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mAGAzIn

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 8-9
Înzestrat de natură cu
frumusețe, culoare și un
parfum divin, trandafirul a
apărut cu mii de ani în
urmă, devenind, în timp,
simbol al iubirii, al priete-
niei, păcii sau înțelepciunii. 

edUcAţIePAG. 5
Copiii din comuna
Vălişoara pot urma cursuri
gratuite de programare.
Înscrierile se fac până 
la data de 27 iulie, 
iar cursurile încep la
1 august. 

GRATUIT

covid-ul impune restricţii 
în spitale
covid-ul impune restricţii 
în spitale

SocIAlPAG. 2
Zona Pieţei Agroalimentare
din Deva este un adevărat
pericol din cauza 
trotuarelor degradate. 
Situaţia datează de ani
buni, iar autorităţile 
sunt indiferente. 

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

E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Înotătorul Avram Iancu se află în faţa unei
noi provocări. Bibliotecarul din Petroşani şi-a

propus să străbată Canalul Bristol. /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: • HAŢEGAN EUFROSINA din Hunedoara
• VERZEŞ IOAN-GHEORGHE din Deva
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C
lubul Copiilor Brad,
structură din cadrul
Palatului Copiilor

Deva, cu sediul în mu-
nicipiul Brad, strada Vic-
toriei, nr. 1- după cum ne
spunea în exclusivitate
prof. Sava Voicu Constan-
tin (foto), coordonatorul
acestuia - recent s-a făcut
bilanțul unui parcurs plin
de evenimente frumoase
și fructuoase, dedicate
copiilor și elevilor de pe
raza municipiului Brad. 

Prin abnegație, metode
simpliste, dar atractive toți
profesorii conducători de
cercuri au creat un climat
plăcut, antrenant și armonios
prin care au atras un număr
impresionant de elevi bucu -
roși că o parte din timpul
liber și-l pot petrece la
activități extrașcolare, unde
au putut aprofunda cu -
noștințe variante, permisive,
dar de viitor și au putut
interacționa și socializa cu
alți colegi. Cercurile de
educație rutieră (singurul din
județ), aeromodele, karting,
dans modern și orientare
turistică coordonate de pro-
fesori dedicați au stimulat
dorința de cunoaștere a

elevilor, aceștia participând
cu mare interes la aceste
activități pe parcursul între -
gului an școlar 2021-2022.
Am avut o bună și corectă co-
laborare cu toate școlile din
zonă, cu societatea civilă și cu
Primăria municipiului Brad.

Succint aș vrea să punctez
evenimentele de „forță” la
care au fost angrenați elevii și
profesorii de la Clubul Copi-
ilor Brad: concurs județean
de educație rutieră „Junior
Bike Race”,(singurul concurs
de profil din județul Hune-
doara), proiect organizat și
coordonat de prof. Sava Voicu
Constantin; concurs județean
de karting, o premieră pentru
județul nostru, activitate
coordonată de prof. Macsim
Adrian; concurs național de
dans modern  pentru copii
„Steluțele dansului”, proiect
organizat și coordonat de
prof. Cobori Gabriela Sorina
și concurs național de ra-
cheto-aeromodele „Memori-
alul Aurel Vlaicu”.

Prin interes și dedicație
elevii înscriși la activitățile de
la Clubul Copiilor Brad, au
reușit performanțe și rezul-
tate de excepție - locurile I, la

toate concursurile mai sus
amintite și nu numai.

Urmează binemeritata
vacanță, dar cadrele didactice
de la Clubul Copiilor Brad au
pregătit și pentru această
perioadă un program atractiv
intitulat sugestiv „Clubul de
vacanță”, la care copiii vor
putea activa la activități non-
formale, recreative, drumeții,
sportive, socializare și buna
dispoziție, în cadrul unui orar
permisiv.

Pe toți copiii și elevii îi
așteptăm cu drag și la
toamnă, la debutul noului an
școlar să se înscrie (direct sau
online), la activitățile promo-
vate de Clubul Copiilor Brad.
Menționez faptul că toate
activitățile expuse mai sus
sunt total gratuite. Dotarea de
excepție a sălilor de curs și
metodele didactico-pedago -
gice promovate de cadrele di-
dactice coordonatoare de
cercuri, au făcut din instituția
noastră un reper important

pe „harta” activităților 
ex tra curriculare, din județul
Hunedoara și chiar la nivel
național.

Prin dăruire, perseverență,
înțelepciune și buna credință
se pot realiza lucruri deo -
sebite având în centrul

atenției copiii. 
Mulțumim elevilor și pă -

rin ților că au ales ca o parte
din timpul liber să și-l
petreacă alături de noi.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

BRAD: Clubul copiilor nu ia vacanţă

A
tunci când vă
încumetați să
mergeți, pe jos, la

piața din Deva. Iar dacă
alegeți să mergeți pe tro-
tuarul de la stația Opera,
cel din stânga, atunci va
trebui să vă țineți și…”
ochii-n pământ”. Asta pen-
tru că sunt atâtea
denivelări încât, o clipă de
neatenție, poate avea
urmări nedorite.

Iar dacă aveți norocul să
ajungeți cu bine la semafor și
vă îndreptați spre piață,
situația devine și mai gravă.
Acolo, unde era cândva un

trotuar normal, din el a rămas
doar un drum accidentat, cu
gropi la tot pasul. Și, atunci
când se întâmplă ca pasul să
vă fie nesigur sau pur și sim-
plu să aveți o clipă de
neatenție, vă treziți… ”la pă -
mânt”. 

Personal am văzut o fe-
meie care s-a dezechilibrat și
a căzut, după ce a călcat greșit
într-o groapă. Și nu este sin-
gurul exemplu! Cel puțin de
câteva ori pe săptămână
asemenea incidente se pro-
duc în zona pieței, spunea
unul dintre comercianții de

acolo, sub protecția anoni-
matului. De altfel, lucrurile
pot fi verificate chiar urmă -
rindu-se imaginile de pe ca -
merele de supraveghere. Cert
este că zona pieței are nevoie
de o reabilitare ime diată,
până nu se întâmplă o ne no -
rocire mai mare.

Angajații din Primăria
Deva, care gestionează acti -
vitatea pieței agroalimentare,
ar trebui să vină pe jos până
aici, și să renunțe la de-
plasarea cu mașina. În acest
fel și-ar da seama, din postura
omului de rând, care este

starea de fapt a pavajelor și
aleilor din zonă. Nu de
altceva, dar ar fi păcat ca piața
din Deva, apreciată ca una
modernă, să se transforme,
sub ochii nepăsători ai

edililor, într-un loc în care,
dacă te încumeți să mergi,
trebuie să-ți asumi o groază
de riscuri.

H.C.

Vă asumați riscul…

Prof. Sava Voicu Constantin
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Deva – Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara a semnat con-
tractul de execuţie pentru lu -
crările de conservare şi
restau rare la Amfiteatrul
Roman de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, fosta capitală a
Daciei Romane. 

Contractul are o valoare de
aproximativ 5 milioane de euro,
fonduri europene nerambur -
sabile. Proiectul propune ame-
najarea şi re constituirea
vo lu metrică  a mai multor zone
din cadrul amfiteatrului 

„Dăm startul lucrărilor de
conservare, restaurare la Am-
fiteatrul de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, fosta capitală a
provinciei romane Dacia,
situată în Țara Hațegului. Fără
falsă modestie, pot să spun că
ne îngrijim de monumentele
antice de la noi din județ, pen-
tru a le pune în valoare așa cum
se cuvine”, a declarat preşe -
dintele CJ Hunedoara, Lau -
renţiu Nistor. 

Proiectul este apreciat ca

unul complex, care va asigura
conservarea și restaurarea
Amfiteatrului, precum și a
spațiului său perimetral.

„Am încredere că firma
specializată în intervenții pe
monumente istorice va face o

lucrare de referință, la finalul
căreia Amfiteatrul va putea fi
pus cu adevărat în valoare, ast-
fel încât numărul vizitatorilor
să crească și odată cu el și no-
torietatea sitului din Țara
Hațegului. De altfel, ne aș -

teptăm și la o dezvoltare a tu -
rismului în zonă, cu impact
pozitiv asupra vieții economice
și sociale din zona Hațegului și
din întreg jude țul”, a precizat
preşedintele CJ Hunedoara. 

Constructorul are ca termen

de finalizare a lucrării data de
15 noiembrie 2023.

Vestigiile Coloniei Ulpia Tra-
iana Augusta Dacica Sarmi -
zegetusa fac parte din
pa tri  moniul cultural naţional
de excepție. 

Încep lucrările la Amfiteatrul
Roman de la Ulpia Traiana

Cu ocazia încheierii
celei de-a doua ediții
a Școlii de vară de

arhitectură și arheologie
organizată la Cetățile
dacice din Munții
Orăștiei, sâmbătă, 23
iulie, începând cu ora
10.00, va avea loc Ziua
porților deschise în situl
Costești-Cetățuie.

