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mAGAzIn

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 8-9
Încărcate de istorie, dar și de
mister, castelele și conacele
boierești din țara noastră
sunt păstrătoare a unor
povești nemuritoare, legate
deseori de numele celor care
le-au marcat existența.

AdmInISTRAţIePAG. 5
Seceta a pus probleme 
oamenilor din comunele
Sălaşu de Sus şi 
Bucureşci. Cum intervin
autorităţile pentru
revenirea la normal. 

GRATUIT

Seceta a “muşcat” şi 
din producţia de miere 
Seceta a “muşcat” şi 
din producţia de miere 

TImP lIbeRPAG. 16
Campionatul Naţional de
Super Rally va avea loc, la
Deva, vineri, 19 şi sâmbătă,
20 august. Ce restricţii 
de circulaţie vor fi impuse
în cele două zile 
de concurs.

CeRInțe:
• Studii superioare/medii • Cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit • Cunoștințe de
operare computer (MS Office) – avansat, programe de editare • Capacitate de organizare
a timpului, a sarcinilor de lucru și a spațiului de muncă • Abilitate de lucru în echipă și
deplasare în teren când situația o impune.

DeSCRIeReA JObUlUI:
• Preluarea, înregistrarea și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea
partenerilor, clienților și a celorlalți angajați • Transmiterea de documente, informări,
propuneri și solicitări, prin poștă, curier, e-mail • Asigurarea protocolului în cadrul 
întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice • Asigură încheierea contractelor cu co-
laboratorii • evidența contractelor, facturilor și a termenelor de plată conform prevederi -
lor contractuale. emiterea electronică a facturilor pentru clienți • Întreținerea site-ului și
a paginilor de pe rețelele de socializare • Organizarea participării la licitații .

/p. 3

Ziua Porţilor Deschise va avea loc, sâmbătă,
la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia. /pag.4

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: • HOGMAN ELENA din Căinelu de Sus
• LUCA CAMELIA din Deva

Următorul număr al ziarului Accent Media va apărea vineri, 2 SEPTEMBRIE 2022.

angajează

Asistent manager

CV-urile se trimit pe adresa de email: cornelpoenar@yahoo.com.
Informații suplimentare la telefon: 0722.402.044.

Se oferă: contract de muncă, salariu atractiv, bonusuri de performanță, 

cadru profesional ultramodern.
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M
uzeul Trenulețelor
„Valentin Banciu”,
amenajat în orașul

de pe Cerna (B-dul
Libertății, nr.4) - după cum
ne spunea tânăra Carmen
Trifu (foto 1) este într-o
locație privată și a fost
înființat în amintirea fos-
tului pilot de automobi -
lism hunedorean, Valentin
Banciu, (foto 2) și care a
participat la peste o sută
de raliuri începând cu
anul 1994, fiind câștigător
de mai multe trofee, 
inclusiv titlul de 
campion național.

Valentin Banciu a colecțio -
nat de-a lungul vieții sale sute
de machete de trenuri și
mașini, iar soția sa, Delia Ban-
ciu (foto 3), a decis să  ame-
najeze acest muzeu. 

Povestea acestui muzeu își
are începuturile cu jumătate
de veac în urmă, când
Valentin a primt de la un
unchi din Austria - inginer
feroviar, un trenuleț care i-a
plăcut atât de mult, încât a
dat naștere unei pasiuni.
Colecția muzeului cuprinde
piese în miniatură din diferite
epoci, achiziționate din
diferite țări, pe parcursul a

aproape 40 de ani. 
Muzeul marchează pasi-

unea de-o viață a regretatului
pilot hunedorean, o pasiune
care nu s-a pierdut și nu se
pierde, din contră va stârni
provocări și pentru alții.

Timp de un an și șase luni
s-a muncit zi de zi ca acest
muzeu să fie atrăgător, desigur
din dorința de a oferi celor
interesați această experiență
unică.

Într-o zonă centrală, un cap
de locomotivă este portalul
către o lume magică. De la
primul pas vizitatorul va ob-
serva că a pășit într-un loc
unic unde o mulțime de
omuleți deapănă povești de-a
lungul unei căi ferate în
miniatură.

Călătoria devine tot mai
fascinantă de îndată ce va
intra în sala de diorame. Mai
bine de 120 de metri liniari de
cale ferată se întind pe par -
cursul a patru anotimpuri.
Trenurile ies opintit din inima
muntelui, străbat viaducte
amețitoare, se stre coa ră pe
coastele înflorite și prin pă -
duri de brad, prin locuri atât
de minuțios aranjate încât te-
ai aștepta să prindă viață.

Traseul locomotivei numi -
tă mocănița te poartă printr-
un peisaj peste culmile
mun  ților. Parapantiștii s-au
lansat în zbor. Avioanele
străbat înaltul cerului.

Sunt atât de multe detalii,
că este o adevărată provocare
să le surprinzi pe fiecare.
Unele te emoționeză, altele te
surprind, dar sunt și cele care
te fac să zâmbești. 

De fapt nu există un loc
unde să învârți privirea și să
nu descoperi ceva frumos. A
fost o muncă de echipă, s-a
trudit enorm la toate dio-
ramele, s-a pus mult suflet
visându-se la un muzeu unic
în țară.

Doamna Dana Ille este cea
care a realizat partea de
peisagistică, ea a avut răbdare
și imaginție să creeze poveș -

tile de pe diorame, măiestria
și talentul ei spu nându-și cu-
vântul în fiecare detaliu. 

Dacă un copil sau un tânăr
își vor găsi aici pasiunea,
asemenea lui Valentin Banciu,
dacă indiferent de vârstă un
pasionat va fi încântat de ceea
ce va întâlni în acest muzeu,
atunci o parte din el va trăi
pentru totdeauna.

In memoriam Valentin Banciu:
Muzeul Trenuleţelor din Hunedoara

D
espre Radu ROȘIAN
se vorbește că este
un artist înnăscut cu

un temperament lucid și
un talent neliniștit. Este
îndrăgostit de frumos și
adevăr.

Un artist a căror lucrări
sunt o oglindă în care se
răsfrânge chipul nevăzut al

autorului devenit un fluviu
care alunecă spre sufletul iu-
bitorilor de frumos.

... Nu l-am cunoscut până
acum. L-am întâlnit însă în
stațiunea balneoclimaterică
Geoagiu-Băi.  Am încercat
prin firul dialogului să pri -
mesc răspunsurile așteptate. 

S-a dovedit a fi fire stu -

dioasă, un adevărat spirit en-
ciclopedic, care își exercită
profesiunea cu pasiune, curaj
și talent înnobilat, cu un
farmec personal care îți fură
parcă atenția. 

Am reținut că este plasti-
cianul care prin rodul trudei
sale s-a înălțat deasupra zba-
terilor de fiecare zi.

Ascultându-l, dovedește
perseverență, echilibru, seri-
ozitate și dragoste pentru
studiu, dar și opulența pentru
lucrul bine făcut - zestre care
îi asigură dimensiuni umane
și profesionale.

