţean (CJ) Hunedoara, Lau -
renţiu Nistor.

La rândul său, administra-
torul public al judeţului Hune-
doara, Costel Avram, a
remarcat faptul că festivalul
contribuie la definirea unui
nou concept cultural al zonei -
ca fiind judeţul celor două ca -
pitale din perioada dacilor şi
romanilor. 

„Pentru mine, festivalul are
o semnificaţie aparte – este
poate festivalul care ne ajută să
ne definim judeţul Hunedoara
ca judeţul celor două capitale:
Sarmizegetusa Regia şi Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. După
părerea mea, este cel mai
potrivit loc pentru a organiza
un festival al dacilor, romanilor
şi neamurilor înconjurătoare
sau înrudite”, a arătat Avram.

Ceremonia de deschidere a
festivalului va avea loc vineri
seara, de la ora 21,30, în oraşul
Simeria, cu o paradă cu torţe a
participanţilor. Manifestarea va
continua apoi pe platoul de la
Măgura Uroiului, unde au fost
pregătite deja diverse tabere
unde se vor desfăşura diverse
ateliere meşteşugăreşti, de -
monstraţii militare, lupte de
gladiatori sau concursuri de
gastronomie. 

Prima bătălie din festival
este programată pentru
sâmbătă seara, la ora 19,30,
când trupele prezente se vor
confrunta în ceea ce organiza-
torii au denumit „Asediul
cetăţii Ardeu”. Bătălia finală va
avea loc duminică, la ora 15,00,
fiind intitulată „Revolta: Foc pe
Valea Mureşului”. 

Evenimentul este organizat
de CJ Hunedoara, Direcția
Generală de Administrare Mo -
nu mente și Promovare Turis -
tică Hunedoara, Primăria
Simeria, Asociația Terra Dacica
Aeterna, Centrul Cultural și de
Creație al orașului Simeria. 

Trei sute de reenactori prezenţi
la Festivalul „DacFest” 
– Sub semnul lupului

Deva - Patru candidaţi au
fost eliminaţi din examenul
scris de titularizare care a avut
loc miercuri în judeţul Hune-
doara, ei fiind suspectaţi de
fraudă sau tentativă de fraudă,
cei în cauză urmând să nu mai
fie repartizaţi pe posturi sau
pe catedre în anul şcolar
2022-2023, a informat In-
spectoratul Şcolar Judeţean
(ISJ). 

La proba scrisă din cadrul
concursului de ocupare a pos-
turilor didactice sau catedrelor
vacante din învăţă mântul pre-
universitar, desfăşurată în cele
două centre de examen orga-
nizate la nivelul județului
Hunedoara, s-au prezentat
476 de candidaţi. În procente,
aceştia reprezintă 85,3% din
totalul celor 558 de candidaţi
care întruneau condițiile pen-
tru susținerea examenului.

Un număr de 41 de
candidaţi s-au retras din con-
curs din motive medicale sau
personale. 

Pentru examenul de titu-
larizare din acest an sunt
disponibile 76 de posturi di-
dactice sau catedre vacante
pentru angajare pe o perioadă
nedeterminată, 73 dintre
aceste posturi fiind libere în
mediul urban. 

Potrivit datelor ISJ Hune-
doara, cele mai multe solicitări
din partea candidaţilor au
vizat posturile vacante pentru
angajare pe o perioadă nede -
ter minată ca educator-institu-
tor pentru învăţământul
pre şcolar, învăţător-institutor
în învăţământul primar şi pro-
fesor de educaţie fizică şi
sport.

Primele rezultate ale con-
cursului vor fi afişate pe 19
iulie, iar contestaţiile se pot
depune până pe 20 iulie, la ora
12,00. 

Rezultatele finale vor fi
afişate în data de 27 iulie, iar
repartizarea candidaţilor pe
posturi se va face în zilele de
29 iulie şi 1 august.

Cinci proiecte culturale au câştigat

finanţare prin PNRR
Deva - Mai multe castre ro-

mane, cetăţi dacice sau muzee
vor fi promovate de Consiliul
Judeţean Hunedoara şi incluse
pe diverse trasee tematice re-
cunoscute la nivel naţional,
după ce instituţia adminis -
trativă a câştigat finanţările
necesare prin proiecte depuse
prin Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă (PNRR).

Ministerul Investiţiilor şi
Proiectelor Europene a accep-
tat cinci astfel de proiecte, în
valoare totală de 2,33 milioane
euro.

Unul dintre proiecte se
referă la castrul roman de la
Cigmău, care va fi inclus astfel
pe Traseul castrelor romane,
alături de proiectul castrului
roman de la Micia, câştigat în
prima sesiune de CJ Hune-
doara. 

Un alt proiect câştigător de
pe Traseul castrelor romane se
referă la promovarea şi restau-
rarea clădirii muzeului din
fosta capitală a Daciei Romane,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
precum şi a accesului spre situl
arheologic de acolo. 

Pe lista obiectivelor admise

la finanţare pentru a fi incluse
pe Ruta cetăţilor se numără
cetăţile dacice de la Costeşti-
Blidaru şi Băniţa. 

Promovarea monu-
mentelor istorice cuprinse în
cadrul acestor trasee și rute
cultural-turistice presupune
digitalizarea și includerea lor
pe un portal comun creat la
nivel european, alături de
obiective și monumente is-
torice din celelalte țări mem-
bre ale Uniunii Europene, a
precizat CJ Hunedoara.

Pe lista obiectivelor admise
la finanţare şi promovare mai
este înscris Traseul gas-
tronomiei tradiţionale hune-
dorene, ca parte a Traseului
gastronomiei tradiţionale ro -
mâneşti. Traseul din judeţul
Hunedoara include localităţile
Ostrovu Mare, din comuna
Râu de Mori, Şoimuş, Bârsău,
Peşteana, Lupeni, Petroşani şi
Sălaşu de Jos. În acest traseu
gastronomic au fost incluși
producători acreditați de Mi -
nis terul Agriculturii și Dezvol -
tării Rurale, aceasta fiind una
dintre condițiile de eligibili-
tate. 

Patru candidaţi au fost daţi afară

din examenul de titularizare
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C
ampionatele Eu-
ropene  din acest an
sunt multicomplexe

și reunesc sub acest
generic, în fapt nouă
competiții continentale –
gimnastică, atletism, beach
volley, canoe sprint, ci-
clism, canotaj, climbing,
tenis de masă, triatlon.

La  întrecerile  de la gim -
nas tică au fost înscriși oficial
547 de sportivi seniori și ju-
niori (feminin – 147 senioare
+ 112 junioare iar la masculin
153 seniori  + 135 juniori),
într-o competiție care mar -
chează debutul lungului drum
spre Jocurile Olimpice din
2024, de la Paris, dar care

constituie, totodată, și criteriu
de calificare pentru Campio -
natele Mondiale 2022 (pro-
gramate la Liverpool, 29
octombrie – 6 noiembrie).

Campionatele Europene de
gimnastică cea de -a  34 ediție
la  feminin programată  în pe-
rioada 11 – 14 august, iar cea
de a 35-a ediție masculină, în
perioada 18-21 august, am-
bele în Olympiahalle din
München, cunoscuta arenă de
15 500 de spectatori care a
fost gazda întrecerilor olim-
pice din 1972.