Programul cuprinde pre -
zentarea sitului arheologic, a
tehnicilor și metodelor de
documentare specifice arhi-
tecturii și a intervențiilor de
întreținere și conservare pri -
ma ră a zidurilor antice,
desfășurate în cadrul școlii de
vară. Vă vor fi gazde și ghizi
studenții care pe parcursul
celor două săptămâni au luat
contact cu monumentele,
într-o abordare aplicată,
interdisciplinară. Alături de
studenți, vor fi prezenți

îndrumătorii – arheologi,
arhitecți, restauratori – care
au coordonat modulele de
specialitate ale școlii de vară.

ArheoArhitectura repre -
zintă un program educațional
dedicat studenților de la
facultățile de istorie-arheolo-
gie și arhitectură, organizat
de Șantierul arheologic
Cetățile Dacice din Munții
Orăștiei, Universitatea Babeș-
Bolyai, Institutul Național al
Patrimoniului și Asociația
Monumentum, cu sprijinul
Muzeului Național de Istorie
a Transilvaniei, Muzeului
Civilizației Dacice și Romane,
Consiliului Județean Hune-
doara, prin Direcția Generală
de Administrare Monumente
și Promovare Turistică a
Județului Hunedoara, și al
Muzeului Național al Unirii
Alba-Iulia.

Ziua porților deschise -
Costești Cetățuie

Deva - Primăria Deva va
dubla numărul camerelor
video de supraveghere din
municipiu, consilierii locali
aprobând un studiu de feza -
bilitate care prevede extin-
derea sistemului cu încă 61
de aparate de acest fel.
Camerele video vor fi am-
plasate în spaţii publice din
zona şcolilor, intersecţii, par-
curi sau în preajma unor
instituţii de interes.

Consilierii locali au votat
ca sistemul să cuprindă
camere video ce permit
supravegherea traficului ru-
tier şi identificarea simul -

tană a numerelor de înma-
triculare auto, precum şi
camere video pentru moni-
torizarea traficului pietonal
şi prevenirea eventualelor
fapte de natură antisocială.

Camerele video vor intra
în dotarea Poliţiei Locale
Deva, alături de celelalte 63
de camere de supraveghere
existente acum.

Imaginile din centrul de
supraveghere vor fi vizua -
lizate permanent de angajaţii
Poliţiei Locale şi vor fi înre -
gistrate 24 de ore din 24,
fiind disponibile atât în timp
real, cât şi prin înregistrări. 

Primăria Deva dublează
numărul camerelor 

de supraveghere 

Spitalul
Hunedoara:
suspendare
temporară a

vizitelor
Hunedoara - Spitalul

Muni cipal "Dr. Alexandru
Simionescu" din Hune-
doara a suspendat tem-
porar programul de vizite
din cauza creşterii "sem-
nificative" a numărului
cazurilor de COVID-19,
dar şi pentru protecţia
pacienţilor internaţi, a in-
format conducerea unită -
ţii medicale. Conform
datelor Di rec ţiei de Să nă -
tate Pu blică (DSP) Hune-
doara, în judeţ au fost
consemnate, joi, 494 de
cazuri de COVID-19, în ul-
timele 14 zile, incidenţa
acestora fiind calculată la
1,12 la mia de locuitori.

Cele mai multe cazuri
de infecţie cu SARS-CoV-2
sunt înregistrate în mu-
nicipiile Hunedoara, cu
123 de bolnavi  şi o
incidenţă de 1,77 la mie,
şi Deva, cu 113 cazuri şi o
incidenţă de 1,68 la mia
de locuitori în ultimele 14
zile. 
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Prin acțiunile
desfășurate - după
cum ne spunea

Cristian Pinte (foto),
reprezentantul legal al
DJST Hunedoara - avem
o contribuție
importantă la educația
și formarea tinerei
generații. Împreună cu
tinerii hunedoreni, spri-
jinindu-le proiectele sau
creând unele special
pentru ei, am adăugat
elemente de bine, feri-
cire și frumos acestei
lumi. 

Mai mult chiar, i-am încu-
rajat să fie ei înșiși, să se ex-
prime și să se implice,
dându-le șansa și imboldul
necesare pentru a demonstra
că ei sunt și pot fi pe zi ce
trece tot mai buni. Generația
tânără de acum, mai ales
după ce a trecut prin toate
încercările unei nefericite
pandemii, reușește să ne
surprindă prin puterea de a
se reinventa și de a fi un ex-
emplu de energie, creativitate
și nu în ultimul rând de
civism. Da, de civism. Iar când
afirm acestea, o fac gândindu-
mă la zecile de tineri care vin
la centrele noastre de tineret

din Deva și din Petroșani pen-
tru a stabili și dezvolta nu-
meroase strategii și proiecte
de activism civic.

Zeci de tineri au continuat
să se implice în activități
civice, au derulat acțiuni de
informare, diseminând în
școli informațiile obținute în
urma unor proiecte precum
cel intitulat generic „Vreau să
fiu copil, nu părinte, acum!” și
au organizat conferințe și în-
tâlniri cu factorii de decizie
din județul nostru. O astfel de
conferință a avut loc de Ziua
Tineretului, când conducerea
prefecturii a răspuns prezent
la apelul lansat de tânăra
generație. Roadele întâlnirii
au început deja să se vadă în-
trucât factorii de decizie ai
județului și-au anunțat
dorința de a sprijini cât mai
multe dintre inițiativele tiner-
ilor. 

În virtutea îndelungului
parteneriat cu Biblioteca
Județeană „Ovid Densușianu”
din Deva, Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret a răs -
plătit (și în acest an) laureații
concursului „Citești și câștigi”
cu vouchere pentru partici-
parea într-o tabără națională.

Nu au fost ignorate nici

activitățile sportive, DJST
Hunedoara organizând com -
pe  tiții diverse unde a primat
bucuria de copil din sufletul
fiecărui participant. 

De asemenea, în incinta
Centrului de Agrement Căpri -
oara, s-au derulat „momente
de adrenalină”, protagoniști
fiind tineri deveni care s-au
întrecut într-o bună dispo -
ziție și fair-play, în cadrul mai
multor partide de paintball.

De notat este dedicarea și
implicarea consilierilor DJST
Hunedoara în proiectele și
activitățile cu tinerii. De am-
intit este desfășurarea celei
de-a 4-a ediții a conferinței
europene Europe Goes Local
și celei de-a 2-a Convenții
Naționale a Lucrătorilor de
Tineret (CoNLucraTin) din
România, evenimente desfă -
șurate la Cluj-Napoca, sub
egida Anului European al
Tineretului, unde DJST Hune-

doara a fost reprezentată prin
consilierul și lucrătorul de
tineret Balázs Domokos.
Aceste acțiuni au reunit 300
de lucrători de tineret din 30
de țări și au fost organizate de
către Agenţia Naţională pen-
tru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formă -
rii Profesionale (instituţia
care implementează în Româ-
nia programele europene
Erasmus+ şi Corpul European
de Solidaritate), în colaborare
cu Agenţia Naţională pentru
Erasmus+ din Belgia/ regiu -
nea Flamandă şi cu Minis-
terul Familiei, Tineretului şi
Egalităţii de Şanse.

Dezbaterile din cadrul
acestor evenimente s-au bu-
curat de prezența mai multor
reprezentanți importanți,
printre care și Kacso-Doboly
Izabella-Maria, secretar de
stat la Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de

Șanse, Comisarul European
pentru Inovare, Cercetare,
Cultură, Educaţie şi Tineret -
Maryia Gabriel şi Preşedin -
tele Comitetului European al
Regiunilor - Apostolos Tz-
itzikostas.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaş

Cristian Pinte: “Tinerii se reinventează”
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Vălişoara – Copiii de vâr -
stă şcolară, din comuna
Vălişoara, vor avea posibili-
tatea să interacţioneze direct
cu universul calculatoarelor,
urmând cursurile IT ce vor fi
găzduite, în luna august, de
căminul cultural din locali-
tate. 

Cursul de programare a
calculatoarelor este unul in-
teractiv, începe la 1 august şi
este susţinut de specialişti în
domeniu. Participarea este
gratuită, însă copiii vor trebui
să aibă asupra lor o tabletă.

„Începând cu data de 1 au-
gust, dăm startul unui nou
curs pentru copii ”PROGRA-
MARE CU PSEUDOCOD ÎN

SCRATCH”, un curs interactiv
care vă ajută să cunoașteți lim-
bajul introductiv de progra-
mare care vă permite să vă
creați propriile povești și
jocuri interactive. (...) Cursul de
introducere în programare îi
ajută pe copiii dumnea voastră
să gândească creativ, siste -
matic și să colaboreze. Odată
ce învață să programeze cu
Scratch, copiii învață strategii
pentru rezolvarea proble -
melor, coordonarea pro iec -

telor si comunicare eficientă. O
parte importantă a cursului o
repre zintă dezvoltarea per so -
nală”, au anunţat organizatorii.

Cursul se adresează copi-
ilor cu vârsta de la 7 la 14 ani.
Orele se vor desfăşura în sala
Căminului Cultural Vălișoara,
în fiecare zi de luni, cu în-
cepere de la ora 10,00, pentru
o perioadă de cinci săp tă -
mâni. 