Iată și dialogul înfiripat:
– Putem afla câteva

câteva date biografice?
– Da. Sunt născut în Hune-

doara. Am lucrat printre altele
la CSH, Castelul Hu   ne  doara, o
editură... Sunt artist plastic,
licențiat la Fa cultatea de Arte

- secția grafică - Timișoara.
Actualmente sunt pensionar. 

– Arta este o meserie
frumoasă...

– Fiind una vocațională
este vorba despre un per-
petuu act creator, este un
mod de viață. Fiind o vocație,
nu există un început cuantifi-
cabil.

– Care vă sunt reușitele?
– Pot puncta 36 de expo -

ziții personale, 250 expoziții
de grup, în țară și străinătate,
peste 100 ilustrații de carte
pentru copii etc. 

Sunt beneficiarul unor
diplome din partea diferitelor
instituții din țară și de peste
hotare. Am participat la
tabere și simpozioane în spe-
cialitate. 

De fapt, demersul unui
artist nu constituie o evoluție

liniar ascendentă, ci o per -
manentă sinusoidă cu urcu -
șuri și coborâșuri, explorări,
experimentări și trăiri pro-
fund emoționale.

– Cât despre agenda de
lucru, ce ne puteți spune?

– Actul creator este un act
inconștient, total irațional,
prin urmare nu poate fi pro-
gramat. Actul creator nu are
un scop, nici de educare, nici
de cultivare și cu atât mai
puțin unul material, deci nu
poți să ai o agendă de lucru.

– Privind gândurile de vi-
itor?

– Sunt de liniște, de pace și
sănătate.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Artistul de lângă noi 
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Deva - Seceta prelungită
din acest an a influenţat nega -
tiv producţia de miere
obţinută de apicultorii din
judeţul Hunedoara, în unele
cazuri pierderile ajungând
până la 50 % din ceea ce se
realiza într-un an normal,
potrivit aprecierilor Asocia -
ţiei Crescătorilor de Albine
(ACA) Hunedoara. 

„Seceta din acest an a
influenţat negativ pro ducţia
de miere. Producţia de miere
s-a diminuat, este foarte greu
de spus cu cât, dar apreciez că
la unii apicultori cantitatea de
miere a scăzut chiar şi cu
50%. La distanţe de câteva
zeci de kilometri, unii apicul-
tori au obţinut ceva miere, iar
alţii nu au făcut nimic. Este
foarte greu de dat o cifră
reală, dar, în linii mari, cam
ştim şi cam la această valoare
ajungem”, a declarat vicepre -
şedintele ACA Hunedoara,
Tiberiu Korb.

Potrivit acestuia, primele
probleme au apărut la

producţia de miere de sal-
câm, unde cantităţile obţinute
au fost slabe, apicultorii care
nu au mers în pastoral înre -
gistrând cele mai mari pier -
deri. Dificultăţi au fost şi în
zona de munte, din cauza
urşilor, dar şi la floarea soare-
lui.

„La culesul pentru mierea
de tei – în Hunedoara pe
Valea Mureşului, iar în Caraş
Severin în zona Bocşa, doar

cei care au mers în zona
Bocşa au reuşit să obţină o
cantitate mică de miere. La
munte, apicultorii nu mai
prea merg de frica urşilor şi a
drumurilor proaste. Sunt
vreo doi care au realizat ceva,
în rest nu a făcut nimeni,
nimic. Culesul principal, la
floarea soarelui, unde se
făceau producţii destul de
mari, (...) apicultorii care au
nimerit în zone în care nu a

plouat defel abia au reuşit să-
şi asigure mâncarea pentru
iarnă la stupi”, a arătat repre -
zentantul stuparilor hune-
doreni.

În opinia vicepreşedintelui
ACA Hunedoara, pentru ca
activitatea din apicultură să
poată continua în condiţii
normale în cursul anului vi-
itor, este nevoie de ajutorul
statului prin aşa-numitele
ajutoare de minimis acordate

pe familia de albine.
„Ca o concluzie, cheltuielile

cu pastoralul nu reuşesc să
acopere veniturile din pro -
ducţia de miere. Acolo este
problema principală. Sunt
mulţi apicultori cu producţie
pe minus. Am sesizat insti -
tuţiile abilitate ale statului
pentru acordarea, şi în acest
an, a unui ajutor de minimis
de 25-30 de lei pe familie de
albine. Ar fi binevenit. Aş tep -
tăm să vedem ce se va întâm-
pla, în viitor”, a spus Tiberiu
Korb. 

El a atrasa atenţia apicul-
torilor că din cauza schim -
bării climei şi secetei, culesul
s-a încheiat cu o lună mai de-
vreme. Din acest motiv, tre-
buie începute hrănirile de
stimulare, în cantităţi mici,
pentru ca matca să depună
ouă în continuare şi să poată
fi pregătit stupul pentru
iarnă. 

De asemenea, nu trebuie
neglijate tratamentele îm-
potriva dăunătorilor. 

Seceta a redus producţia de miere;

pierderile ajung la 50%

Crişcior – Autorităţile lo-
cale din comuna Crişcior au fi-
nalizat pregătirile pentru
deschiderea noului an şcolar,
iar în paralel se lucrează la fi-
nalizarea procedurilor de lici -
taţie publică pentru moder-
 nizarea unei aripi din clădirea
în care funcţionează liceul din
satul centru de comună. 

„Toate şcolile sunt pregă -
tite pentru deschiderea
noului an şcolar. Vom începe
acum să finalizăm licitaţia
pentru modernizarea unei
aripi a liceului din Crişcior.
Sper ca în două săptămâni să
fie gata şi să putem semna
contractul şi să înceapă lu -
crările pentru modernizarea
celui mai mare corp de clădire
al liceului. Valoarea proiectu-
lui se ridică la circa 6 milioane
lei, fonduri guvernamentale
obţinute prin PNDL 2. Din
păcate, proiectul a fost sube-
valuat şi a trebuit să facem ac-
tualizarea devizului de
lu crări”, a spus primarul co-
munei Crişcior, Ovidiu Furdui.

Bugetul mic al comunei nu
permite acordarea, cel puţin
pentru moment, a unor fa -
cilităţi pentru copiii care merg
la şcoală, cum ar fi rechizite

sau alte materiale didactice.
Sunt circa 600 de elevi care
vor începe şcoala, inclusiv la
liceu. Chiar dacă la liceu vin
copii şi din alte localităţi ale
judeţului, finan ţarea tuturor
cheltuielilor rămâne în
sarcina adminis traţiei şi a
bugetului local. 

„Cred că ar trebui revizuită
legislaţia şi spun acest lucru
de foarte mult timp. Niciunde
nu este prevăzut în formula
bugetului faptul că deţii un
liceu pe care trebuie să-l ad-
ministrezi. Pentru o comună
este foarte greu să susţii un

liceu. Este foarte greu din
punct de vedere financiar
pentru că sunt multe cheltu-
ieli care trebuie susţinute, de
la decontul abonamentelor,
până la susţinerea burselor”,
este de părere primarul co-
munei Crişcior, Ovidiu Furdui.