Perioada de înscriere
nominală s-a închis iar Euro-
pean Gymnastics – a dat
publicității componența lo-

turilor celor 38 de țări partici -
pante (fără Rusia și Belarus),
gimnastica românească ur-
mând a fi reprezentată de:

Feminin: Ana Bărbosu,
Maria Ceplisnschi, Andreea
Preda, Silviana Sfiringu, Ioana
Stănciulescu (senioare), Ama -
lia Ghigoarță, Sabrina Maneca
Voinea, Amalia Puflea, Teo -
dora Stoian, Crina Tudor (ju-
nioare).

Masculin: Gabriel Burtă -
nete, Robert Burtănete,
Răzvan Marc, Roland Mod-
oianu-Zsedert, Andrei Mun -
tean (seniori), Flavius Borca,
Norbert Marcu, David Puicea,
Nicholas Tarca, Andrei Titi
(juniori).

Gimnastică 

Peste 550 de sportivi
înscriși  la Campionatele

Europene

F
ormația  de ligă a
treia, CSM Petroșani
și-a stabilit primele

jocuri din perioada de
pregãtire pe care le va
disputa împotriva unor
adversari pe mãsurã,
toate cele trei echipe
fãcând parte din

componenţa ligii secunde
a României.

Meciurile amicale ce
urmează a fi disputate de
către JIUL sunt următoarele:

22 Iulie 2022  POLI
Timişoara – CSM JIUL Petro -
șani, ora 10:00, stadionul

Știința,
28 Iulie 2022  CSA Steaua

Bucureşti – CSM Jiul Petro -
șani ora 10:00, stadionul
Ghencea,

29 Iulie 2022 Progresul
Spartac -CSM JIUL Petroșani
ora 10:00, stadionul Spartac.

Fotbal 

Liga a III-a: CSM Jiul Petroșani a stabilit
primele meciuri amicale de pregătire

P
ivotul spaniol Toni
Hinojosa Montero a
părăsit-o pe Auto-

bergamo Deva și a semnat
în țara sa natală. Hinojosa
s-a alăturat devenilor la
mijlocul recent încheiatu-
lui sezon, în speranța ca
echipa de sub cetate să
cucerească măcar un tro-
feu, ceea ce nu s-a întâm-
plat.

Deva a pierdut atât finala
campionatului, cât și a Cupei
României, în fața lui United
Galați, iar conducerea clubu-
lui a refuzat orice fel de
declarații de presă după fi-
nalul sezonului. Președintele,
Dorin Popa, a postat atunci
un mesaj pe rețelele de so-
cializare, precizând că trebuie
să se gândească foarte bine la
viitorul echipei.

Hinojosa, care anterior ju-
case în România și la Infor-
matica Timişoara, a ales o
nou-promovată în Segunda
Division din Spania, Sala 5
Martorell. Rămân însă alături
de echipa din Deva și în se-
zonul viitor, tinerii jucători
Sergiu Gavrilă și Denis Boldor
urmează să apere culorile
clubului FC Autobergamo.

Dorin Popa- președintele
clubului devean, încă supărat
pentru rezultatele din vechiul
sezon, a scris pe rețelele de
socializare: “ Dragi deveni, su-
porteri ai noștri, cu toate
greutățile și bețele în roți
puse de terți, (nota
redacției:nu a precizat care
sunt acești terți și care au fost
bețele din roți)  nu vă puteam
dezamăgi... Proiectul Auto-
bergamo Deva CONTINUĂ!

Va fi un sezon greu din
toate punctele de vedere,
vom fi nevoiți să strângem
cureaua și să gestionăm
optim acest moment. Dar de
aceea mă aflu la conducerea
“Autobergamo,, al 10-lea an
de muncă neîntreruptă fără
concedii!!! Dar împreună vom
răzbi! Hai Autobergamo!…
Totul pentru Deva… “  

Cu siguranță că Autober -
gamo Deva trece prin mo-
mente dificile, cu plecări și
reveniri ale unora dintre
jucători, cu înfrângeri și cu
ratări de obiective, dar este
important că Primăria mu-
nicipiului Deva rămâne
alături de Autobergamo chiar
și în aceste condiții.

Futsal

Autobergamo Deva, 
în fața debutului în noul

sezon competiţional



Jocurile Mondiale
reprezintă, într-un fel,
cealaltă fațetă a

Jocurilor Olimpice, 
constituindu-se într-un
moment sportiv
internațional extraordi-
nar, care se desfășoară la
fiecare patru ani, în anul
care urmează fiecăror
Jocuri Olimpice de vară. 

Organizate pe parcursul a
11 zile – sub conducerea Inter-
national World Games Associa-
tion (IWGA), o organi zație
non-profit care este compusă
din 37 de federații sportive
internaționale și recunoscută
de CIO -, Jocurile Mondiale
reprezintă apogeul pentru
4000 dintre cei mai buni
sportivi ai lumii în 36 de spor-
turi unice, multidisciplinare,
generând o expunere la nivel
mondial pentru sporturile din

program, precum și o scenă
foarte vizibilă pentru sportivi
din peste 100 de țări.

Peste 600 de medalii vor fi
acordate, inclusiv 200 de aur
pentru campioni. Jocurile Mon-
diale 2022 vor genera, conform
organizatorilor, un impact eco-
nomic estimat la 256 de mili -
oane de dolari. Cu ocazia celei
de-a 40-a aniversări a Jocurilor

Mondiale, aceasta va fi prima
ediție a evenimentului care va
fi găzduită în Statele Unite de la
inaugurarea Jocurilor Mondiale
de la Santa Clara, California, în
1981.  Peste 4000 de sportive
Așadar, 10 zile de competiție,
36 de sporturi în program,
4.000 de sportivi, peste 100 de
țări prezente la evenimentul,
care va sărbători cea de-a 11-a

ediție în această vară, este o
necesitate!

Competiția de gimnastica
aerobică se va desfășura în
Legacy Arena, începând din 12
iulie, la care vor fi prezenți și
11sportivi români care vor
concura pe 12-13 iulie în pro-
bele de Grup, Trio, Cuplu și Aer-
obic Dance. Calificările au avut
loc anul trecut la campionatelor
mondiale, doar primii 6 clasați
obținând biletele pentru con-
cursul din Statele Unite. Româ-
nia, Italia și Ungaria sunt
singurele țări cu reprezentanți
în toate cele 4 probe.

Daria Mihaiu și Mirela
Frîncu  ambele legitimate la
LPS Cetate Deva), Miruna Ior-
dache, Sarmiza Niculescu, San-
dra Dincă, Gabriel Bocșer,
Daniel Țavoc, Mihai Alin Popa,
Darius Branda, Leonard Manta

și Antonio Surdu vor participa
la o competiție la care România
a câștigat, începând cu 2001, 15
medalii (5 de aur, 8 de argint și
2 de bronz).

Gimnaștii vor fi însoțiți de
antrenoarea Mădălina Cioveie,
asistenta medical Petra Teleman
și de arbitrele Alina Drăgan și
Cristiana Spînu. Șefa delegației
este Maria Fumea, membru al
Comitetului Executiv al FIG.

Pentru veteranul Gabriel
Bocșer, (lansat în marea per -
formanță de la LPS Cetate
Deva ca și o mare parte dintre
colegii săi din delegația pentru
mondiale) este a doua partici-
pare la Jocurile Mondiale. În
2017 a câștigat medalia de
argint la Grup alături de An-
dreea Bogati, Dacian Barna,
Marian Broței și Lucian
Săvulescu.