„Cursul este organizat în
parteneriat cu d-nul prof.
Cosmin Călușer și Școala
Gimnazială Vălișoara. Dacă
este nevoie, asigurăm trans-
portul cursanților. Vă asi -
gurăm că toţi copiii vor fi
atent supravegheați. Pentru
curs este nevoie ca fiecare
copil să dețină tableta sau
laptop. Conectarea la internet
este gratuită”, a precizat pri-
marul comunei Vălişoara,
Camelia Bedea (foto mic).

Înscrierile se fac până la
data de 27 iulie la numărul de
telefon 0731.404227, bi -
bliotecar Tarpan Mihaela. 

Vetuţa Sănescu: 

”Aproape 47.000 de hunedoreni

primesc carduri de vouchere 

sociale în valoare de 250 de lei

acordate de Guvernul României”

M
ăsura de sprijin
este inclusă în pro-
gramul ”Sprijin

pentru România”, program
pus în practică de Execu-
tivul condus de premierul
PNL Nicolae Ionel Ciucă

32.434 dintre beneficiari
sunt pensionari, 11.698 de
carduri sunt pentru per-
soanele cu handicap,  416
pentru familiile cu 2 copii,
210 pentru familiile mono-
parentale, iar 1.978 pentru
persoanele  cu venitul minim
garantat. Până la acest mo-
ment, din totalul de 46.736 de
carduri, au ajuns deja în județ
37.099, care au fost deja pre-
lucrate și trimise în
localitățile din județ, iar până
vineri seara toate vor fi dis-
tribuite.

Beneficiarii programului
sunt:

a) Pensionarii din sistemul
public de pensii, pensionarii
aflați în evidența caselor de
pensii sectoriale și beneficia-
rii de drepturi prevăzute de
legi cu caracter special, plătite
de casele teritoriale de pen-
sii/casele de pensii sectoriale,
ale căror venituri nete lunare
proprii sunt mai mici sau
egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în
grad de handicap grav, accen-

tuat sau mediu, ale căror ve -
nituri nete lunare proprii
sunt mai mici sau egale cu
1.500 lei;

c) Familiile cu cel puțin 2
copii în întreținere, ale căror
venituri nete lunare pe mem-
bru de familie sunt mai mici
sau egale cu 600 lei;

d) Familiile monopa -
rentale ale căror venituri nete
lunare pe membru de familie
sunt mai mici sau egale cu
600 lei;

e) Familiile care au stabilit
dreptul la ajutorul social în
condițiile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garan-
tat, cu modificările și
completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost,
așa cum acestea sunt regle-
mentate potrivit prevederilor
legale în vigoare.

Tichetele, oferite pe suport
electronic (card), au o valoare
nominală de câte 250 lei.
Voucherele se acordă  o dată
la două luni, până la finalul
anului. Sumele disponibile pe
card sunt valabile 12 luni de
la data încărcării lor.

Această inițiativă este cea
mai importantă de acest gen
derulată până acum în Româ-
nia, din perspectiva numă -
rului de beneficiari.

Vălişoara: Primii paşi
spre domeniul IT; cursuri

gratuite pentru copii
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C
u 24 de medalii (5 de
aur, 9 de argint și 10
de bronz), România a

terminat pe locul trei Cam-
pionatele Balcanice rezer-
vate juniorilor 1 (U20),
desfășurate în zilele de 16-
17 iulie, la Denizli (Turcia). 

Primele două trepte ale
podiumului de premiere au
revenit echipelor Turciei (38
medialii; 17-14-7) și Croației
(17 medalii; 10-4-3). De men -
ționat că la feminin, țara
noastră a fost a doua, după
Turcia, totalizând 18 trofee (5-
6-7).

Medaliile aur pentru Româ-
nia au fost câstigate de: Maria
Bisericescu ( la 200 m), Clau-
dia Costiuc (800 m), Mădălina
Sîrbu ( 3000 m), Daria Grigo-
riu (100 m garduri) și  ștafeta
4X100 m (în formula Denisa
Balaban/ Maria Bisericescu/
Petrina Pivni ceru/Daria Grig-
oriu.

De menționat că atleta  Pe -
trina Pivniceru (foto) legi ti -
mată la CSS Hunedoara,
pregătită de prof. Florin Bucur
a cucerit această medalie de
aur cu ștafeta României, fetele
noastre  oprind  acul crono -
metrului  la 45,70 secunde,
ceea ce este un  timp foarte
bun pentru junioarele din
România. Mai mult tânăra din
Hunedoara a încheiat  și proba
de  200 m pe podiumul de pre-
miere cu o medalie de bronz.

De menționat că Petrina
Pivniceru, absolventă a pro -
moției din acest an  a Colegiu-
lui national de Informatică
Traian Lalescu din Hunedoara,
a participat la aceste întreceri

balcanice ca urmare a rezul-
tatelor obținute în acest an la
competițiile naționale  ale ju-
niorilor, la care a obținut mai
multe medalii.

De altfel, junioara din
Hunedoara este și absolventă
de bacalaureat cu o medie
excelentă, ea  primit la fizică
nota 10.00 iar la  matematică
nota 9. 85   și gândurile ei se
îndreaptă către  Cluj Napoca
unde dorește să fie o viitoare
studentă cu rezultate exce-
lente.

Un rezultat bun a înregis-
trat și  Adelin Daniel Pop
legiti mat la CSS Hunedoara,
care a finalizat proba de 800
m pe un onorant loc IV, cu un
timp care se apropie de  obiec-
tivul stabilit de atletul hune -
dorean pentru sezonul actual.
Eliza Enache, legitimată la LPS
Cetate Deva (antrenor prof.
Nicolae Alexe) a încheit  între-
cerile din Turcia pe locul VI la
săritura în înălțime, iar Eric
Rus pe același loc în proba de
5000 m.

Atletism

Locul III pentru România
la Campionatele Balcanice

ale Juniorilor 1

C
atedrala din Jaén,
Spania, a fost locul
unde s-au stabilit cele

două grupe ale turneului

final al CE de 
futsal U19, competiție care
va avea loc în perioada 3-
10 septembrie 2022.

Echipa naționala de futsal
a României, formată din
jucători sub 19 ani  care 
și-a asigurat prezența la
EURO, după ce a câștigat
turneul de calificare de la
Tg.Mureș, 3-2 cu Georgia 
și 4-0 cu Slovacia, a fost
repartizată în Grupa A a
Campionatului European,
alături Spania, gazda
turneului final, Ucraina și
Croația.

În grupa B vor evolua Polo-
nia, Portugalia, Franța și Italia.

Meciurile din grupe se vor
disputa în zilele de 4, 5 și 7
septembrie, la „Olivo Arena”
din Jaén. Primele două clasate
din fiecare grupă se vor cali-
fica în semifinalele UEFA
Under-19 Futsal Champi-
onship. Semifinalele se vor
juca pe 8 septembrie, iar fi-
nala două zile mai târziu.
Spania este marea favorită a
turneului final.

„Va fi o mare provocare
pentru noi toți, pentru echipa
națională, pentru futsalul

românesc. Singura promisi-
une pe care o putem face în
acest moment este aceea că
ne vom lupta pentru șansa
noastră până la capăt, fără
complexe, fără teamă de ad-
versari. Avem o generație
extraordinară, care și-a câș -
tigat meritat locul la turneul
final. Am încredere în băieți că
pot reuși o performanță
importantă la EURO 2022”, a
spus Robert Lupu, selecțio -
nerul naționalei U19 a Ro -
mâniei.

Futsal  

Grupă dificilă  pentru România 
la Campionatele Europene

C
omitetul Executiv al
Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român a

aprobat componenţa
Echipei Olimpice, formată
din 92 de sportivi, care 
va reprezenta România la
cea de-a XVI-a ediţie de
vară a Festivalului
Olimpic al Tineretului 
European - FOTE Banska
Bystrica 2022 (24-30
iulie), se arată într-un 
comunicat al forului
olimpic naţional.

Cei 92 tineri olimpici
români vor evolua la opt dis-
cipline sportive din cele zece
ale competiţiei: atletism, ci-
clism, gimnastică artistică,
handbal feminin, înot, judo,
tenis şi volei feminin. Bad-

mintonul şi baschetul com -
ple tează lista sporturilor in-
cluse în programul compe-
tiţiei.

Team România este repre -
zentată la eveniment de şeful
de Misiune pentru FOTE Ban-
ska Bystrica 2022 Dragoş
Tătaru şi de Liliana Dornea -
nu, adjunctul şefului de Misi-
une.

La gimnastică artistică vor
participa Amalia Alexandra
Ghigoarţă, Sabrina Alexia
Maneca Voinea și Amalia
Ioana Puflea. Antrenori: Lu-
cian Sandu și  Camelia Voinea
iar la natație va fi prezent și
hunedoreanul Nandor Nagy
care va evolua în probele de
200 m și 400 m liber.

România la Festivalul Olimpic
pentru Tineret  FOTE 2022



28 de sportive junioare și
senioare componente ale lo-
turilor naționale de la Deva și
București, CNOPJ Deva și
Constanța, BOPJ Dinamo, Bâr-
lad, Arad, Deva, Steaua au par-
ticipat la cea de VI-a ediție a
Cupei OMV PETROM, com -
petiție organizată de Fundația
Casa Campionilor.