Pentru perioada viitoare,
pe agenda administraţiei pu -
blice se află pregătirea mai
multor proiecte în vederea
obţinerii de finanţări neram-
bursabile, cum ar fi cele din
Planul Naţional de Redresare
şi Rezilienţă. 

Crişcior: Pregătiri pentru 
începerea anului şcolar

Deva - Drumul judeţean
care face legătura între mu-
nicipiul Orăştie şi cetatea
dacică Sarmizegetusa Regia,
din Munţii Orăştiei, va fi mo -
dernizat de Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara printr-un
proiect în va loare totală de
1,4 milioane de lei, finanţat
din fonduri europene.

Contractul referitor la
proiectarea şi asistenţa teh -
nică necesară pentru cei 17,2
km de drum a fost semnat la
sediul CJ Hunedoara de către
preşedintele instituţiei ad-
ministrative, Laurenţiu Nistor.

"Dezvoltarea turismului în
județul Hunedoara este
strâns legată de investițiile pe

care le facem în infrastructura
rutieră. Cetatea dacică de la
Sarmizegetusa Regia este
unul din principalele obiec-
tive turistice din județ, iar
numărul vizitatorilor crește
de la an la an. Am promis că
vom face demersuri pentru
modernizarea acestui sector
de drum județean și, iată, că
facem pași importanți în acest
sens", a declarat președintele
CJ Hunedoara, Laurențiu Nis-
tor.

Obiectivul proiectului este
consolidarea structurii ru-
tiere prin aplicarea mai mul-
tor tipuri de structuri stabilite
în functie de grosimea fun -
daţiei existente.

Consiliul Judeţean
modernizează drumul spre

Sarmizegetusa Regia
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C
onsiliul Județean
Hunedoara, prin
Direcția Generală

de Administrare Monu-
mente și Promovare
Turistică Hunedoara,
Universitatea Babeș
Bolyai Cluj Napoca,
Muzeul Național de Isto-
rie a Transilvaniei Cluj
Napoca, Muzeul
Civilizației Dacice și Ro-
mane Deva, Muzeul
Județean Mureș Târgu
Mureș, Universitatea
Tehnică Cluj Napoca,
organizează „Ziua
Porților Deschise” la
Sarmizegetusa Regia, în
data de 20.08.2022, între
orele 09:00 și 19:00.

Activitatea are ca scop pro-
movarea sitului arheologic
Grădiștea de Munte – Sarmi -
zegetusa Regia, precum și
prezentarea rezultatelor cerce -
tării arheologice din campania
de cercetare sistematică a anu-
lui 2022. Cercetarea arheolo -
gică a cetăţilor dacice din

Munţii Orăştiei, propusă de
Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca și
Ministerul Culturii, porneşte de
la premisa valorii inestimabile
ştiinţifice şi culturale a acestor
situri, înscrise pe Lista Patrimo-
niului Mondial UNESCO.                                           

Programul are în vedere in-
tensificarea cercetărilor arhe-

ologice (săpături şi investigaţii
pluridisciplinare) pentru spo -
ri  rea informaţiei ştiinţifice
privind monumentele şi locu i -
rea dacică din Munţii Orăştiei.
De asemenea, programul ur -
mă rește realizarea unei baze
materiale solide a cerce tării
arheologice pentru viitorul
imediat pe termen mediu şi

lung, pentru a asigura o conti-
nuitate a acestei cer cetări, im-
plicit îmbună tăţirea calităţii
actului ştiinţific.                             

Scopul final al programului
este punerea în valoare a aces-
tor monumente, conform stan-
dardelor internaţionale şi
includerea lor, într-o manieră
adecvată, în circuitul turistic şi

cultural, atât la nivel național
cât și internaţional.     

Campania de cercetare
arheologică 2022 a început în
25 iulie, se încheie în 22 august
și este finanțată de către Con-
siliul Județean Hunedoara prin
Direcția Generală de Adminis-
trare Monumente și Promo -
vare Turistică Hunedoara.

„Ziua Porţilor Deschise la 
Sarmizegetusa Regia” - 20 august 2022

S
enatorul Claudiu
Târziu, preşedinte
al Consiliului

Naţional de Conducere
al AUR, în turneul său
prin țară, intitulat „Ce
vor românii” a oprit și
la Casa de Cultură de la
Deva, pentru a-i asculta
pe hunedoreni, un

eveniment la care au
participat peste 100 de
persoane. Alături de
Târziu au fost și colegii
săi, senatorul Sorin
Lavric și deputatul
Ciprian-Titi Stoica.

De asemenea, la eveni-
ment au participat și con-
silierii locali ai AUR Deva,

Tiberiu Claudiu Bârstan –
președintele filialei județene
AUR și Marius Mane, vice -
președintele AUR Hunedoa -
ra, ideologul Mircea Nicolae
Mincea.

„Și de la Deva am plecat
convins că vom avea enorm
de multă treabă cînd vom
ajunge la guvernare.

Aproape totul trebuie
refăcut sau construit de la
zero: de la reindustralizare la
salvarea și prezervarea unui
imens patrimoniu arheo-
logic, îngropat din lipsă de
bani și de pricepere; de la re-
pornirea minelor și investiții
în industria energetică la
protejarea de defrișări cri -
minale a pădurilor. Devenii
mi-au spus, între multe al-
tele, ceea ce știam: că nu mai
vor să se spele la lighean, iar

asta nu s-a întîmplat pînă de
curînd, cînd a fost oprită va -
loroasa termocentrală de la
Mintia, pe care nu o vor cu
niciun chip vîndută la fier
vechi.

Ca și restului românilor cu
care m-am întîlnit în turneul
AUR „Ce Vor Românii”, și
hunedorenilor le-am spus că
sîntem deschiși tuturor oa-
menilor merituoși care vor
să pună cinstit umărul la

redeșteptarea națională. Și
că e nevoie de o participare
cît mai mare la vot în 2024.
Altfel nu vom putea schimba
ce e obligatoriu de schimbat,
începînd cu actuala clasă
politică, depășită, incom pe -
tentă și mai ales profund
coruptă, care nu va mai fi
niciodată capabilă să le
redea românilor demnitatea
națiunii lor” a declarat
Claudiu Târziu.

Deva: AUR în dialog cu românii 
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Sălaşu de Sus – Costurile
tot mai ridicate cu energia
electrică a determinat admi -
nistraţiile locale să recurgă la
metode prin care cheltuielile
cu iluminatul public să scadă,
fără ca oamenii să fie afectaţi.
Una dintre soluţii se referă la
modernizarea acestui servi-
ciu public prin schimbarea
corpurilor de iluminat exis-
tente, cu unele noi, cu un con-
sum redus de electricitate,
mult mai bune însă din punct
de vedere al luminii furnizate. 

Un exemplu în acest sens
am regăsit în comuna Sălaşu
de Sus, unde primăria are în
program modernizarea ilumi-
natului public cu ajutorul fon-
durilor nerambursabile ofe-
 rite de Administraţia Fondu-
lui de Mediu.