Fostul preşedinte al
FIFA, Sepp Blatter,
imediat după ce a

fost achitat de justiţia
elveţiană, împreună cu
Michel Platini, într-un
dosar de fraudă care i-a
spulberat acestuia din
urmă ambiţiile de a ac-
cede în fruntea forului
fotbalistic Mondial a de-
clarat: "Acum sunt un om
fericit. Nu sunt nevinovat
în viaţa mea, dar sunt
nevinovat în acest caz", a
spus Sepp Blatter.

Tribunalul Penal Federal
din Bellinzona nu a dat curs
cererii procurorilor, care au
solicitat, la jumătatea lunii
iunie, pedepse de un an şi
opt luni de închisoare cu sus-

pendare pentru Platini şi
Blatter.Platini (67 de ani) a
îndeplinit rolul de consilier
al lui Sepp Blatter (86 de ani)
între 1998 şi 2002, în primul
mandat al elveţianului la
conducerea FIFA, cu o
remuneraţie anuală de
300.000 de franci elveţieni.

În 2011, când devenise
deja preşedintele UEFA,
francezul a reclamat o dato-
rie de 2 milioane de franci
elveţieni din partea Fede -
raţiei internaţionale de fot-
bal pentru activitatea sa de
consilier, sumă care i-a fost
achitată de forul interna -
ţional, în mod ''ilegal" şi "pe
cheltuiala FIFA", în opinia
procurorilor elveţieni.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL  HUNEDOARA
SĂLAŞU  DE  SUS
PRIMĂRIA

ANUNŢ  LICITAŢIE  PUBLICĂ
• 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: PRIMĂRIA SĂLAŞU DE SUS, COMUNA SĂLAȘU DE SUS, NR. 114A, județul HUNE-
DOARA, telefon 0254779501, fax 0254779501, email:
primariasalasudesus@yahoo.com , cod fiscal 5453819.

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

Teren intravilan în suprafață de 114 mp situate în RâuAlb, C.F. 63570, număr
cadastral 63570 Sălașu de Sus, teren ce aparține domeniului public al comunei Sălașu
de Sus, pentru construirea unui punct alimentar, conform Caietului de sarcini HCL
nr.39/ 30.06.2022 şi temeiul legal O.U.G. 57/03.07.2019

•  3. Informații privind documentația de atribuire: 
Se regăsesc in Caietul de sarcini.
• 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia

unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere, de la Secretariatul Primăriei Sălașu de Sus.
• 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul

instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Secretariatul Primăriei Sălașu de Sus, comuna Sălăşu de Sus, număr 114A, județul

Hunedoara.
•  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,

potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
50 lei/ exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Sălașu de Sus.
•  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
27/07/2022, ora 10:00.
•  4. Informații privind ofertele:
•  4.1. Data-limită de depunerea ofertelor: 
04/08/2022, ora 14:00.
•  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Sălașu de Sus,  Secretariat, comuna Sălaşu de Sus, numărul 114A, județul

Hunedoara
•  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate - unul exterior și unul

interior.
•  5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
08/08/2022, Ora 10:00. Primăria Sălașu de Sus, comuna Sălaşu de Sus, numărul

114A, județul Hunedoara.
• 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-

tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Hațeg, Haţeg, str. Mihai Viteazu, numărul 9, telefon 0254770922, fax:

0254777285, email: judecatoria.hateg@just.ro .
• 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

12/07/2022
PRIMAR, VLAD  IOAN

    Gimnastică aerobică  

Două gimnaste din Deva participă la Mondialele din SUA

Fotbal international  

Sepp Blatter și Michel Platini,
declarați nevinovați de fraudă

ANUNŢ  MEDIU

Asociația Composesorală ,,Sterminosu” Ponor, cu
sediul în localitatea Ponor, comuna Pui, nr. 3, scoate
la licitație, masă lemnoasă pe picior, cantitate
estimată 410 mc, din specia PIN, FAG și lemn de foc.

Termenul limită de depunere a ofertei în vederea
licitației este data de 25.07.2022. Licitația va avea loc
în data de 31.07.2022 ora 11:00.

Relații la telefon 0733.977.577.



Vara își deschide larg
porțile spre soare,
invitându-ne să pe-

trecem o vacanță de vis,
oriunde ne-am afla. Dar
pentru ca acest lucru să
se întâmple, se impun o
serie întreagă de măsuri
specifice perioadei cani -
cu lare. Care sunt acestea
și cum ne pregătim pen-
tru un concediu minunat,
vom vedea în continuare.

Expunerea la soare
Poate face minuni pentru

sănătate, dacă este făcută
corect. În schimb, o expunere
necontrolată,  poate genera
probleme serioase.  Ca să le
evităm, nu ne rămâne decât
să respectăm anumite reguli,
aparent simple, dar foarte
importante. Expunerea se va
face gradat, în așa fel încât
organismul să se obișnuiască
cu razele binefăcătoare ale
soarelui. Perioada ideală de
expunere la soare, indiferent
de tipul de piele, este
dimineaţa, între orele 7.00-
9.00 şi seara, după ora 17.00,
ne recomandă specialiștii. În
restul timpului, chiar dacă
ni-l petrecem pe plajă, o
umbrelă protectoare va fi de
mare folos. Hainele purtate
la plajă vor fi din materiale
ușoare și de culori deschise.

Dacă pielea 
s-a înroșit

Vom pleca de pe plajă, ne
adăpostim la umbră. În astfel
de situații, fie folosim anu-
mite creme protectoare, fie
apelăm la remediile natu -
riste, care ne pot scăpa de
probleme. Dar, în cazuri mai
grave, când apar vezicule

dureroase pline cu lichid, lu-
crurile se complică și avem
nevoie de sfatul medicului.

Insolația
Apare, se știe, după o ex-

punere prelungită la soare,
când organismul se supra -
încălzește și nu mai are posi-
bilitatea de a reveni la
tem  peratura normală. Apare
senzația de sete, oboseală,
amețeală, gură uscată, uscă -
ciune și mâncărimi oculare.
Pentru restabilirea rapidă a
echilibrului natural al pielii,
metodele naturiste, pot fi o
soluție.

Sucul de lămâie
Amestecat cu apă, poate fi

deosebit de util în astfel de
situații. Sucul de la două
lămâi se va stoarce în două

căni cu apă rece. Se amestecă
bine, după care, se aplică pe
pielea afectată. Acesta
acționează ca un dezinfec-
tant, ajutând și la vindecarea
arsurilor. 

Aloe vera
Se folosește cu succes în

cazul arsurilor solare. Zona
afectată se va masa ușor cu
gel de aloe vera, pielea ab-
sorbindu-l rapid, iar roșeața
și usturimea dispare treptat.

Frunzele de varză
Sunt și ele foarte utile în

astfel de situații. Frunzele
proaspete se zdrobesc, se
aplică pe zona afectată, du -
rerea se va diminua, iar ar-
sura se va vindeca mult mai
repede.