Competiția a fost organiza -
tă de către Federația Română
de Gimnastică  în Sala poliva -
lentă din a Complexul Olimpic
”Sydney 2000” din Izvorani.

Pentru Amalia Ghigoarță,
Sabrina Manecă Voinea și
Amalia Puflea a fost ultima
verificare înaintea partici -
pării la Festivalul Olimpic al
Tineretului European de la
Banska Bystrica (24-30iulie).
În întrecerea senioarelor au

concurat Ana Maria Băr -
bosu (foto), Ioana Stănciu -
lescu, Silviana Sfirin gu, Maria
Ceplinschi, Andreea Preda și
Antonia Duță.

Ana Maria Bărbosu,
compo nentă a lotului national
de la Deva, s-a impus la indi-
vidual compus, sărituri și
bârnă în competița senioa -
relor iar Amalia Ghigoarță
(CNOPJ Deva) la individual
compus , paralele, bârnă și sol
în concursul junioarelor.

Ioana Stănciulescu și Anto-
nia Duță, componente ale lo-
tului national de senioare de
la București au câștigat la
paralele și la sol, iar la ju-
nioare, Sabrina Manencă
Voinea (CNOPJ Constanța) a
fost prima la sărituri. Amalia
Ghigoarță a primit și “Premiul

Special pentru cea mai bună
execuție” la sol!  A revenit în
competiții Maria Ceplinschi,
care a concurat doar la
sărituri și la sol. Ea s-a clasat
pe locul al 3 lea, la fiecare din
cele două aparate.

Rezultatele finale: Senioare
Individual compus:1. Ana
Maria Bărbosu - 52.065
puncte  ; 2. Ioana Stănciulescu
- 51.856; 3. Andreea Preda -
49.863; 4. Antonia Duță -
47.426 ; 5. Silviana Sfiringu -
37.799 (nu a concurat la sol)
;6. Maria Ceplinschi - 25.766 ;
Junioare Individual compus:
1.Amalia Ghigoarță 52.860
puncte; 2. Amalia Puflea
50.596; 3. Teodora Stoian
49.532; 4. Sabrina Manecă
Voinea 49.529.
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Gimnastică 

Cupa Petrom, ultima verificare
înainte de Campionatele Europene

C
artonașele galbene
și suspendările
rezultate în urma cu-

mului de cartonașe gal-
bene primite de jucătorii
și antrenorii din primele
trei ligi ale fotbalului
românesc în play-off-ul,
respectiv play-out-ul se-
zonului trecut nu vor fi
preluate și în noul sezon
competiționat.

Decizia de a schimba în
acest fel Regulamentul disci-
plinar a fost luată zilele tre-
cute de Comitetul de urgență
al Federației Române de Fot-
bal.

Astfel, eliminații cu carto -

naș roșu în play-off-ul, respec-
tiv play-out-ul sezonului tre-
cut de Liga 1, 2 și 3 care nu
și-au ispășit total pedeapsa
vor rămâne să-și exercite sus-
pendarea în noul sezon.

”În conformitate cu dispo -
ziţiile art. 49 din Statutul
Federaţiei Române de Fotbal,
Comitetul de urgenţă, compus
din Răzvan BURLEANU –
Preşedinte FRF, Gino IORGU -
LESCU – Prim-vicepreşedinte
FRF, Octavian GOGA –
Vicepreşedinte FRF: Aprobă
modificarea art. 40 alin. 7 din
Regulamentul Disciplinar,
acesta având astfel următorul

conținut:
7. Cartonașele galbene pri -

mite de jucători/antrenori în
faza play-out-ului sau a play-
off-ului campionatelor Liga 1,
Liga 2 și Liga 3 și suspendările
rezultate ca urmare a cumu -
lului de cartonașe galbene nu
vor fi preluate în sezonul
competițional următor”, a
sunat decizia Comitetului de
urgență al FRF.

Noul sezon de Liga 1
(numit, mai nou, SuperLiga) a
început de vineri, 15 iulie,
Liga 2 debutează în data de 6
august, iar Liga a 3-a va începe
la data de 27 august.

R
omânia a încheiat
Campionatul Euro-
pean de tenis de

masă pentru juniori şi
cadeţi din Belgrad pe
locul I al clasamentului pe
naţiuni. Tricolorii au
obţinut zece medalii, şase
de aur, una de argint şi
trei de bronz.

În ultima zi au devenit
campioni continentali 
Eduard Ionescu, în proba de
simplu, la U19, Bianca Mei
Roșu, la dublu fete, U15,
împreună cu poloneza  Bog-
danowicz și dublul Eduard
Ionescu/Darius Movileanu,
la dublu juniori sub 19 ani.

Arădeanca Alesia Sferlea
a adus punctul cu care echipa
de cadete a României a de-
venit campioană europeană
la tenis de masă. Tricolorele

au învins în ultimul act Polo-
nia, cu 3-2. În meciul decisiv,
Sferlea a depășit-o pe Zofia
Sliwka, 3-2 la seturi. 

Anterior, în finală, ea pier-
duse prima partidă, cu care
polonezele au deschis scorul.

În afara acestui titlu conti-
nental la junioare sub 15 ani,
România a mai jucat două fi-
nale, la categoria U19, tot cu
Polonia și încheiate tot în
maximum de meciuri. 

Băieții au devenit campi-
oni europeni, în vreme ce
fetele sub 19 ani au luat
argintul.

Campionatul European de
tenis de masă pentru juniori
și cadeți s-a desfășurat la în
Belgrad și a confirmnat încă
odată valoarea sportivilor
crescuți în România.

Decizie

importantă 

a FR Fotbal 

privind

cartonașele

Tenis de masă  

Juniorii României la 

Campionatul European de 

juniori au câștigat 10 medalii



Înzestrat de natură cu
frumusețe, culoare și
un parfum divin,

trandafirul a apărut cu mii
de ani în urmă, devenind,
în timp, simbol al iubirii, al
prieteniei, păcii sau
înțelepciunii. Strânse într-
o bogăție de culori și
combinații unice, aceste
flori minunate posedă
reale calități terapeutice,
transmițând, uneori, ceea
ce cuvintele nu reușesc în-
totdeauna s-o facă.

Istoria trandafirului
Este pierdută undeva în

negura timpului. În urma
cercetărilor efectuate, oa-
menii de știință au identificat
urme de petale de trandafiri
pe bucăți de cărbune vechi de
peste 50 de milioane de ani,
scrie libertatea.ro. Dar, prima
mențiune despre trandafiri
datează din secolul al IV-lea
î.Hr. și  provine din Grecia
Antică. În perioada Evului
Mediul sunt menționate unele
specii de trandafiri sălbatici,
folosiți în scop ornamental,
medicinal sau în cosmetică. În
Europa, se pare, trandafirul s-
a răspândit pe calea negusto-
riei, prin intermediul grecilor
și fenicienilor. Legenda spune
că ar fi fost adus chiar de
Alexandru Macedon, acesta
considerând trandafirul o
adevărată comoară.

Povestea trandafirului
Ne spune că acesta s-ar fi

născut din purpura soarelui
din zori, rămasă pe pământ ca
simbol al iubirii. Datorită
frumuseții și parfumului său,
trandafirul a devenenit rege al
florilor. Egiptenii îl venerau
pentru virtuțile sale vinde -

cătoare, folosind prețiosul ulei
de trandafir la îmbălsămarea
faraonilor, alături de mirt și
cimbru. Și marii vindecători
greci apreciau calităţile vin -
decătoare ale trandafirului,
uleiul de trandafir devenind o
parte componentă în alifiile și
leacurile prescrise pentru
diferite boli.

În scopuri terapeutice
Petalele de trandafiri se

recoltează dimineața, când
aerul este curat și umed, în
faza de deschidere a bobo ci -
lor, tăindu-se floarea îm preu -
nă cu codița. Aceasta se pune
în coșuri, în strat subțire,
păstrându-se în locuri umede
și răcoroase. Ca să nu se
piardă nimic din calităţile
petalelor, florile nu se spală.
Petalele se folosesc atât us-

cate, cât şi proaspete.

În caz de stomatită
Se folosesc trei linguri de

petale tăiate mărunt, care se
infuzează în două pahare cu
apă clocotită. După răcire, cu
infuzia obținută se clătește
gura de câteva ori în timpul
zilei.

Conjunctivita
Se poate ameliora sau chiar

vindeca cu o infuzie obținută
din petalele uscate de tran -
dafir, folosindu-se o lingură de
petale la 200 ml de apă
clocotită. Acestea se țin la in-
fuzat timp de 30 de minute,
apoi se strecoară. Înainte de
culcare, ochii se șterg cu in-
fuzia răcită, îmbibată în vată,
care se lasă apoi pe pleoape
aproximativ 30 de minute.