„Depunem, în aceste zile, şi
un proiect de finanţare pen-
tru eficientizare energetică la
căminele din Ohaba de Sub
Piatră şi Zăvoi. Am mai în-
tocmit şi depus un proiect
pentru finanţarea construirii
unei staţii de încărcat elec-
trice în Nucşoara, ce va fi

amplasată în apropiere de
căminul cultural. Aşteptăm să
se mai dechisă şi alte axe de
finanţare, deoarece avem
proiecte pregătite pentru mai
multe obiective de interes de
pe raza comunei”, a declarat
primarul comunei Sălaşu de
Sus, Ioan Vlad.

În ceea ce priveşte seceta
din acest an, lipsa ploilor a
afectat culturile de porumb,
păşunile şi fâneţele. Din feri-
cire, precipitaţiile nu au pro-
dus distrugeri pe raza
comunei, iar oamenii îşi mai
doresc să mai plouă cel puţin
câteva zile pentru a se putea
reface măcar o parte din re -

zerva de apă din sol. 
„Este încă secetă mare.

Chiar dacă au mai căzut câteva
precipitaţii, mai trebuie ploa -
ie. Cele mai mari probleme le-
au avut culturile de porumb,
păşunile şi fâneţele. De ase -
me nea, au avut de suferit cul-
turile înfiinţate de lucernă, de
trifoi şi ghizdei. Se cosea şi de
câte patru ori pe an, acum abia
dacă s-a reuşit a doua coasă,
cu chiu, cu vai. A fost o pro -
ducţie slabă”, a arătat edilul
local.

În aceste zile, oamenii au
început să depună la primărie
solicitări pentru evaluarea
pagubelor produse de secetă,
iar administraţia locală a în-
tocmit şi transmis rapoartele
necesare către autorităţile în
drept. Documentele necesare
şi procedura pentru depu-
nerea solicitărilor sunt publi-
cate pe pagina de internet a
primăriei, astfel ca oamenii să
fie informaţi. Comisia de
evalu are este formată din
repre zentanţi ai Prefecturii,
Primăriei, Direcţiei Agricole
Judeţene şi APIA.

Sălaşu de Sus: Soluţii 
pentru reducerea 

costurilor cu energia

Bucureşci – Aşteptate de
toată lumea, după o lungă
perioadă de secetă, ploile care
au căzut în ultimele zile au
avut şi efecte nedorite în
câteva din zonele judeţului
Hunedoara. 

În comuna Bucureşci a
plouat foarte tare, iar efectele
precipitaţiilor şi-au făcut sim -
ţită prezenţa.

„Avem probleme cu câteva
drumuri comunale. Au fost
doi-trei ploi care au făcut mare
prăpăd pe aici. Încercăm să
reparăm drumurile afectate şi
să le putem repune în circuit.
Cinci sau şase drumuri au fost
distruse de ploaie, în totalitate.
Acum va trebui să executăm
lucrările necesare pentru a le
aduce la o stare fizică bună
pentru circulaţie. Se vor face
pietruiri. Unul dintre aceste
drumuri, cel din satul Bucu -
reşci, va fi modernizat”, a spus
primarul comunei Bucureşci,
Mircea Ghilean.

Există şi veşti bune pentru
locuitorii comunei. În urmă -
toarea perioadă va fi efectuată
prima recepţie la baza spor -
tivă din satul Bucureşci,
prevăzută cu un teren sintetic
multifuncţional. Proiectul a
fost realizat în urma unei
finanţări nerambursabile
obţinută de la AFIR, în valoare

de 900.000 de lei.
„În câteva zile vom face

prima recepţie împreună cu
comisia locală. Apoi vom so-
licita recepţia finală la care vor
lua parte specialiştii de la
AFIR. Investiţia este gata, iar
marţi, la ora 12,00, vom face
prima recepţie. Apoi vom
înainta documentaţia la AFIR
pentru recepţia finală. Este un
teren foarte bun şi ne dorim să
fie cât mai mulţi tineri care să-
l poată utiliza. Totodată, ne
exprimăm speranţa că va fi
păstrat în condiţii bune pentru
ca de el să se poată bucura cât
mai multă lume”, a spus pri-
marul comunei Bucureşci.

Lucrările la baza sportivă
au început anul trecut, ea fiind
prevăzută cu vestiare, duşuri,
încălzire, instalaţie de noc -
turnă, tribune pentru specta-
tori. 

Bucureşci: Ploile au distrus

mai multe drumuri comunale

Deva, 22 Decembrie, 37A •  Tel. 0722 402 044
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A
mintim că un număr
de 80 de copii din
partea țării noastre

au fost angrenați în
proiectul Erasmus „Athle -

tics Unlimited Games”,
care s-a desfășurat în pe-
rioada 11-15 august, la
Cracovia (Polonia). Au
participat  sportivi din

zece țări și anume: Austria,
Bulgaria, Croația, Cehia,
Letonia, Lituania, Polonia,
România, Slovacia și
Ucraina. Fosta mare
campioană olimpică  Paula
Ivan, a fost „Athletic Star”
din partea României!”.

În urma rezultatelor obţi -
nute la Campionatul Naţional
de Copii (Craiova 11-
12.06.2022) sportivul Ciprian
Irimia, legitimat la CSS Hune-
doara a fost convocat la
echipa naţională pentru a par-
ticipa la Athletics Unlimited
Games din Cracovia, Polonia

După desfășurarea compe -
tiției echipa României s-a
clasat  pe poziția secundă,
după echipa țării gazdă,Polo-
nia. Sportivii participanți au
fost împărțiți în două grupuri
Power group si endurance
group iar la final clasamentul
pe probe a fost următorul:
atât Power Group cât și En-
durance Group  au ocupat
locul  2, iar  ștafeta 80 x 200m
s-a clasat pe locul 1.

Hunedoreanul Ciprian Ir-
imia, pregătit de prof.Andreea
Todereanu s-a întors acasă cu
două medalii pentru care
merită felicitări!

Un atlet junior hunedorean,
medaliat la Athletics 

Unlimited Games”

G
rupele de juniori
U14 și U13 (copii
născuți în 2010 și,

respectiv, 2009) de la CSM
Deva, au participat la un
turneu internațional de
fotbal, în Ungaria, 
la Debrecen.

La ambele categorii de
vârstă  juniorii de la CSM Deva
au obținut rezultate notabile,
grupa juniorilor  U13 fina -
lizând întrecerile pe un ono-
rant  loc V, iar cei cu un an mai
mare s-au clasat pe locul VII.

Delegația clubului devean
a avut  26 de tineri  jucători și
patru oficiali, respectiv Ma -
rius Sîrbu, șeful Centrului de
Copii și Juniori de la CSM
Deva, antrenorii Gabriel Con-
statin și Constantin Vișan și
delegatul Jozsef Magyari iar
deplasarea a fost finanțată  de
Primăria și Consiliul Local al
municipiului Deva.