Frunzele de brusture
Au în compoziția lor

substanțe cu efecte vindecă -
toare asupra pielii arse de
soare, potrivit rumsu-
permg.com. În plus, inhibă
enzima răspunzătoare de de-
teriorarea ţesuturilor cu-
tanate şi subcutanate,
ajutând la vindecarea mai
rapidă. În astfel de situații, se
prepară un decoct din două
lingurițe de rădăcină tocată
de brusture la o cană de apă
fierbinte, care poate fi folosit
atât intern, cât și extern. Se
poate prepara și un macerat
la rece, din patru linguri de
rădăcină de brusture ținută
într-un litru de apă, timp de
șase ore. După ce se stre -
coară, întreaga cantitate se
va consuma în cursul unei
zile. Extern, se vor masa

zonele afectate cu un decoct
concentrat.

Infuzia din 
frunze de afine

Ajută la reglarea circu la ției
sângelui, fiind utilă în cazul
durerilor de cap cauzate de
insolație. De aceea, spe cia -
liștii recomandă o infuzie din
una-două lingurițe de frunze
de afine, la o cană de apă. Se
beau dou-trei căni pe zi.
Fructele se pot consuma
proaspete sau congelate. 

Pentru arsurile
pleoapelor

Se pot aplica comprese
reci, cu infuzie de mușețel
sau gălbenele. Sunt utile și
pliculețele reci de plantă,
folosite la prepararea in-
fuziei.
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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. ....................................................

$

Vacanța de vară – 
plină de soare și frumusețe



Cremele 
protectoare

Se vor aplica întotdeauna
cu cel puțin o jumătate de oră
înainte de expunerea la
soare. Persoanele cu o piele
mai sensibilă, vor folosi astfel
de creme o dată la o oră și
jumătate, în timp ce per-
soanele brunete, cu o piele
mai rezistentă, pot folosi ast-
fel de produse o dată la trei
ore.

Uleiul de măsline

Despre care se crede că
ajută la formarea unui bronz
uniform și rapid, nu trebuie
folosit în locul cremelor pro-
tectoare. Acesta nu pro te -
jează pielea de efectele
negative ale razelor ultravio-
lete așa cum se crede. Pielea
se arde și, spun specialiștii,
se pot produce anumite
mutații la nivelul aluniţelor
existente pe piele.

Măști protectoare cu
produse naturale

Dacă, în ciuda măsurilor
de protecție luate pielea feței
este afectată de razele soare-
lui, putem prepara măști pro-
tectoare, cu ajutorul produ-
  selor naturiste. 

Mască din lapte praf

Pentru prepararea ei se
folosesc 50 grame de lapte
praf, care se amestecă cu
puțină apă rece filtrată, până
se obține o pastă groasă, care
se aplică pe pielea înroșită.
Este util și laptele gras de
vacă, care se poate aplica, cu
ajutorul unei dischete dema -
chiante, pe locul afectat.

Măștile cu iaurt

Sunt  eficiente și foarte
des folosite. În cazul ex-
punerilor  pe o perioadă
îndelungată la soare, pielea
înroșită de soare se unge cu
iaurt, care se lasă să acțio -

neze 15-20 de minute, după
care se clătește cu apă rece.
Procedura se repetă de două-
trei ori pe zi.

De asemenea, se poate
prepara o mască protectoare
din două linguri de iaurt,
amestecate bine cu o lin gu -
riță de miere și o banană,
care se aplică pe față și se
ține 15-20 de minute,
potrivit macopedia.ro/. După
acest interval, fața se clătește
cu apă călduță sau cu apă
termală.

Măștile pe bază de
castraveți și cartofi

Ajută la reducerea durerii
și, totodată, înlătură roșeața
pielii. În astfel de situații,
sucul proaspăt de castraveți
se va amestecă bine cu un
piure din cartofi cruzi. Cu
pasta obținută se va unge
fața, lăsându-se să acționeze
timp de zece minute, apoi
procedeul se repetă la inter-
val de o oră. 

Gălbenușul de ou

Și-a dovedit și el eficiența
în cazul arsurilor solare. Pen-
tru prepararea unei măști, se
amestecă 6 gălbenuşuri şi 6

linguriţe de unt topit, apoi se
mixează, până se obţine o
pastă concentrată. Aceasta se
aplică, cu ajutorul unui tifon,
pe zonele afectate. 

Cum evităm bolile 

luate din piscină

Chiar dacă apa din piscină
conține clor, care protejează,
sunt situații în care, în jurul
piscinei se formează bălți,
unde clorul s-a evaporat și se
pot contacta diferite afec -
țiuni dermatologice. De
aceea, este absolut obligato-
riu să purtăm papuci de
plajă, atât la dușuri cât și la
toalete.

Clorul din apă poate
afecta pielea

Folosit pentru dezin-
fectarea apei, clorul poate
afecta pielea, provocând
iritații sau arsuri chimice. Ca
să evităm acest lucru, înainte
de expunerea la soare nu se
va face duș cu apă curată, ne
sfătuiesc specialiștii. Pentru
că, în contact cu lumina și
razele ultraviolete, acesta se
activează și poate provoca
afecțiuni dermatologice. Cor-
pul se va clăti cu apă curată

abia după expunerea la
soare.

Băuturi răcoritoare,

pentru zile toride
Atunci când zilele canicu-

lare ne copleșesc, când apar
migrenele și oboseala, o
băutură reconfortantă, pre -
pa rată în casă din fructe sau
plante aromate, este bine -
venită. 

Ceaiul de busuioc
Cu o aromă și un gust de-

osebit, acesta poate fi con-
sumat fără restricții, în zilele
caniculare, atât de către per-
soanele sănătoase, cât și de
către cele cu anumite
afecțiuni.

Siropul de busuioc

Revigorează organismul.
Se prepară dintr-un kilogram
de zahăr, șase linguri de
plantă și sucul unei lămâi.
Frunzele de busuioc se fierb
într-un litru și jumătate de
apă, iar după zece minute, se
strecoară. Se adaugă apoi
zahărul și se fierbe în conti -
nuare până capătă consis -
tența unui sirop. Înainte de a
fi luat de pe foc, la sirop se

adaugă sucul de lămâie. Se
consumă cu apă minerală
sau plată.

Preparatele pe bază
de mentă

Sunt, de asemenea, foarte
apreciate în zilele toride sau
atunci când, în urma mesele
bogate în grăsimi, nu ne
simțim tocmai confortabil.
De aceea, un preparat pe
bază de mentă este bine -
venit.  Pentru obținerea lui
avem nevoie de: trei mere,
trei pere, trei portocale, un
grepfruit, o lămâie, o jumă -
tate linguriţă de praf de
scorţişoară, 500 ml apă plată,
o linguriţă pulbere de mentă
şi trei linguri de miere.
Fructele se curăţă de coajă şi
se taie felii. La mere şi la pere
îndepărtăm şi căsuţa sâm-
burilor, apoi fructele se storc
printr-un storcător. Sucul
obţinut se va îndulci cu zahăr
sau miere, apoi se va adăuga
menta. La servire, se poate
pune un praf de scorţişoară,
iar dacă este prea concentrat,
se adăugă, după preferință,
apă plată sau minerală.

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

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

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

Pentru informaţii suplimentare, 
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

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

QUANTUM EVALUĂRI
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LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Din punct de vedere financiar se
pare că vă merge bine, încă de la
începutul intervalului. Veți
strânge bani împreună cu fa-
milia și reușiți să faceți o
investiție bună. La serviciu
câștigurile sunt promițătoare. În
plan sentimental nu se întrevăd
schimbări semnificative.