În caz de amigdalită 
Petalele de trandafir, proas -

pete sau uscate se amestecă, în
părți egale, cu miere de albine.
Amestecul se ține în gură 20-
30 de minute, după care se
elimină, scrie farmaciata.ro.
Procedura se repetă, de două
ori pe zi, timp de 3-4 zile.

În caz de paradontoză
Se folosește pulberea din

flori uscate, care se amestecă
bine cu miere de albine. Cu
amestecul aromat se vor tam-
pon gingiile bolnave, acest
remediu fiind util în orice pro-
ces inflamator.

Ceaiul 
de trandafiri

Se prepară din petale us-
cate, fiind folosit în tratamentul

diareei, bolilor de piept, răceli
şi gripei. Este recomandat şi
pentru îmbunătăţirea vederii,
auzului şi activităţii muşchiului
cardiac. Infuzia se folosește
pentru tratarea ochilor obosiți.

Oțetul de trandafiri
Este foarte util în cazul

durerilor de cap, leșin, angină.
Se obține din 250 g. petale
proaspete de trandafiri, peste
care se toarnă 2 litri de oțet de
mere. Se lasă la macerat 10
zile, agitându-se zilnic, de 2-3
ori. După acest interval
preparatul se filtrează printr-
un tifon și se păstrează în sti-
cle închise. În caz de angină,
se vor pune câteva picături
din acest preparat în apă și se
face gargară, iar în cazul
durerilor de cap sau leșin, se
inspiră mirosul puternic.
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Trandafirul – floare regală, 
încărcată de semnificații

https://howto.olx.ro/



Maceratul din petale
de trandafiri

Tratează afecțiunile apara -
tului respirator și se poate
prepara din 100 g petale
proaspete, tocate mărunt și
puse într-un vas de sticlă, la
care se adaugă 150 g miere de
tei. Totul se amestecă bine,
până la omogenizare, apoi
vasul se acoperă și se lasă la
macerat, timp de 5 zile, la
frigider, scrie herbalrom.ro/.
Din preparatul obținut se
consumă câte o linguriță, di -
mi neața și seara. Maceratul nu
se păstrează la temperatura
camerei mai mult de trei zile,
întrucât devine toxic.

Tinctura din petale 
de trandafir

Tratează tusea convulsivă,
acneea, ajutând totodată și la
cicatrizarea rănilor. Se prepară
din 10 g. petale proaspete,
care se lasă la macerat, timp
de 10 zile în 100 ml alcool de
60 de grade. Sticla se agită zil-
nic, iar tinctura rezultată se
păstrează în sticle închise la
culoare, într-un loc întunecat,
scrie sfatnaturist.ro/. După
fiecare masă se vor consuma
câte 10-20 picături diluate în
apă, iar pentru cicatrizarea
rănilor și în acnee se masează
pielea cu tincture obținută.

Uleiul de trandafir

A fost folosit încă din anti-
chitate, atât pentru parfumul
său unic, cât și pentru cali tă -
țile lui terapeutice. Are o
mulțime de întrebuințări,
fiind folosit pe scară largă în
cosmetică. Potrivit cercetăto -
rilor, efectul său antiseptic
protejează rănile, ajutând la
vindecarea lor mai rapidă.
Folosit cu regularitate, acesta
ajută la îndepărtarea ridurilor,
având un rol intens hidratant.
Este recomandat și pentru
întărirea rădăcinii părului, în
caz de psoriazis, mătreață sau
infecții bacteriene la nivelul

scalpului.  
Pentru prepararea lui se

vor folosi următoarele ingre-
diente: o jumătate de pahar cu
petale de trandafir uscate, 500
ml ulei vegetal la alegere
(măsline, susan, cocos etc).
Petalele uscate se așază într-
un borcan din sticlă și se
acoperă cu ulei. Se lasă la ma -
cerat timp de două săptămâni,
borcanul agitându-se zilnic,
după care se filtrează și se
păstrează într-un loc în-
tunecat.

Preparate dulci, cu 

petale de trandafir

Trandafirata

Este o băutură răcoritoare
și parfumată, iar pentru
prepararea ei se folosesc
petalele trandafirilor roz, cu
miros puternic. Pentru o cu-
loare mai intensă, se pot
adăuga și câteva petale roșii
de trandafir. Pentru obținerea
sucului se folosesc 200-300 g
petale proaspete, 300-350 g
zahăr, 4 litri de apă, sucul de la
1-2 lămâi și de la 2-3 porto-
cale. Borcanul se agită zilnic,
iar după 3-4 zile, trandafirata

se strecoară și se păstrează la
frigider. Sticlele nu trebuie în-
chise ermetic, întrucât, pe
parcurs, trandafirata fermen -
tează.

Dulceața din petale 
de trandafir 

Ingrediente: 250 g flori
de trandafir pentru
dulceață, 1.1/4 kg zahăr, o
jumătate de linguriță sare
de lămâie sau sucul de la o
lămâie.

Mod de preparare:
Se aleg trandafirii pentru

dulceață (cei roz), bine înflo -
riți și proaspăt culeși. Petalele
se iau una câte una, rupându-
se capătul alb, apoi se vântură
ușor ca să nu ră mână polen.
Petalele, împreu nă cu 240 g
zahăr și sarea de lămâie se
zdrobesc cu mâna până în-
cepe să curgă sucul din ele.
Separat, se prepară un sirop
din dintr-un kilogram de
zahăr și trei pahare de apă,
fierbându-se până ce se leagă.
La sirop se adaugă apoi
petalele de trandafir, se lasă
aproximativ un sfert de oră
până ce siropul se colorează,
apoi se continuă fierberea la

fel ca la orice dulceață.
Dulceața de trandafiri se
păstrează în borcane sterili -
zate, închise ermetic.

Lichior din petale 
de trandafir

Ingrediente: un litru de
alcool de 90°, 750 g zahăr,
un litru de apă, 1 kg petale
de trandafir proaspete.

Mod de preparare: 
Petalele de trandafir, spă -

late și curățate de partea albă,
se pun la macerat în alcool,
timp de 18 ore. După acest in-
terval se prepară un sirop din
apă și zahăr, care se lasă să
fiarbă timp de zece minute.
După răcire, siropul se toarnă
peste petalele puse la macerat
în alcool. Se mai lasă una-două
zile, apoi se filtrează. Lichiorul
obținut din petale de trandafir
se păstrează la loc uscat, în sti-
cle închise ermetic.

Șerbet din petale 
de trandafir

Ingrediente: 350 g petale
de trandafir, 500 ml apă, un
kg zahăr, sucul de la o
lămâie, esență de vanilie.

Mod de preparare: 
Petalele de trandafir se

curăță de polen și se frământă
bine cu sucul de lămâie,
lăsându-se așa un sfert de oră.
Între timp, apa se pune la fiert,
iar când începe să clocotească
se toarnă peste petale,
lăsându-se o oră la infuzat.
Apa infuzată se strecoară, se
amestecă apoi cu zahărul și
esența de vanilie, apoi se pune
la fiert, la foc mare, adunându-
se spuma. Siropul se lasă să
clocotească până ajunge la
consistența unui șerbet.
Consistența se poate testa cu
ajutorul unui fir de sirop
așezat între degetul mare și
arătător. Dacă firul de sirop
are măcar un centimetru
lungime, se poate lua oala de
pe foc, lăsându-se la răcit până
când șerbetul devine doar
călduț. Șerbetul obținut se
amestecă bine cu o lingură din
lemn sau se mixează până se
deschide la culoare. Când este
greu de manevrat, se fră -
mântă cu mâna, până devine
elastic. Se păstrează în bor-
cane sterilizate și se servește
în zilele călduroase, alături de
un ceai 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
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BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

Urmează o săptămână plină de
evenimente în sfera socio-
profesională. Tocmai de aceea,
trebuie să vă puneți la punct
toate actele cu care lucrați și,
mai ales, să vă concentrați
asupra activităților viitoare.
Până la urmă,le veți trece pe
toate cu bine.

Reușiți să realizați lucruri intere-
sante pe parcursul intervalului,
mai ales că vă gândiți la con-
cediul care se apropie. Este posi-
bil să vă ocupați de organizarea
unei excursii interesante. La ser-
viciu sunteți în atenția șefilor,
care au încredere în capacitățile
voastre profesionale.

Ar fi de dorit să vă canalizați în-
treaga energie spre obiectivul
propus și să vă ocupați serios de
acest lucru. Atunci când vine
vorba de muncă, încadrați-vă în
termene. Este posibil ca în
această perioadă să aveți chel-
tuieli în plus, dar le veți rezolva
pe toate.

S-ar putea să vi se propună o co-
laborare de nerefuzat, dar ar fi
bine să vă orientați spre con-
tracte avantajoase. Dacă
acceptați, atunci aveți nevoie de
sprijinul unor prieteni. Indife -
rent de situație, trebuie să știți că
este nevoie de promptitudine și
corectitudine în tot ce faceți.

La locul de muncă aveți multe
de făcut, dar se pare, sunteți
susținuți de persoane cu putere
de decizie. Vor fi și mici conflicte,
pe care nu trebuie să le luați în
seamă. Relația cu partenerul de
viață se va ameliora, dar de-
pinde doar de voi cum veți ges-
tiona situația în viitor. 