``Performanțele deosebite
obținute în ultimii trei ani de
centrul devean de juniori ne-
au dat posibilitatea să acce -

săm acest turneu de anver -
gură internațională. Am
reprezentat cu succes muni -
cipiul Deva, mai mulți jucători
de la cele două grupe de la
CSM fiind remarcați de re -
prezentanți ai Academiei de la

Debrecen. Participarea la
acest turneu internațional a
fost un real succes, noi
arătând că suntem aproape ca
mod de lucru, dar și perfor -
manțe în joc, de fotbalul
internațional. Mă bucur că am

reușit să vizităm Academia
din Debrecen, una recunos -
cută pe plan european, unde
ne-au fost prezentate infor -
mații despre concepția de
antrenamente sau de joc pen-
tru toate categoriile de vârstă,

fiindu-ne prezentată strategia
maghiarilor privind creșterea
și formarea tinerilor fotbaliști.
O experiență deose bită pen-
tru toți, care statu ează încă
odată performanța activității
juvenile de la CSM Deva
privind educarea copiilor prin
fotbal. Sunt convins că toate
aceste eforturi se vor reflecta
pe termen mediu și lung prin
formarea unor oameni de val-
oare, dar și a unor sportivi de
elită”, a declarat Marius Sîrbu
(foto mic), șeful Centrului de
Copii și Juniori de la CSM
Deva.

Fotbal  

Echipele de juniori de la CSM Deva au evoluat în Ungaria

Tenis de câmp

Simona Halep a câștigat 
din tenis  cira 40 de milioane

de euro

S
imona Halep,
calificată în turul doi
la Cincinnati, după o

victorie dificilă cu ru-
soaica Anastasia Potapova
(6-4, 3-6, 6-3), după două
ore şi 11 minute de luptă,
a devenit doar a treia
jucătoare din WTA care a
obţinut peste 40 milioane
dolari din premii, conform
Asociaţiei jucătoarelor
profesioniste din tenis
(WTA).

Simona Halep se alătură
surorilor americane Serena şi
Venus Williams, care au
câştigat peste 40 milioane de
dolari din premii.

După succesul de la To -
ronto, Halep a primit un cec

de 439.700 dolari, iar prin
participarea la Cincinatti a
ajuns la 40.107.097 dolari, la
mai puţin de două milioane
faţă de Venus şi la mare
distanţă de Serena, cu peste
94,6 milioane dolari.

În circuitul ATP, doar şapte
jucători au câştigat mai mult
decât Halep, primul loc pe
listă fiind ocupat de Novak
Djokovic cu 158,9 milioane
dolari.

La Cincinnati, Halep a jucat
în turul secund  conform pro-
gramului cu Veronika Kuder-
metova (Rusia). În acest an, la
Melbourne, la Yarra Valley
Classic, Simona s-a impus cu
6-2, 6-3 în finală contra
jucătoarei ruse.



N
aţionala masculină
de volei a României
a reuşit o victorie

dramatică în faţa echipei
Elveţiei, cu scorul de 3-2
(25-22, 17-25, 25-19, 18-
25, 15-11), miercuri, la
Galaţi, într-un meci din
Grupa G a preliminariilor
Campionatului European
din 2023.

Tricolorii s-au impus
după două ore de joc (1 h 59
min) şi mai au un pas până la
calificarea la turneul final.

Marian Bala (18 puncte) a
fost cel mai bun realizator al
echipei antrenate de Sergiu
Stancu, dar evoluţii bune au
avut şi Rareş Bălean (16),
Robert Aciobăniţei (10),
Alexandru Raţă (9) sau
Robert Călin (9).

În clasament, România
ocupă primul loc, cu 4 vic-
torii (12 puncte, 14-6 se-
taveraj), urmată de Elveţia, 4
victorii (12 p, 14-7), Bosnia-
Herţegovina, 1 victorie (4 p),

Albania, 1 victorie (2 p).
Ultimele meciuri vor avea

loc pe 20 august (Albania -
România), respectiv 21 au-
gust (Elveţia - Bosnia). Tri-
colorii au nevoie de victorie
cu 3-0 sau 3-1 pentru a
câştiga grupa.

La turneul final se vor ca -
lifica cele şapte câştigătoare
ale grupelor preliminare,
precum şi cele mai bune
cinci echipe de pe locurile
secunde.

E
tapa a III-a, din
cadrul Campionatu-
lui Național de Super

Rally, cunoscută drept
DEVA SUPER RALLY ,va
avea loc vineri, 19 august

și sâmbătă, 20 august, în
centrul municipiului
reședință de județ.

Această etapă este
organizată de AMC Racing,
în parteneriat cu 
Primăria Municipiului
Deva iar la  sttrul 
întrecerilor vor participa
24 de piloți care vor face
ca de obicei, la ultimele
competiții, un spectacol 
la cote maxime.

Pentru ca evenimentul să se
desfășoare în bune con di ții,
traficul rutier va fi închis pe
traseul unde se va desfă șura
competiția, de vineri 19 au-
gust, începând cu ora 8:00 și
până sâmbătă, 20 august, ora
23:00, pe următoarele sec-
toare de drum:

Bulevardul 22 Decembrie,
sectorul cuprins între inter -
secția cu Bulevardul 1 Decem-
brie 1918 și zona Spitalului
Județean Deva

-Strada Mihai Eminescu,
sectorul cuprins între inter -
secția cu strada Piața Victoriei
și strada Gheorghe Barițiu

- Strada Gheorghe Barițiu,
sectorul cuprins între
intersecția cu strada Mihai
Eminescu și Bulevardul 1 De-
cembrie 1918

- Bulevardul Iuliu Maniu
(ambele sensuri), sectorul
cuprins între intersecția cu
Bulevardul Decebal și Bulevar-
dul 1 Decembrie 1918

-  Strada Piața Victoriei, sec -
to rul cuprins între intersecția
cu strada Mihai Eminescu și
Bulevardul 22 Decembrie

Pe traseul raliului vor fi am-
plasate ,,șicane” pentru ca
mași nile să nu depășească 180
km/oră și pentru evitarea
oricăror incidente.
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Etapă de Super Rally la Deva

 Volei 

Victorie pentru naţionala
masculină a României

C
ristiano Ronaldo,
fotbalistul lui Man-
chester United, a

primit un avertisment din
partea poliţiei după ce a
distrus telefonul unui su-
porter în vârstă de 14 ani
în urma meciului pierdut
în sezonul trecut în faţa
lui Everton.

Atacantul de 37 de ani i-a
cerut scuze pe reţelele de so-
cializare tânărului fan pen-
tru incidentul care a avut loc
în aprilie.

"Putem confirma că un
bărbat în vârstă de 37 de ani
s-a prezentat în mod volun-
tar şi a fost audiat în legătură
cu o acuzaţie de agresiune şi

daune penale", se arată într-
un comunicat de miercuri al
poliţiei.

"Acuzaţia se referă la un
incident în urma meciului de
fotbal Everton - Manchester
United, disputat pe Goodison
Park sâmbătă, 9 aprilie. (...)
Cazul este acum închis",
precizează comunicatul.