La serviciu aveți mult de lucru și,
cum este perioada concediilor, s-
ar putea să preluați din
responsabilitățile altora. Dar
veți reuși să le faceți pe toate și,
mai ales, dă demonstrați că și
cele mai grele proiecte pot fi re-
zolvate cu succes.

Este posibil să aveți parte de o
perioadă mai solicitantă la ser-
viciu, cu multe obligații. În
schimb, veți avea un strop de
noroc și veți realiza  ceva de-
osebit. Este cazul să fiți prudenți
în continuare, iar atunci când
este cazul, să purtați mască.

În aceste zile, astrele vă sfătuiesc
să nu plecați prea departe de
casă. Asta pentru că, este o
perioadă tensionată și s-ar
putea să pierdeți mulți bani.
Lucrați la proiecte noi,
aducătoare de venituri și chiar
reușiți să faceți ceva economii.

Urmează zile excelente pentru
voi, în care, dacă vă luptați pen-
tru ideile voastre, veți avea
numai de câștigat. Primiți ajutor
din partea celor apropiați sau
din partea unor persoane
străine, pe care le întâlniți lu-
crând la o serie de proiecte noi.

Situația voastră financiară este
destul de bună, chiar dacă în pe-
rioada imediat următoare fac-
turile se cam strâng. Este posibil
să pierdeți banii împrumutați
unui prieten. Primiți o oferă de
colaborare pe termen scurt, care
vă aduce venituri imediate.

Sunteți apreciați la locul de
muncă și este posibil să fiți
implicați într-un proiect mai
complex, care vă va aduce veni-
turi mari. Spre sfârșitul interval-
ului aveți toate șansele să primiți
un bonus la care nu vă așteptați.
N-ar strica să faceți niște econo -
mii în perioada următoare.

Trebuie să fiți foarte atenți la
cheltuieli și, mai ales, să nu vă
grăbiți să cumpărați lucruri
scumpe. Nu este cea mai bună
perioadă pentru achiziții, mai
ales că multe prețuri au crescut
în mod nejustificat. În familie vă
bucurați de o atmosferă caldă,
primitoare.

În perioada următoare vă veți
întâlni cu prieteni vechi sau veți
reînnoi prieteniile pierdute.
Dacă aveți rude în străinătate,
este posibil să primiți vizita lor.
Este și o perioadă bună din
punct de vedere financiar, în
care vă puteți gândi la proiecte
pe care doreați să le realizați.

Vă bucurați în continuare de zile
frumoase alături de persoanele
apropiate. Chiar dacă apar
situații în care trebuie să
cheltuiți mai mulți bani decât v-
ați propus, reușiți să vă distrați
și să vă simțiți bine în compania
prietenilor.

Se anunță schimbări la locul de
muncă și trebuie să vă adaptați
condițiilor care se impun. La în-
ceput vă este mai greu, dar vă
veți obișnui pe parcurs cu toate.
Este momentul să puneți capăt
neînțelegerilor pe care le-ați
avut cu prietenii sau cu rudele.

Aveți parte de aprecierea unor
persoane deosebite. Sunteți
invitați la o petrecere de familie,
o nuntă sau la o cină festivă,
unde cunoașteți oameni care vă
pot ajuta în carieră. În tot acest
interval de timp, concentrați-vă
și asupra priorităților de la ser-
viciu.

• Doi șoferi stau de vorbă:
- Frate.. cum este în Anglia .. te-ai obișnuit să con-

duci cu volanul pe dreapta?
- Nu. Ori de câte ori îmi vine să scuip pe geam.. o

nimeresc pe nevastă-mea..

• La divorț
- Motivul divorțului, întreabă judecătorul.
- Neînțelegeri religioase.
- Adică?
- Pai eu sunt creștin, ea e Satana!

• Ion și Gheorghe, la coasă
- Ai auzit, mă Gheorghe, că azi o să fie 40 de

grade la umbră?
- No, și ce dacă? Noi suntem la soare

• Discuție între soți:
Soția: 
- Ce e cu fața asta fericită?
Soțul:
- Scuze, nu te-am văzut!

•  Aflați la plajă…
Soția îi zice soțului:
- Vezi, Mitică, dacă eu nu-l cunoșteam pe pa-

tronul hotelului, acum dormeam pe plajă!
- Ai dreptate, femeie, zice acesta gânditor. Şi eu

am o relație folositoare aici!
- Tu? Ce relație?
- Salvamarul acela bine făcut.
- Și cu ce te poate ajuta el, adormitule?!
- Cum, cu ce? Dacă vreau eu, te salvează de la

înec. Dacă nu…

SE SPUNE CĂ:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

S-a măritat

Protagonista serialului ”Hercai”, Ebru Șahin
s-a căsătorit cu un jucător profesionist de
baschet. Căsătoria a avut loc în  orașul Ohrida
din Macedonia, acolo unde s-a născut spor -
tivul. Petrecerea s-a mutat apoi în Turcia, unde
cei doi au făcut cununia religioasă.

Revine pe ecrane

După ce a renunțat la actorie preferând să
se dedice familiei, Cameron Diaz, care în 2019
a devenit mamă, a hotărât să filmeze din nou.
Colegul ei din ”Annie” a reușit s-o convingă, așa
că cei doi vor fi pereche în filmul Netflix ”Back
in Action”, o comedie de acțiune.

Va fi din nou tată

Actorul turc,
Burak Ozcivit,
pe care-l știm
din serialul
”Dra goste infi -
ni tă”, va fi din
nou tată, scrie
presa turcă. El
și soția lui mai
au un băiețel de
4 ani.

Vineri, 15 iunie, ora 21,00

Dragostea costă 
Filmul spune povestea unui avocat specializat în

divorțuri din Los Angeles, pe nume Massey, care
reușește să întoarcă orice situație în favoarea
clienților săi. La un moment dat, succesul a început
să-l plictisească, așa că el caută noi provocări. Dar,
atunci când o întâlnește pe Marlyn Rexroth lu-
crurile se schimbă, ea fiind o adversară pe măsură.
Aceasta era căsătorită cu Rex, un client foarte bogat
al lui Miles, de care vrea să divorțeze în condiții
foarte avantajoase financiar. Chiar dacă cei doi sunt
adversari, acest lucru nu-l împiedică pe Miles să fie
curtenitor și să o invite pe Marlyn la restaurant.
Încrezătoare, ea-l avertizează că nu se lasă învinsă
prea ușor, iar el câștigă prima bătălie. Dar pe par-
curs lucrurile se complică, mai ales atunci când vine
vorba despre dragoste.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

C - E - G - PANTERA - TICSIT - TAC - ELE - CUGUAR - IOLA - JI - MARE - Z - SEA - L - A - SUB - LAGA - AC - LEUL MONTAN - FAR - M - RF - STA - VUI - AA - LECUI - FIERE - SPARLI - JAB -

UNT - SLANE - IESITA - RAI - TL - NI - IR - O - STEA - BI - MII - IACI - N - NEON - RO - UI - ICOSAR - AMNAR - HN - LE - ACRII - CI - ATA - OSOS - NAI - C - VII - SOLI - ALIAT - MAHNI - DI -

RT - D - PRO - PADURI DE CONIFERE - IRATIONAL - TO - ORA - AS - BOVINE TINERE - TA - ATAT - LER - II - ACE - AREST - O - UN - RN - VIZUINA - CAMP - S - ZARI - OU - RITMIC



A
vem o țară împărțită
în două. O parte este
vândută străinilor și

o altă parte în care se
vinde și se cumpără ,,gar-
gara”. Oare mai avem o
țară a noastră? Ne mai
conduce cineva de la noi?
Chiar nu mai avem un
gram de demnitate? 