În sfera profesională apar sur-
prize. Fie veți primi o sumă
importantă de bani, fie veți pleca
într-o călătorie interesantă. In-
diferent de situație, trebuie să
manifestați prudență și să nu
aveți încredere în tot ce vi se
spune sau promite.

Ar trebui să acționați cu atenție
pe tot parcursul intervalului, mai
ales când vine vorba de bani. Nu
trebuie să aveți încredere în vor-
bele dulci și promisiuni. Acordați
importanța cuvenită proiectelor
la care lucrați, mai ales că unii
dintre colegi se împotrivesc as-
censiunii voastre.

Vă străduiți să finalizați un
proiect importat, ca să puteți
pleca liniștiți în concediu. Ca să
reușiți, trebuie să căutați vari-
antele cele mai bune și să nu
lăsați pe nimeni să vă
influențeze în niciun fel. Este
posibil să aveți discuțiile legate
de bani cu partenerul de cuplu.

Există șanse să vă crească veni-
turile, mai ales că  veți faceți
parte dintr-o echipă unită, de la
care veți putea învăța multe lu-
cruri noi, utile în munca voastră.
Dar nu uitați de prudență și
discernământ atunci când tre-
buie să luați o hotărâre, întrucât
sunt posibile cheltuieli în plus.

Munciți mult, încă de la în-
ceputul intervalului, dar trebuie
să vă stabiliți prioritățile. În caz
contrar, există riscul să neglijați
unele activități importante. Fiți
mai atenți cu cine discutați și
mai ales ce discutați în legătură
cu activitatea voastră. 

Vă faceți planuri de vacanță și
chiar de viitor. Ca să alegeți
calea cea mai bună, aveți nevoie
de liniște și de sprijinul necon -
diționat al familiei. În relațiile
parteneriale apar situații noi,
care vă pot influența într-un fel
sau altul hotărârile. 

Apar cheltuieli în plus pe parcur-
sul intervalului și sunteți nevoiți
să le faceți față. Toate le veți
depăși cu bine dacă acordați pri-
oritate lucrurilor importante și
nu vă pierdeți în amănunte. Se
vor lămuri multe în sfera
profesională, urmând și mo-
mente de relaxare.

• Pe o șosea…
O polițistă își oprește bunica, de 80 de ani, și o

întreabă:
- Doamnă, de ce conduceți așa repede?
- Ca să nu uit unde mă duc!

• Echipa de zugravi
O familie are o echipă de zugravi la lucru.
Soțul aflat la servici își sună soția, care este

acasă și îi supraveghează pe muncitori:
– Alo, dragă, în ce stadiu au ajuns zugravii? îşi

întreabă soţul consoarta, prin telefon.
– Într-un stadiu foarte avansat, dragule. Tocmai

au dat gata a doua ladă de bere.

• Ultima poșetă…
- Iubiiii, vecina a primit o poșetă foarte

frumoasă! Îmi cumperi și mie una?
- Îmi pare rău, dar a fost ultima...

• Telefonul mamei…
Mama își sună fiul.
Mama:
- Unde ești?!
Fiul:
- La un club de striptease.
Mama:
- Ai văzut deja ceva ce nu trebuia să vezi?
Fiul:
- Hm...da.
Mama:
- Pe taică-tu?
Fiul:
- Pe soră-mea.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 22 iulie
TVR 1, ora 21,10, Iluzionistul
ANTENA  1, ora 22,45, Deadpool 2

Sâmbătă, 23 iulie
PRO CINEMA, ora 20,30, Restul e tăcere
TVR 1, ora 23,35, Balada lui Jimmy McCabe

Duminică, 24 iulie
TVR 2, ora 22,10, Lautrec
Antena 1, ora 23,30, Vrabia roșie

Luni, 25 iulie
PRO CINEMA, ora 20,30, Lego Batman:Fil-

mul
FILM CAFÉ, ora 22,00, Câine de luptă

Marți, 26 iulie
PRO CINEMA, ora 20,30, Aventură în doi
FILM CAFÉ, ora 22,00, Drumul dragonului

Miercuri, 27 iulie
TVR 2, ora 20,10, O fată strălucitoare
PRO CINEMA, ora 22,15, Fata din buncăr

Joi, 28 iulie
TVR 2, ora 20,10, Umbra unei dorințe
PRO CINEMA, ora 20,30, Invincibil

Duminică, 24 iulie, ORA 20,30

Viața e frumoasă 
În centrul acțiunii se află Guido, un evreu cu

simțul umorului, care visează să-și deschidă o
librărie. Ignorând antisemitismul manifestat în acea
perioadă de către guvernul fascist, el ajunge în
Toscana împreună cu un prieten. Acolo, reușește să
o cucerească pe Dora, logodnica unui oficial fascist,
cu care se căsătorește. Cei doi au un copil, iar Guido
își va deschide librăria mult visată. Dar cum anti-
semitismul ajunsese la cote maxime, Guido și fiul
său sunt duși într-un lagăr de concentrare, dar celor
doi li se alătură și Dora. Acolo, Guido face tot ce-i
omenește posibil pentru a-și proteja fiul.

PRO CINEMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

G - A - S - A - VARIA - HAINI - IU - M - LA - A - BN - CA - AB - SC - ACAR - APTI - SROT - STRA - E - NUC - IONI - CAINI - AC - CI - RF - ORE - MIM - A - D - ELO - ZMEUR - REA - IAHNII - IAR -

ARTAG - SCLAV - ASCUNSA - BRE - PANTHERA UNCIA - EI - IO - RE - CAPIA - TAC - M - AER - EA - L - DRUG - AZUR - A - AL - FR - I - U - I - C - ZERI - D - A - S - BLANA LANOASA - MARMOTE

- AVARII - RP - IMAMI - LER - CRI - CRESTELE DIN STEPE - ADIA - VA - ZARE - ACU - E - MINA - PT - G - ASALT - RI - AU - ARO - PASARI - ATARNA - CE - A - UB - OITA - IT - FLUIERATORI



“Ș
i cei care au furat
legal, cu legi con-
cepute și aprobate

de ei, și hoții care au furat
ilegal, tot hoți sunt”. Iar la
bătrânețe, unii mai au și
sporuri pe hoție.

Războiul din Ucraina nu a
început în 2022, ci în 2014. În
noiembrie 2013, SUA și UE au
organizat lovitură de stat din
Ucraina, cunoscută ca "Euro-
maidan", după ce președin tele
Ucrainei, Viktor Ianu kovici, a
refuzat să adere la Uniunea
Europeană. În 2014, lovitura
de stat a globaliștilor a reușit,
iar Viktor Ianukovici a fugit în
Rusia. În acea perioadă, Rusia
a ocupat Crimeea, unde a fost
un referendum, iar majori-
tatea oamenilor au spus ca
vor sa fie cu Rusia.

Globaliștii au spus că
"Rusia a anexat Crimeea".
Globaliștii sunt cei care au
distrus Iugoslavia și au creat
un stat artificial numit
Kosovo. Americanii au anexat
Texasul, care a aparținut Mex-
icului și americanii au con-
damnat decizia Rusiei de a
ocupa Crimeea. Acum, ei ne
dau lecții despre "demo cra -
ție"...

În 2014, în Ucraina, glo -
baliștii au creat organizațiile
naziste Azov și Aidar, despre
care presa occidentală,
globalistă, a scris multe arti-
cole. După ce Rusia a invadat
Ucraina în 2022, presa
globalistă ne-a spus că "nu
există naziști în Ucraina", apoi
ne-au spus că "există, dar
sunt puțini". Presa occiden -
tală este coruptă și minci -
noasă.

Volodimir Zelenski 
nu este un "erou"

Ci un globalist care luptă
pentru Noua Ordine
Mondială și Guvernul Mon-
dial, exact ca și globaliștii din
Romania, din SUA și din Uni-
unea Europeană. Acest război
nu ar fi avut loc dacă Zelenski
ar fi negociat cu Rusia, dar
globaliștii voiau să fie război,
pentru a declanșa o puternică
criză economică globală, care
să-i ajute să implementeze și
mai repede Marea Resetare și
Guvernul Mondial. Există ofi-
cial declarațiile lor. 

Nu Vladimir Putin a
declanșat criza economică
din prezent, ci globaliștii, prin

"sancțiunile împotriva
Rusiei", care nu afectează
Rusia, căci rubla a devenit
puternică, iar Rusia face afac-
eri cu aliații ei, mai bune chiar
decât cu UE.

Minciuna 
"schimbărilor climatice" 

Este o altă cauză prin care
globaliștii au declanșat criza
economică și energetică. Sub
pretextul "luptei împotriva
schimbărilor climatice",
globaliștii vor să distrugă in-
dustria bazată pe cărbune și
petrol, vor sa interzică mo-
toarele diesel și pe benzină,
ceea ce va declanșa o criză
economică și energetică ex-
trem de puternică. Acesta
este planul prin care globa -
liștii vor să-i sărăcească pe
oameni.