Mama băiatului a spus că
acesta a rămas cu o mână
învineţită după gestul lui
Ronaldo şi că ecranul tele-
fonului i-a fost spart.

Potrivit presei, Ronaldo
vrea să plece de la United,
unde a revenit în urmă cu un
an de la Juventus Torino.

Fotbal internaţional

Cristiano Ronaldo, 
avertizat de Poliție



Încărcate de istorie, dar
și de mister, castelele și
conacele boierești din

țara noastră sunt
păstrătoare a unor povești
nemuritoare, legate dese-
ori de numele celor care
le-au marcat existența. În
cele ce urmează vă vom
prezenta câteva.

Cetatea Colț
Așezată pe un colț de stân -

că dintre culmile împădurite
ale Munților Retezat, Cetatea
Colț ascunde între zidurile ei
faptele de vitejie ale înain -
tașilor din aceste ținu turi, dar
și povestea de dragoste dintre
Jules Verne și Luiza, o fru -
moasă femeie din Homorod.
Se spune că aceasta avea
adoar 17 ani și de dragul scri-
itorului francez și-ar fi părăsit
mirele la altar. Povestea lor de
dragoste s-ar fi consumat în
peisajul de basm al castelului,
Luiza fiind ultima iubire a
scriitorului. Dar se pare că
tânăra ar fi fost constrânsă să
se mute cu familia la Bucu -
rești și să se căsătorească
acolo cu un român, iar scri-
itorul a rămas neîmpăcat de
pierderea fetei.

Castelul Corvinilor
Construit cu aproape șase

secole în urmă, Castelul Cor -
vinilor impresionează prin
arhitectura gotică păstrată în
timp, dar și prin legendele
sale, unele dintre ele con -
ținând și câte un sâmbure de
adevăr. 

Blazonul castelului
Un corb ce ține în cioc un

inel de aur - are o poveste
uimitoare. Se spune că inelul

ar fi fost dăruit mamei lui
Iancu de Hunedoara de către
tatăl natural al acestuia, re-
gale Ungariei, Sigismund de
Luxemburg, pentru a-l recu -
noaște la un moment dat. Dar
cum inelul a fost furat de un
corb, tânărul Iancu de Hune-
doara l-ar fi recuperat, tră -
gând cu arcul și ucigând
pasărea. 

Fântâna din castel
Datează din secolul al XV-

lea și are o adâncime de
aproape 30 de metri. Le -
genda spune că ar fi fost
săpată în piatră de trei pri-
zonieri turci, cărora voievo-
dul le-a promis libertatea,
dacă sapă o fântână și aduc
apa în castel. Cu gândul că vor
scăpa de chin în câteva luni,
aceștia au fost de acord. Au
avut nevoie de 15 ani și de un
efort supraomenesc ca să
sfrede lească stânca și să dea
de izvor. Dar, libertatea pro -
misă s-a transformat în
sentință de condamnare la

moarte, de teama ca pri-
zonierii să nu divulge tainele
castelului. Nemulțumiți de
felul în care au fost tratați de
familia Huniazilor, aceștia ar
fi dăltuit în piatră mesajul:
”Apă ai, dar inimă nu”. De
atunci se spune că noaptea, în
preajma fântânii, se aud vaie -
tele con damnaților, însoţite
de zăngă-  nitul straniu al
lanţurilor.

O altă legendă
Vorbește despre un

călugăr Franciscan, Ioan de
Capistrano, care ar fi fost
găzduit la castel. Se spune că
acesta a fost prins în timp ce
spiona familia Huniazilor și
ar fi fost zidit de viu. Dar,
potrivit istoricilor, monahul
condamnat nu ar fi fost Capis-
trano și că acesta ar fi murit
de ciumă, la fel ca și Ioan de
Hunedoara, în anul 1456, la
scurt timp după bătălia de la
Belgrad. Înainte de această
bătălie, la cererea Papei, Ioan
de Capistrano a călătorit în

Transilvania pentru a propo -
vădui creştinilor pericolul
otoman. În acea perioadă, ar-
matele comandate de voievo-
dul transilvan şi de „soldatul
preot”, scrie adev.ro, au alun-
gat oştile sultanului Mehmet,
care asediaseră cetatea. 

Castelul Corvinilor, simbol
al orașului Hunedoara este
inclus pe lista celor mai bân-
tuite castele ale Europei.

Castelul Bran 
Obiectiv touristic cu o isto-

rie îndelungată, Castelul Bran
este cunoscut și sub numele
de Castelul lui Dracula, fiind
înscris în topul 10 al celor
mai bântuite locuri din lume.
Mitul lui Dracula derivă din
porecla dată lui Vlad Ţepeş,
domnitor al Ţării Româneşti,
care, din motive politice, era
descris ca un despot nemilos
şi însetat de sange. 

Potrivit istoricilor, numele
Dracula provine din denu-
mirea dată unui ordin al cru-
ciatilor, Ordinul Dragonului,
cu care au fost asociaţi atât
Vlad Ţepeş cât şi tatăl sau
Vlad Dracul.

Domnitorul valah are într-
adevăr o legătură cu Castelul
Bran întrucât a condus câteva
campanii de pedepsire a ne-
gustorilor germani din Bra -
şov, care refuzau să i se
supună şi să plătească dările
către scaun rezultate din
comerţ, scrie scrie castelul-
bran.ro. Dar Contele Dracula,
din romanul scriitorului ir-
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Povești captivante despre 
castelele din România



landez Bram Stoker, a fost și
rămâne doar un personaj
imaginar. 

Castelul Bran, cu o istorie
tumultuoasă, ascunde multe
secrete și povești fascinante.
Este locul despre care se
spune că ar fi bântuit de fan-
toma lui Vlad Ţepeş, dar şi de
spiritul Reginei Maria, a cărei
inimă a fost pusă, pentru o
perioadă, în biserica de lemn
a castelului. Printre localnici
există credință o legendă,
potrivit căreia, într-un loc din
curtea interioară a castelului,
în unele seri poate fi simţit, ca
din senin, un miros foarte
puternic de violete, florile
preferate ale Reginei Maria.
Legenda spune că tot aici se
află și fantoma Helenei, o
tânără de 27 de ani, care a
trăit la Bran și care mai
vizitează din când în când
castelul. Camerele spațioase
și coridoarele secrete ale
palatului întrețin și astăzi at-
mosfera misterioasă de aici.