Nu cumva suntem chiriașii
unui mall, iar la fața locului se
joacă demult o piesă tâmpită,
prin care nu se administrează
subliminal altă istorie, alte
valori și credințe. Oamenii s-
au resemnat atât de mult cu
falsurile și abuzurile de orice
fel încât, a spune adevărul, a
arăta cu degetul hoția, impos-
tura și mârlănia au devenit
acte de curaj. Iar a avea curaj
este un pericol pentru o put-
ere ai cărei piloni de susţinere
au devenit frică, delaţiune şi
ignoranţă.

Puterea destructivă a unor
,,legiuitori” este uriaşă

Ei îi pot da, şi-i vor da
preşedintelui nu numai „gu-
vernul său“, ci şi ţara sa, adică
mai pe româneşte, moşia sa.
Oricum, din Beciul Domnesc
nimeni nu iese nepătat și ni-
meni nu-și mai poate con-
tinua cariera. Sigur, mulţi
şi-au meritat şederea pe
acolo, dar peste ei şi peste
milioanele furate s-a aşternut
liniştea, căci fără acele hoţii,
unele funcţii, chiar cele mai
înalte, n-ar fi fost posibile.

Inscripția de la intrarea în
„Infernul“ lui Dante („Lăsați
orice speranță, voi cei care
intrați”) ar fi destul de potri -
vi tă pentru rezervația pome -
nită, deși, „Infernul“ lui
Băsescu și al lui Iohannis
merita o alta, cu specific na -
țional, care să ne amintească
de anii în care ne-am dovedit
laşi, incapabili să ne merităm
libertatea dobândită cu mult
prea mult sânge. 

Câteva luni crezusem că
domnul Klaus Iohannis s-a
rătăcit pe drumul cel bun, dar
s-a grăbit să nu lase prea mult
timp pentru iluzii și a optat
pentru drumul cel mai bătut
cu putință, al înaintașului său,
care i-a lăsat moștenire o
echipă de oameni rodată,
ascultătoare, dar cu vechi și
justificat abonament la Beciul
Domnesc. 

”Săraca țară bogată”!

A rămas fără industrie, fără
agricultură, fără bogățiile
subsolului și fără forță de
muncă. Un mall cât hotarele
ei, dar cu mulți săraci, mai
ales cu duhul, și cu cele mai
performante lichele care se
mândresc cu statutul lor de
supuși umili și credincioși
celor mai puternici decât ei și
al căror dispreț nu-i supără,
dimpotrivă. Pentru mulți
acesta este și o ciudată sursă
de energie și încredere. Ei au
certitudinea că există, atâta
timp cât simt acest sentiment.
Să disprețuiască, dar atunci
să mă disprețuiască pe mine!
Felul în care am pierdut toate
cele mai înainte pomenite ar
ocupa un loc mare în orice is-
torie a lichelismului național,
dar și a prostiei. 

Asediul brutal, imediat
după ultimul război, dar și
după Revoluție asupra valo-
rilor naționale și a tradițiilor
ar ocupa un loc de cinste
chiar și într-o istorie
universală. Numirea în funcţii
de răspundere a ignoranţilor
şi târâţilor. „Spune-mi cum îi
recunoşti/ Dintre proşti pe
cei mai proşti“? -  se întreba
Arghezi. Astăzi, după niște
zeci de ani, am ajuns să fim
din nou raiul diletanților,
activiștilor, învârtiților și
veleitarilor care au infestat,
incredibil de repede, apele
curate ale Revoluției și,
firește, libertatea a îmbrăcat
foarte repede uniforma lor.

Explicaţii? Nu știm să
apărăm ceva ce, până nu de-
mult, n-am avut niciodată.
Moise și-a ținut poporul în
pustie până au murit toți cei
care au fost robi în Egipt. La
noi, cei ce au fost robi în co-
munism, nu mai au impor -
tanță, dar nu înspăimântă
urmașii lor, pentru care liber-
tatea nu are nici un înțeles. 

Trăim într-un spațiu 
fără valori!

Fără istorie, fără credință și
cu dispreț pentru cultură și
educație. Altfel, europeni,
anticomuniști și vegetarieni
care nu concep viața fără
semințe de cânepă. Vorbesc
mai mult decât înțeleg și, în
comunicarea scrisă, pe face-
book, desigur, folosesc pe ți
din i și, iubind diaspora pe

care nu o cunosc, își
manifestă prețuirea pentru
președinte. Alţii, alte spaţii
geografice şi spirituale, merg
în direcţia dorită din cauza
propriei istorii şi civilizaţiei,
indiferent de dificultăţile de
orice fel sau de ”sirenele” care
caută să-i atragă spre zări
neaşteptate. 

Noi mergem pe drumul cel
bun abia după ce am încercat
pe toate celelalte. Mai există,
ceea ce s-ar putea numi, po-
vara libertăţii. Fromm dove -
dește că, pe lângă dorința
înnăscută de libertate, există
și o dorință instinctivă de
supunere. La autorităţi, la un
conducător puternic, la di-
verse legi interioare ce ţin de
convingeri, reguli cu care in-
divizii s-au născut etc. Fromm
a găsit în  ”Fraţii Karamazov”
de Dostoievski un foarte
convin gă tor exemplu de inca-
pacitate de a suporta liber-
tatea: „… nu are nevoie de mai
multe arzătoare decât aceea
de a găsi pe cineva uman să-i
poată ceda cât mai repede
posibil acel lucru al libertăţii
cu care are grijă. El, nenoroc-
itul, s-a născut“.

Tot într-un anumit tip de
slăbiciune trebuie remarcată
și pulsiunea sadică, adică
plăcerea de a provoca celui -
lalt sau celorlalți durere. Cei
interesați de viața politică
înțeleg foarte bine această
nevoie atât de manifestare.
Învingătorul nu se mulțu -
mește să aibă totul, ci are
nevoie și de suferință celor
învinși. La Beciul Domnesc
stau nu numai hoţi şi învârtiţi,
ci şi adversari, unii nevino -
vaţi. Alții, terorizați de setea
de sânge, își așteaptă rândul
la exterminare poli ti că. Ține
aceasta de compo nentă
sadică a învingătorului, de-
spre care vorbeam, sau de un
calcul rece, economic? Mai
există vreun român bogat
care să conteze în vreun top
cât de cât serios? 

Dacă ești bun pentru țară,
și nu pentru dirijorii din
umbră, există procurori pen-
tru orice evadare din rând și
câte o cucoană care să te
anunțe că ești nelegitim. Dar,
la fel de trist,  există și o
mulțime care nu ține seama
de ceea ce a primit, ce
distanțe și pierderi s-au recu-
perat, ci de ceea ce n-a primit

încă. Motiv să se simtă mai
confortabil în…”corul robilor”.  

Politica externă 
a unei țări 

Nu se face pe bază de sim-
patie. Nici pe bază de em-
patie. Poți empatiza cu
populația supusă unei cata-
strofe de orice fel, naturală
sau nu, dar nu poți empatiza
cu guvernul unei tari. Pentru
simplu motiv că politica
externă se supune unui sin-
gur deziderat: interesul
național. Putem plânge prin
media de mila Ucrainei, dar
rămâne doar un demers te-
lenovelistic.