"Energia verde" pe care o
promovează globaliștii nu are
randament și este o energie
scumpă. Politica globaliștilor
cu privire la "zero emisii de
dioxid de carbon" va distruge
țările care vor adopta aceste
politici. Globaliștii au inventat
minciuna "schimbărilor cli-
matice" și minciuna "încălzirii
globale", pentru a controla
oamenii și pentru a instaura
Guvernul Mondial. Aceste
minciuni sunt ușor de de-
montat, sunt multe dovezi
științifice. Tipărirea de bani
fără acoperire este o altă
cauza a crizei economice.
Tipărirea de bani fără
acoperire va declanșa crize
economice.

Am greșit!

Atunci când am crezut
poveștile sforăitoare și ador-
mitoare despre democrație,
libertățile și drepturile omu-
lui. Am greșit când am partic-
ipat la farsele electorale,
girând și consolidând astfel,
prin participarea noastră, sis-
temul putred și găunos al
„democrației de masă”, în
fapt, o mascaradă ieftină pen-
tru maimuțe, o circotecă
telenovelistică trucată de la
cap și până la coadă. Am
greșit când am crezut altă
minciună sfruntată și
gogonată, că presa ar fi a
patra putere în stat, în
opoziție cu haitele prădătoare
de politruci, securici teroriști,
bugetari venali și corupți...

Mulți au realizat cu greu
că adevărata democraţie nu
poate fi instaurată în ţara al
cărui popor are vâna stricată
de turci, greci, evrei,
comunişti şi totuşi au rămas
credincioşi unor idealuri.

Dorinţa de recunoaştere şi
de încorporare în UE a dus,
sub bagheta FMI, la priva ti -
zări dezastruoase, care urmă -
reau doar fierul din
com binate şi terenurile de
sub ele. De ce s-au impus
privatizări aiurea? Europa a
dorit ca România să fie
sărăcită şi slăbită! 

Când la putere a venit un
”marinar golănaş”, cu câte o
,,fufa” în fiecare port, de, ca
marinarii, care din contra -
bandă cu blugi şi cafea, arme
etc. făcea doar bani negri.
Mişelia, oportunismul şi cin-
ismul lui Băsescu au preluat
drojdia crescută sub Iliescu,
Constantinescu, a frământat-
o, a crescut-o şi a ornat-o
creând o poliţie politică de
necontrolat şi a fost turnată
în două forme, SRI-ul refor-
mat şi Procurorii de rit nou,
gen Koveși. Statul de atunci a
eșuat. Toate aceste noi struc-
turi colcăie de mizerie şi com-
promisuri. Mii de dosare
ţinute la sertar de Koveși şi
scoase la nevoie, mii de
interceptări făcute de ,,băieți’’
sub titulatura gene rică de
siguranţă naţională. Toți
,,capii‘’ s-au mutat la UE să-i
școlească și pe alții cum se
fură.

Şi-a adus pe NUȚI la
Cotrceni, şi-a pus spionii şi
procurorii la muncă, dar aşa a
atins paroxismul mizeriei în
politică. A fost un mizerabil!
Nu bănuiam că următorul
preşedinte nu va mai re-
specta nici măcar codul de
onoare al bandiţilor. Declinul
dezastruos este de la Băsescu
încoace. Urmează Iohannis…. 

Cine numără, 
ăla câștigă!

Este de reflectat adânc
dacă vreodată, undeva pe
lumea asta s-a înregistrat o
diferenţă de 20 de procente
între turul 1 şi 2. Buncărul de
”postaci” ai lui Iohanis, coor-
donat şi amplificat în forţă de
către ,,baietii deștepți” con-
tribuie la mizeria rezultatului
şi nu era prima dată! Că este

neamţ, că va fi corect, că este
drept etc. sunt atribute pe
care nu le are. Arivism, mega-
lomanie etc. Nu faci nimic
cinci ani și tot tu ești ales,
spune absolut totul.  

Sunt de acord cu faptul că
prestigiul funcţiei implică un
efort din partea statului, dar
s-a depăşit măsura peste
poate. Avioane, limuzine, eli-
copter, dormitor uriaş,
mătăsuri pentru patul de
comandă etc. alături de im-
punerea soţiei pe un loc care
nu există, dar slugile îl vor
clădi. Acest aparat uriaş, care
s-a pus în slujba lui Iohanis cu
scopul de a da lovitura, îl va
da jos şi pe Iohannis, în clipa
în care va încerca să joace în
căpăstru. Neamţul nu va
strica dansul! Se va mulţumi
cu pensia uriaşă, cu veniturile
enorme, cu casele luate
(rămase) din meditaţii şi va
merge în patria Germania, la
sfârşitul mandatului, în vizită
la părinţi şi să mai exerseze
germana, dar cu escale prin
ţări exotice, de unde se va în-
toarce ca să locuiască în vila
lui Ceauşescu... să joace golf
la Pianu sau tenis cu Vicerdea
și cu  apropiații. Dar să nu
uităm: ,,Statul a eșuat” și nu
vad niciun viitor. Neamţul ne
va vinde cu totul, aşa cum au
făcut-o şi românii. Dictatura
UE joaca tare.   

”Ce-i de făcut”? 

Se întreba Lenin în cartea
sa, publicată în anul 1902. Iar
actorul Keanu Reeves, ra-
portându-se la lumea în care
trăiește, declara: „Eu nu pot
face parte dintr-o lume în
care bărbații își îmbracă
soțiile ca pe niște prostituate,
ajutându-le să pună în
evidență lucrurile care ar tre-
bui prețuite; o lume în care nu
există conceptul de onoare și
demnitate, și te poți baza
doar pe oamenii care spun
”Promit”.

O lume în care femeile nu-
și doresc copii, și bărbații nu-
și doresc o familie. În care
fraierii se cred superiori, se
consideră importanți stând la
volanul unor mașini care
aparțin de fapt părinților lor
și oricine are un pic de
influență încearcă să-ți
demonstreze că tu ești un ni-
meni.

O lume în care oamenii
declară în mod fals că ei cred
în Dumnezeu, când de fapt
stau cu sticla de alcool în
mână, lipsiți total de înțe -
legerea religiei lor. Este o
lume în care conceptul de
gelozie este considerat ruși -
nos, și modestia este un deza-
vantaj. Oamenii au uitat ce
înseamnă dragostea și pur și
simplu sunt în căutarea unui
simplu partener.

O lume în care se aruncă
sume mari de bani pentru a-
ți repara mașina, la orice mică
zgârietură, în timp ce ei sunt
atât de săraci și consideră că
o mașina luxoasă ascunde
acest lucru. O lume în care
tinerii cheltuie banii
părinților pe băutură, pe
cluburile de noapte, iar fetele
se îndrăgostesc de acești
fraieri. O lume unde se închid
bisericile cu lacăte pentru a
lăsa ,,preoții globaliști”’să
picteze ce le trece prin capul
înfiebântat de ateism. O
rușine!” 

Bărbații și femeile nu mai
sunt acum identificate, iar
toate acestea împreună în -
seamnă libertate de alegere,
dar nu și pentru cei care aleg
o cale diferită, pentru că ei
vor fi considerați înapoiați și
despoți. Aleg calea mea, dar e
păcat că nu am găsit
înțelegere în oamenii pe care
i-am prețuit mai presus de
orice…”, afirma Keanu Reeves.

Antonio Guterres, secretar
general al ONU spunea:
Omenirea se îndreaptă spre o
sinucidere în masă”.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPINII - 1122 - 28 IULIE 2022

Viața după dezastru



Potrivit cercetătorilor, vinetele se numără printre cele mai
sănătoase legume din lume. Bogate în potasiu, vinetele ajută
la menținerea unui ritm cardiac stabil. Antioxidanții din
conținutul lor protejează celulele și încetinesc procesul de
îmbătrânire. Totodată ajută la curățarea organismului prin
eliminarea toxinelor, iar fitonutrienții pe care-i conțin con-
tribuie la îmbunătățirea memoriei, scrie dozadesanatate.ro.
Simple sau în combinații cu alte legume, vinetele sunt folosite
cu succes în bucătărie într-o mulțime de rețete. Dar parcă
dintre toate, salata de vinete are cel mai mare succes, dacă
este pregătită corect. 

Salată de vinete
ingrediente: 500 g vinete coapte și scurse, 100 ml ulei,

sare, o ceapă, opțional.
mod de preparare:
Se aleg vinetele bine coapte, de culoare închisă. Vinetele

se coc întorcându-se rapid pe toate părțile. După ce s-au copt,
se lasă cinci minute, apoi se curăță cât sunt fierbinți. Pentru
curățare se folosește o lingură, cu ajutorul căreia se
îndepărtează coaja și se scoate miezul. Peste vinetele curățate
se presară sare și se lasă aproximativ o oră la scurs. Vinetele
tocate se vor pune apoi într-un castron, se presară cu puțină
sare și se amestecă 2-3 minute până se albesc. Se poate folosi
și mixerul. Se adaugă apoi câte puțin ulei, iar când acesta s-a
încorporat și salata a crescut în volum devenind pufoasă, se
adaugă ceapa. Înainte de servire, salata se ține aproximativ o
oră la frigider.
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mod de preparare:
Carnea de pui se curăță, se

spală, se prăjește în ulei, se
condimentează cu sare și
piper, apoi se scoate pe un
platou. Vinetele se vor tăia
rondele de aproximativ 5
mm (fără să se curețe), se
presară cu sare, lăsându-se
așa 30 de minute. Ceapa se
călește în ulei, iar când
devine sticloasă se adaugă

ardeiul gras. Legumele se
înăbușe, la foc iute, timp de
cinci minute, apoi se adaugă
roșiile tăiate bucăți sau date
pe răzătoare și usturoiul
mărunțit. 