Castelul Iuliei Hașdeu

Cunoscu sub numele de
”Templu Spiritului”, castelul a
fost construit la Câmpina între
anii 1894 și 1896, în memoria
Iuliei Hașdeu, fiica scriitorului
Bogdan Peticeicu Hașdeu,
potrivit wichipedia.ro. Iulia
Hașdeu, o tânără genială,
prima româncă ce a absolvit
facultatea Sorbona din Paris, a

murit la 18 ani. După moartea
fiicei sale, marele filolog și-a
găsit refugiul în credinţele
oculte, sperând ca spiritismul
să-l ajute să comunice cu Iulia,
de dincolo de moarte. Despre
construcția acestui adevărat
templu se spune că scriitorul
ar fi primit planurile de la fiica
sa, în urma unei şedinţe de
spiritism. Legenda spune că
cei doi vorbeau adesea lângă
altar, vegheați de statuia în
mărime naturală a lui Iisus.
Castelul, lăsat în voia sorții, a
fost jefuit și distrus, statuia
Domnului fiind singura care a
rămas neatinsă, potrivit
unica.ro. Și astăzi se crede că

spiritual Iuliei dăinuie printre
zidurile cenușii ale castelului,
iar în unele nopți, parcă se
aud acordurile nepămân tene
ale unui pian, însoțite de
aplauze. De asemenea, unii
susțin că au văzut spiritul
fetei, perfect materializat, care
a ieșit pe terasă cu un buchet
de margarete în brațe, scrie
destinatii.eu. A doua zi, un
bărbat care mătura strada a
găsit lângă gardul castelului
margarete, deși sezonul lor
trecuse. 

Castelul Banffy - 

"Versailles-ul 

Transilvaniei"

Supranumit "Versailles-ul
Transilvaniei", castelul a fost
construit în comuna Bonțida
din județul Cluj, de către fa-
milia Banffy, între anii 1437-
1543. Se bănuieşte că, pe
acest loc, a existat o reşedinţă
nobiliară încă din secolul XIV,
iar  în 1437 baronul Banffy a
primit din partea regelui Al-
bert permisiunea de a-şi
ridica o cetate, finalizată în
1543. Datorită frumuseții sale
arhitecturale, castelul a fost
numit "Versailles-ul Transil-

vaniei". Castelul cu patru bas-
tioane a fost locuit până în
anul 1944, când membrii
familiei au fost evacuați de
către germani, care l-au trans-
format în spital militar. După
război, castelul a fost jefuit și
incendiat de către trupele
germane. Și cum în incinta
castelului au murit mulți
soldați, el are în spate legende
care-l plasează pe lista
locurilor bântuite din Româ-
nia.  Lăsat în paragină o
perioadă de timp, castelul a
devenit locul de joacă al copi-
ilor. Aceștia povesteau că, la
un moment dat, dintre zi du -
rile castelului își făceau
apariția siluete transparente
de soldați germani și de oa-
meni în cârje, care se plimbau
prin castel. 

Potrivit unei le gende, aici
ar fi trăit, cu mult timp în
urmă, o familie de nobili.
Stăpâna castelului, extrem de
frumoasă, a fost surprinsă de
un băiat de la grajduri, în timp
ce aceasta își înșela soțul. În
urma întâm plării, stăpâna a
hotărât ca tânărul să fie ucis.
Și, se spune că, fantoma lui
apare din când în cânt în in -
cinta castelului.

Castelul Cantacuzino

din Bușteni

A fost construit la cererea
prințului Gheorghe Grigore
Cantacuzino, în anul 1911. Și
cum familia Cantacuzino a
avut o istorie tumultuoasă,
unii dintre membrii ei murind
de moarte violentă, se spune
că aici se petrec lucruri
neobișnuite. Turiștii care l-au
vizitat susțin că au auzit zgo-
mote ciudate și au văzut
siluete misterioase, scrie
stiridinlume.ro. Iar dacă pe
domeniul respectiv se fac
poze, în ele apar siluete negre,
sfere luminoase care zboară
printre copaci sau dâre de fum
albicios, care nu se pot vedea
cu ochiul liber.

***
Obiective turistice, despre

care se presupune că ar fi bân-
tuite și care ascund povești
sau fenomene stranii, sunt
multe în țara noastră. Ele atrag
turiștii amatori de senzațional,
dar adevărata lor poveste
rămâne învăluită în mister.

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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În această perioadă de vacanță,
ar fi de dorit să acordați mai
multă atenție copiilor. În unele
situații, există riscul să luați de-
cizii proaste și să faceți greșeli
care nu pot fi remediate atât de
ușor. La serviciu, problemele
nerezolvate la timp ajung să se
complice.

Planurile voastre se vor împlini și
veți avea parte de o surpriză în
viața de cuplu. Cei singuri vor fi
sprijiniți de astre să-și găsească
persoana potrivită, pentru o
relație de lungă durată. La locul
de muncă urmează să se producă
unele schimbări, dar care nu vă
afectează în mod direct.

La serviciu se anunță o perioadă
încărcată pentru cei care s-au
întors din concediu. Cu
schimbările care se fac vă veți
acomoda din mers. Chiar dacă
nu veți reuși să faceți tot ce v-ați
propus, o parte din proiecte le
puteți amâna, fără probleme.

Se anunță câteva evenimente în
familie, care vă ajută să mai
ieșiți din monotonia zilnică. La
serviciu lucrați la un proiect de
anvergură, care vă solicită mult,
dar la final veți avea mai mulți
bani. În plan sentimental, nu se
întrevăd schimbări.

Ideile voastre creative vă ajută
mult la locul de muncă. Cu toate
acestea, încercați să-i țineți la
distanță pe colegii prea curioși.
Lucrați mai mult de unul singur
și dacă este cazul, apelați la pri-
etenii apropiați. În dragoste este
o perioadă ideală pentru pla-
nuri de viitor.

Începeți să strângeți bani în
această perioadă, întrucât veți
participa la un eveniment pe cât
de important, pe atât de costisi-
tor.  Dacă este cazul să acoperiți
o investiție, găsiți o soluție cât
mai avantajoasă pentru voi.
Spre finalul intervalului vă
reîntâlniți cu persoane dragi.

La locul de muncă vă mobilizați
ca să puteți face față obiectivelor
importante. Astrele vă ajută să
faceți progrese, ritmul de lucru
va crește, iar proiectele la care
lucrați se vor apropia de final. Se
anunță câștiguri substanțiale
sau chiar o avansare.

Pentru cei plecați în vacanță se
anunță zile minunate, mai ales
că se vor întâlni cu prietenii pe
care nu i-au mai văzut de multă
vreme. În astfel de condiții, ar
trebui să fiți mai atenți la bani,
pentru că aveți tendința să
cheltuiți peste măsură. La servi-
ciu nu sunt probleme.

Dacă nu sunteți mulțumiți de
situația actuală, încercați să
găsiți un alt loc de muncă, în-
trucât este o perioadă benefică.
Sunt favorizate relațiile noi sau
contractele pe termen lung.
Dacă doriți să faceți o achiziție
importantă pentru familie,
acum este momentul.

Perioada următoare este destul
de agitată pentru voi și vă
străduiți să finalizați un proiect
de anvergură. Vi se face o pro -
punere de colaborare, de nere-
fuzat. Gândiți-vă bine atunci
când stabiliți condițiile. În fami-
lie sunt discuții legate de o
moștenire.

Dacă aveți un program de
muncă foarte încărcat, acti -
vitățile recreative pot fi o soluție
pentru voi. Cea mai bună
alegere ar fi să plecați într-o
călătorie alături de persoana
iubită. Banii pe care-i așteptați
vor veni foarte curând.