Ipocrizia de astăzi a clasei
politice românești cât și a me-
diei aservite este crasă. Cu gu-
vernul Iugoslaviei nu am
putut empatiza, cu toate că
această țară a fost una dintre
cele mai apropiate de noi de
la cel de-al  doilea război
mondial încoace. În schimb, la
cererea expresă a stăpânilor
noștri, recte unchiul Sam,
susținem Ucraina.

Acea Ucraină, stat artificial,
clădit din furturi de teritorii
de la vecini! Acea Ucraină ce a
declarat că noi suntem cotro-
pitori și nordul Bucovinei
este teritoriu ucrainean. Acea
Ucraină ce a interzis folosirea
limbii române în școli și a
împărțit românii din țara lor
în două popoare: român și
moldovean. Era mai ușor de
minimizat această minoritate
românească, a declarat nu -
mărul lor în jur de 500.000,
decât cel real de 1.200.000.

Motive sunt cu zecile, dar o
să dau doar unul singur, de o
gravitate covârșitoare. În
1991 cei care trebuiau să ne
păzească au fost sub
stăpânire americană. Și de
aici au început necazurile
pentru România. Când câinii
ce ar trebui să îți apere casa îi
hrănește hoțul, vei fi furat de
toate! În 1992 și 1993 toată
rețeaua operativă de infor -
mații externe din SUA a fost
anihilată. A urmat Germania
și bineînțeles Ucraina și alte
țări unde americanii nu
doreau. DIE  a fost executat pe
vremea lui Pacepa, iar acum
s-a repetat. Nu mai vorbim de
alte servicii gen Coldea,
Kovesi. Unii generali din
MAPN sunt decorați de ame -

ricani. Oare întâmplător? ”Doi
și un sfert”, direcția de
informații a Ministerului de
Interne a fost „distrusă” de
către Cioloș, Tudorache pen-
tru simplul motiv că avea
multe probe strânse despre
nivelul îngrijorător de subju-
gare a instituțiilor statului
român de către străini. Dar să
nu uitam SIPA de la justiție,
distrusă de Monica Macovei.

SUA nu a vrut niciodată să
fim parteneri egali, ci doar să
nu fim stăpâni! De aceea o
spun clar că, dintre vecinii
noștri, Ucraina este cel mai
mare dușman pentru Româ-
nia. Dacă această țară ar fi in-
trat în NATO, centrul de
putere american era la Kiev.

Sprijinirea guvernului con-
dus de Zelenski este o situație
îngrijorătoare. Putem să
empatizăm și să sprijinim
refugiații ucraineni, că este
normal și omenește, dar să
sprijinim guvernul conducerii
Zelenski este grav. Sprijinim
poporul dar nu pe acest
,,actoraș”. Care este interesul
nostru?

Politica externă a unei țări
se face cinic, la rece, calculat
și în interesele țării respec-
tive. Restul este doar actorie
proastă dusă la nivel de
trădare. De ce am devenit slu-
goi? Ce căutau Ciolacu și Câțu
acolo?

PS: În Cernăuți a fost
acoperit monumentul româ-
nesc din centrul orașului cu
drapelul galben albastru.
Ăștia sunt adevărații pri-
eteni?!

Concluzia o trageți sin-
guri…
Al dumneavoastră, același,

Prof Ioan Romeo Mânzală
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Am ajuns să nu mai știm cine suntem



Mod de preparare:
Pentru pregătirea aluatului,

cartofii se pun la fiert în coajă.
După ce s-au fiert se pasează
și se amestecă cu brânza,

untul, ouăle, puse pe rând,
sarea și făina, în ploaie. Ingre-
dientele se frământă până se
obține un aluat omogen, care
se lasă să se odihnească 15-20

de minute. Între timp, se scot
sâmburii din caise, fără ca
acestea să se desfacă complet,
iar în locul sâmburelui se in-
troduce câte o jumătate de

cub de zahăr, apoi se pune la
fiert o cratiță cu apă și sare.

Caisele se înfășoară în aluat
și se formează biluțe. Când
sunt gata, se introduc în apa
care a început să clocotească
și se lasă să fiarbă 10-15
minute. După acest interval, se
scot cu o spumieră și se lasă la
scurs.

Pesmetul se rumenește în
unt, se adaugă zahăr și
scorțișoară, apoi prin el se trec

găluștele scurse bine.
Pentru obținerea sosului,

se amestecă 200 ml de lapte
cu gălbenușurile, zahărul și
amidonul, până la omoge-
nizare. Se încorporează apoi
esența de vanilie și restul de
lapte, iar compoziția se fierbe
la foc mic, amestecându-se
continuu, până se îngroașe.
Sosul se lasă să se răcească,
apoi găluștele se vor servi cu
sosul de vanilie obținut.
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Mod de preparare:
Legumele se curăță și se

taie cubulețe, iar ceapa se
taie mărunt. Într-o oală de
ciorbă se pun trei litri de apă
la fiert. Când apa dă în clocot,
se adaugă ceapa și
rădăcinoasele. Se lasă la fiert
aproximativ 10 minute, apoi
se adaugă cartofii și uleiul.

După alte 20 de minute, se
pun roșiile în bulion, iar
după câteva clocote, ciorba
se acrește cu borş. Se
potrivește de sare, apoi se
pun, pe rând, cele patru ouă.
Când ouăle s-au fiert, oala se
trage de pe foc. Se presară
leuștean deasupra și se
poate servi cu smântână.

Mod de preparare: 
Carnea se spală, se bate cu

bătătorul de lemn, după care
se sărează şi se condi men -
tează. Feliile de carne se pun
apoi în ulei încins şi se rume-
nesc 3-4 minute, pe fiecare
parte. Când sunt gata se scot
pe un platou şi se ţin la cald.

Ciupercile se curăţă, se
spală şi se taie felii subţiri. Se
pun într-o cratiţă împreună

cu untul, puţină sare şi o
ceaşcă de apă caldă. 

După ce a scăzut apa, se
adaugă vinul şi făina ames -
tecată cu puţină apă rece.
Sosul de ciuperci se mai
fierbe 15 minute, se pipe -
rează după gust, iar când ciu-
percile s-au înmuiat bine, se
răstoarnă peste bucăţile de
carne. 

Poftă bună!

inGrediente

şase felii de carne, o ceaşcă de ulei, sare, un pahar
de vin alb, 250 g ciuperci, o lingură de unt, o linguriţă
de făină.

inGrediente

150 g brânză de vaci bine scursă, 2 cartofi făinoşi,
50 g făină, 50 g unt, 2 ouă, un praf de sare, 10-12 caise,
6 bucăţi zahăr cubic, 200 g pesmet,100 g unt, 4 linguri
zahăr,o linguriţă scorţişoară măcinată.

pentru sos: 400 ml lapte, 3 linguri zahăr, 3
gălbenuşuri, o lingură esenţă de vanilie, o lingură ami-
don de porumb.

inGrediente

2 cartofi, 2 morcovi, o rădăcină de ţelină, o rădăcină
de păstârnac, o ceapă, o cutie mică de roșii în bulion, 4
ouă, 1/2 litru borş, o legătură de leuștean, 3 linguri de
ulei, sare.

ciorbă cu ouă 

escalop cu ciuperci 

Găluşte cu caise şi sos de vanilie  
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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 casă cu două corpuri în

localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

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

l Vând, la sat, 2 case, teren in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, telefon: 0753.671.752.