Legumele se condimen -
tează apoi cu sare, piper și
boia, iar focul se stinge.
Vinetele se presează bine cu
un șervețel ca să iasă tot
sucul maroniu, se prăjesc

ușor în ulei, pe ambele părți,
apoi se scot pe un șervețel de
hârtie. Se pregătește o tavă
termorezistentă, cu pereții
înalți, în care se pun 2 linguri
din sosul de legume. Se așază
apoi feliile de vinete prăjite,
peste ele se pune din nou
puțin sos și câteva felii de
roșii, iar deasupra bucățile
de carne. Sosul rămas se
toarnă peste carne, iar tava,
acoperită cu folie, se dă la
cuptor pentru aproximativ o
oră. 

În ultimele zece minute se
ia folia, iar tava se mai lasă în
cuptor până ce carnea se
rumenește frumos.

mod de preparare:
Laptele se pune la fiert, la

foc mic, apoi se adaugă, pe
rând 150 g zahăr, făina (40
g), budinca, gălbenușurile,
totul amestecându-se foarte
bine. După omogenizare,
vasul se ia de pe foc. 

Într-un alt bol se amestecă
făina (250 g), zahărul,
mierea, 50 g unt rece, bicar-
bonatul și ouăle. Jumătate

din cantitatea obținută se
toarnă într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt și se dă la cup-
tor, până se rumenește fru-
mos. 

La fel se procedează și cu
cealaltă parte din aluat.

Se ia apoi prima foaie

coaptă, care se tapetează cu
crema pregătită anterior.
Peste cremă se pun fructe de
sezon, apoi un strat de frișcă,
iar prăjitura se acoperă cu a
doua foaie. 

La final, se decorează cu
zahăr pudră deasupra.

vinetelevinetele

ingrediente

1,2 l lapte, 150 g zahăr, 40 g făină, 110 g budincă cu
aromă de vanilie, 2 gălbenușuri, 250 g făină, 50 g
zahăr fin, 50 g miere, 250 g unt, esență de rom, ½ bi-
carbonat, 1-2 ouă, fructe de sezon.

ingrediente

carne de pui ( pulpe, piept, aripi), o ceapă mare, un
ardei gras, roșu,  3-4 căței de usturoi, sare, piper, boia
dulce,  1-2 vinete potrivit de mari, 3-4 roșii, mărar,
pătrunjel, ulei. 

Carne de Pui Cu legume

Prăjitură de vară
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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 nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

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 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
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

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 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 7
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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.

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

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

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

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

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 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 social. Telefon: 0742.187.459.

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

AUTO

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

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 Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion, 4x2,Ger-
mania, 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 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 Firmă de construcții caută
muncitori necalificați. Salariu 
atractiv! Informații la numărul 
de telefon: 0783.072.326.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 43 de ani, caut o doamnă
pentru căsătorie, serioasă, gospodină,
de la oraș sau de la țară. Am serviciu
stabil, casă cu tot confortul. Doresc o
relație bazată pe respect, înțelegere și
seriozitate, așa că neserioasele să se
abțină. Tel. 0726.406.462.

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 penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsătorie.
Aștept SMS la tel. 0752.396.515.

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

l Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echili-
brat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină,  în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sin-
cer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la 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 două suporturi de flori din
fier forjat 6, respectiv 7 brațe, înălțime
aproximativ 1 m și două lustre,
aproape noi, a câte trei brațe, globuri
albe. Preț negociabil, telefon:
0721.613.095.

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.

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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16 - ACTUALITATE

Camera Deputaţilor,
întrunită în sesiune
extraordinară,  a ratifi-

cat proiectul de lege privind
ratificarea Protocoalelor de
aderare a Republicii Fin-
landa şi a Regatului Suediei
la Tratatul Atlanticului de
Nord. În legătură cu acest
subiect, am solicitat câteva
informaţii suplimentare
deputatului PSD Viorel
Salan, secretarul Comisiei
pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă
naţională din Camera
Deputaţilor.

-La sfârşitul lunii mai, Sue -
dia şi Finlanda au început ofi-
cial parcursul  de aderare la
NATO. În ce etapă ne aflăm
acum?

După depunerea cererilor de
aderare în mai, Summitul NATO
de la Madrid, desfăşurat în pe-
rioada 28-30 iunie,  le-a aprobat
şi a fost declanşată procedura
oficială de aderare.

În prezent, toate parla-

mentele ţărilor membre NATO
au primit documentele care
permit ratificarea protocoalor
de aderare la NATO ale Suediei
şi Finlandei.  România este una
dintre primele ţări care au în-

ceput ratificarea acestor docu-
mente.  Camera Deputaţilor a
fost prima Cameră sesizată şi a
adoptat miercuri în şedinţă
extraordinară cu  227 de voturi
"pentru" şi trei abţineri. Ur -

mează votul din Senat.  Finlanda
și Suedia ar urma să devină
membre NATO până la sfârșitul
anului.

-Ce ne puteţi spune des pre
circumstanţele mai largi ale
acestor decizii politice?

Dorința Suediei și Finlandei
de a adera la Alianța Nord-
Atlantică a survenit pe fondul
preocupărilor de securitate
legate de invazia Rusiei în
Ucraina.  Timp de decenii, am-
bele state au optat în mod con-
stant pentru o politică de
nealiniere militară.  Dar mo-
mentul "24 februarie" a marcat
o schimbare categorică de atitu-
dine din cele două țări. În Fin-
landa, memoria colectivă nu a
uitat anul 1939, când trupele
sovietice au invadat țara. După
trei luni de lupte, finlandezii au
evitat ocupația, dar au pierdut
10 la sută din teritoriu. 

În Suedia, temerile începu -
seră să crească după 2014, când
Rusia a anexat Crimeea, iar nave

şi avioane de luptă ruse au avut
o serie de incursiuni în apele
teritoriale și în spațiul aerian
suedez. Renunțarea la neutrali-
tate a devenit tot mai mult o
opțiune. În plus, Suedia și-a
sporit bugetul militar și a reluat
recrutările pentru armată.

În acest context, ambele
state au decis că aderarea la
NATO rămâne opţiunea cu
riscurile cele mai mici.

-Ce s-a schimbat pentru
Alianţa Nord Atlantică după
Summitul de la Madrid?

La acest moment, pe flancul
estic sunt mobilizați 40.000 de
soldați sub comanda directă a
NATO și 100.000 de soldați
americani. Apoi, cu Suedia și Fin-
landa devenite parte a Alianței în
nordul Europei, NATO adaugă în
fapt noi resurse militare pe flan-
cul estic. De asemenea, au apărut
noi elemente de securitate în
estul Alianței. 

Citiţi continuarea pe
www.accentmedia.ro

Viorel Salan: “România – printre primele ţări
care au ratificat protocoalele de aderare 

ale Finlandei şi Suediei la NATO” 

Deva - Polisportivul
Avram Iancu s-a aflat ieri în
faţa unei noi provocări, după
ce şi-a propus să traverseze
înot Canalul Bristol, pe ruta
Glenthorne to Porthcawl.
Cursa, în lungime de 28 de
kilometri, a început la pri -
mele ore ale dimineţii, fiind
prevăzută să se încheie după

aproape 14 ore. Rezultatul îl
veţi afla urmărind portalul
nostru de ştiri, www.accent-
media.ro. 

Noua provocare a bibliote-
carului din Petroşani se con-
stituie într-o premieră
na  ţio nală, Avram Iancu
apreciind că înotul în Canalul
Bristolva fi unul dificil din

cauza temperaturii scăzute a
apei, dar şi a efortului con-
tinuu pe care va trebui să-l
facă. 

Înotul se va desfăşura du pă
toate regulile de marathon
swim, pilotul, copilotul și ob-
servatorul fiind englezi. Cursa
a fost supravegheată de Bris-
tol Channel Association, enti-
tatea juridică care gu ver  nează
înotul în acest canal și care
organizează traversarea în
mod oficial.

Anul acesta, Avram Iancu a
obţinut titlul de "Perfor-
mance of the Year" din partea
Organizaţiei Mondiale de Înot
în Ape Deschise - World Open
Water Swimming Association
(WOWSA), pentru că în anul
2021 a reuşit să înoate 26 de
kilometri împotriva curentu-
lui pe Dunăre, într-un timp de
18 ore şi 30 de minute, o
premieră mondială.

Bibliotecarul din Petroşani
a traversat înot Canalul
Mânecii, în august 2016.

Înotătorul Avram Iancu în faţa unui nou
maraton: traversarea Canalului Bristol