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

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 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 Întreținem persoane în vârstă
pentru cedare locuință, numai casă la
țară sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

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 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 leandru în ghiveci, cu
crengi și flori multiple de culoare roz,
mirositoare, proveniență Tunisia. Preț
negociabil, telefon: 0724.451.762.

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 costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, de culoare
oranje, preț:120 lei. Tel. 0725.483.189.

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 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.
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Alba Iulia - Târgul de Fete
de pe Muntele Găina, cea mai
mare şi cea mai cunoscută
sărbătoare populară din
România, va avea loc în pe-
rioada 16 - 17 iulie 2022 şi va
cuprinde un program cul-
tural-artistic divers cu con-
certe de folclor şi muzică
uşoară, petreceri în aer liber,
proiecţii de filme etnografice
şi un târg al meşterilor popu-
lari.  Târgul este una dintre
cele mai vechi sărbători
tradiţionale cu o vechime de
sute de ani, care este organi-
zat anual în cea mai apropiată
duminică de sărbătoarea
Sfântului Ilie (20 iulie).

Elemente din program
Manifestarea va debuta,

sâmbătă, la amiază, cu Târgul
meşterilor populari "Alba
Tradiţional", care reuneşte 50
de meşteri tradiţionali din
Alba, Hunedoara, Cluj, Arad,
Mureş, Sibiu, Vâlcea, Satu
Mare, Neamţ, Argeş, Gorj.

La ora 14:00, este progra-
mat concertul "Cântec pentru
făuritorii libertăţii", susţinut
de Ansamblul Folcloric al
Judeţului Alba, dirijat de

Alexandru Pal.  Pe parcursul
zilei va avea loc difuzarea mai
multor filme etnografice, iar
la ora 17:30 Fanfara Transil-
vania şi Fanfara Transilvania
Junior vor susţine un specta-
col extraordinar de muzică
tradiţională românească şi
muzică balcanică.

Concert Phoenix
Seara se va încheia cu un

concert extraordinar al Tru-
pei Phoenix, 2022 fiind anul
împlinirii a 60 de ani de
existenţă a trupei. Din progra-
mul primei zile nu va lipsi nici
discoteca în aer liber cu
"Flaviu fără S" şi focurile de
artificii, programate la miezul
nopţii. Târgul de Fete va con-

tinua duminică, 7 iulie 2022,
pe vârful Muntelui Găina, la
Crucea Iancului, cu un cere-
monial solemn şi o slujbă
religioasă în memoria lui
Avram Iancu - erou al naţiunii

române. Programul va fi des -
chis de tulnicăresele din
Avram Iancu şi de Fanfara
Judeţului Alba.

Sărbătoarea de pe Găina va
continua cu târgul meşterilor
populari, dar şi cu un spectacol
extraordinar denumit "Mun -
tele Găina uneşte tradiţiile
româneşti". În cadrul acestui
spectacol îşi vor da concursul
ansambluri din judeţele Alba,
Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad,
Suceava, Sălaj, Gorj.

Brand al României
Târgul de Fete de pe

Muntele Găina este pe drept
cuvânt un brand al României,

manifestarea fiind cunoscută
ca şi cea mai mare sărbătoare
populară în aer liber. La Târ-
gul de Fete se adunau
locuitorii din Munţii Apuseni
pentru a face schimb de pro-
duse, dar era şi un prilej pen-
tru întâlnirea şi căsătoria
tinerilor din zone îndepăr -
tate, care veneau aici cu
părinţii. Se spune că fetele ve-
neau cu zestrea încărcată pe
cai, iar cununia se făcea pe
loc, de către preoţii care par-
ticipau la acest eveniment.
Ceremonia era însoţită de
cântece şi schimb de jocuri cu
"stri gături", iar fetele "se
luau", nu se cumpărau.

Accesul spre Muntele Găina
Accesul pe platoul de pe Muntele Găina, unde se

desfăşoară manifestările, este posibil pentru autoturisme
şi microbuze de până la 20 de locuri. Pe drumul judeţean
DJ 762 se ajunge în comuna Avram Iancu, localitatea cea
mai apropiată de Muntele Găina, iar de aici se continuă pe
un drum pietruit şi practicabil pentru mijloacele auto
până pe platoul unde au loc manifestările. Pe munte există
o zonă de campare pentru cei care vor să petreacă două
zile minunate în natură.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina,
la acest sfârşit de săptămână

Vaţa de Jos: O nouă ediţie 
a Festivalului taragotului

Vaţa de Jos – Nici nu se
putea găsi un loc mai bun în
judeţ, decât comuna Vaţa de
Jos, pentru a organiza un fes-
tival al taragotului, acest mi-
nunat instrument care a
fermecat generaţii de artişti
şi de iubitori ai folclorului.
Facem această afirmaţie fără
frica de a greşi pentru că aici
trăieşte unul dintre oamenii
care au fost declaraţi „Tezaur
Uman Viu” de către UNESCO,
tocmai pentu virtuozitatea
cu care cântă la taragot. Este
vorba despre maestrul Pera
Bulz, solistul îndrăgit de o
Românie întreagă şi care
poate fi văzut pe scena ac-
tualei ediţii a Festivalului
Taragotului.

Festivalul va avea loc
miercuri, 20 iulie, de la ora
17,00, şi a ajuns la ediţia a X-

a. El va aduce în faţa publicu-
lui ce se va reuni la Vaţa de
Jos artişti îndrăgiţi ai tarago-
tului, cum sunt: Dumitru Do-
brican, Pera Bulz, Adrian
Neamţu, Dan Gâdea, Mihai
Mariş, Gigi Tăbăcar, Ionel
Coza, Gică Damian, Petrică
Popa, Cosmin Marta, Nicolae
Jurj, Cristian Benea, Adrian
Lucaci, Andrei Haneş,
Alexandru Cobori. 

„Pentru comuna Vaţa de
Jos este o bucurie imensă că
putem să avem oaspeţi de
seamă, artişti ai taragotului.
Este un festival pe care oa-
menii îl aşteaptă în fiecare
an, iar faptul că am ajuns la
ediţia a X-a demonstrează că
este nevoie de un loc în care
să fie promovat folclorul au-
tentic românesc. Maestrul
Pera Bulz şi ceilalţi invitaţi

vor crea o seară de bună
dispoziţie pentru toţi cei
care vor lua parte la festival.
Nu pot decât să le
mulţumesc pentru implicare,
pentru efortul de a duce
tradiţiile populare autentice
şi pe mai departe. Îi invit pe
toţi să ia parte la festival”, a
transmis primarul comunei
Vaţa de Jos, Liviu Ioan Linţă.

Festivalul taragotului va
avea şi o serie de artişti de
seamă ce vor susţine
recitaluri: Nicolae Furdui
Iancu şi Grupul „Crai Nou”
din Alba Iulia, Alexandru Pal
şi Roxana Reche-Liviu, An-
tonela Ferche Buţiu, Cristian
Fodor, Lorena Pascu. 

Acompaniamentul este
asigurat de orchestra
condusă de profesorul Ionel
Coza. 