Astrele vă favorizează, influența
lor asupra voastră fiind foarte
puternică. Vi se oferă noi pro vo -
cări în carieră, pentru care
merită să vă zbateți. Atunci când
veți obține ceea ce v-ați propus,
vă puteți ocupa și de familie sau
de dorințele persoanei iubite.

• La dentist
- După ce vă scot dintele, n-aveți voie să mâncați

timp de două ore.
- La ce prețuri aveți, n-o să mai mănânc o lună!

• Un turist, la un hotel
- Îmi puteți pune restul la pachet, vă rog! Nu pot

mânca tot.
- Domnule, aici este bufet suedez..

• Într-un cabinet medical…
- Luaţi loc, vă rog. Ce vă supăra? 
- Nu e vorba de mine. 
- Dar de cine? 
- De soacră-mea. Şi-a dislocat ieri falca şi nu

poate să vorbească. Vreau să aflu dacă situaţia e de
moment sau sunt şanse să dureze. 

• Întrebare
- Tinere, vrei să devii ginerele meu?
- Doamnă, sincer să fiu, nu! Dar nu văd altă cale

de a mă căsători cu fiica dumneavoastră!

• Întâmplare
Un vânător şi-a invitat prietenii să le arate

colecţia sa de animale împăiate. 
- Uite, aici este un leu pe care l-am împuşcat în

Africa. Lângă el, o veveriţă, iar acolo în spate este
soacră-mea. 

- Dar ce zâmbitoare este - remarcă unul dintre
musafiri. 

- Da, puşca avea lunetă şi a crezut până-n ultima
clipă că vreau să o fotografiez. 

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Luni, 22 august, ora 20,00

Inimă rănită 
Serialul  prezintă  povestea de dragoste din-

tre Ferit, fiul unei familii înstărite și frumoasa
Ayse.  Întorcându-se acasă pe neașteptat, Ferit
își găsește logodnica în brațele lui Omer. Sur-
prins de ceea ce văzute, el rupe logodna, chiar
dacă logodnica lui era preferată de părinții săi.
Între timp o cunoaște pe Ayse, o tânără
independentă, care-i va schimba viața.

Sâmbătă, 20 august, ora 20,00

Copilul furtunii 
Omul de afaceri Michael Kingley, care a  crescut

alături de tatăl său Tom, pe o coastă izolată din
sudul Australiei, se pregătește să ia o decizie
importantă, care ar permite unei companii miniere
să distrugă o parte din zona unde a trăit. Rememo-
rându-și copilăria pe care o uitase demult, Michael
încearcă să o împiedice pe nepoata sa, o
adolescentă rebelă, să meargă pe o cale similară cu
cea pe care el o luase cu ani în urmă. Îi povestește
despre copilăria lui, cum a salvat și a crescut un pui
de pelican, pe Mr. Percival, cum legătura lor foarte
specială și aventurile prin care au trecut și-au pus
amprenta asupra vieții lui.
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E
lita globală nu putea
să-și pună planul în
aplicarea fără Big

Pharma, Big Tech, Big
Finn. Ei nu sunt creierele.
Ci profitorii. Acceptați,
susținuți. Până la un
punct. Cei care comandă
muzica, nu sunt cunoscuți.
Schwab și Attali sunt exec-
utivi. Nu decizionali. Altfel
nu se expuneau. Au și ei un
cuvânt de spus. 

Centrul e în City of London

De ce era Boris Johnson
turbat? Lojele de acolo sunt
conduse. O analiză sistema ti -
zată, documentată și obiec -
tivă pe direcția deschisă a
profesorului american John
M. Mearschiemmer. O analiză
reală a tot ce s-a întâmplat. În
mod conștient, programat,
UE se sinucide. Își aruncă
țările în cea mai mare criză
economică din istoria mo -
dernă, păstrând proporțiile. O
față lucidă. Vă spune ceva? De
USA nu mai vorbim. Ele n-au
încotro. Și-au săpat groapă de
două decenii. Sunt depen-
dente de războaie. Industria
militară, deh...! Dar UE? De
ce? Ce-o mână? Ce vrea ea de
fapt? Or fi de vină globaliștii
de la Bruxelles? Pregătiți din
anii `90? ”Am penetrat guver-
nele”, spunea Schwab în
2017. Se vede! 

Și proștii plătesc europar-
lamentari cu mii de euro pe
lună. Degeaba. Economia nu
este atât de complicată pe
câte pare. Ne speriem de dis-
cursurile finanțiștilor care
apar pe televiziuni. De termi-
nologia sofisticată. În logica
cea mai simplă, se traduce
așa: nu poți mânca mai mult
decât produci.

Da, dar atunci vine cineva
și-ți spune: știi că ai putea
mânca mult mai bine, te poți
distra mult mai mult? Cum?
Te-mprumut eu. Și mi-i dai
dup-aia. Dar trebuie să garan-
tezi cu ceva.

Și așa ajung unii 
la sapă de lemn

Desigur, împrumutul nu
este ceva demonic. Așa s-a
construit capitalismul, soci-
etatea prosperă. Dar el nu se
face pentru a-l consuma. Ci
pentru a-l investi inteligent,
lucrativ. Ca să producă profit.
Când nu produce, e falimen-
tar. Or, societatea consumistă

este bazată pe încurajarea îm-
prumuturilor, dincolo de
limita rambursabilității. Și
asta face ca țările/indivizii să
devină sclavii creditorilor. De
asta există reclama, adver-
tisingul. Să consumi mai mult
decât produci. Nu poți să
rambursezi tu? Nu-i proble -
mă. Atunci urmașii. Cu
dobândă aferentă, evident.
Cineva trebuie să dea înapoi.
Nu e simplu? Ce e așa de com-
plicat? Vrem salarii mai mari
decât producem? De  unde?
De la FMI!

Despre democrația
Americii nu se mai poate dis-
cuta. Agenți FBI au luat cu
asalt reședința lui Donald
Trump, spărgându-i un seif.
Trump spune că desantul FBI
echivalează cu o „abatere de
urmărire penală” și cu o
„folosire a sistemului de
justiție ca armă” pentru a
împiedica să candideze, din
nou, la Casa Albă. Deoarece,
afirmă el, „a cooperat cu toate
agențiile guvernamentale rel-
evante și astfel „percheziția
neanunțată” asupra casei sale
„nu a fost adecvată”. „Sunt
vremuri întunecate pentru
națiunea noastră. Un astfel de
atac ar putea avea loc doar în
țările din Lumea a treia. Din
păcate, America a devenit
acum una dintre acele țări,
coruptă la un nivel nemai -
văzut până acum. Mi-au
pătruns chiar și în seif!”, a de-
clarat Donald Trump. 

Războiul din Ucraina nu
trebuie pierdut! 

Și Trump nu trebuie să mai
vină la putere. „Ucraina nu
trebuie să piardă acest război.
Altfel, Noua Ordine Mondială
este în pericol”, clama George
Soros la începutul invaziei
Ucrainei de către Rusia. Ei
bine, Statul Paralel american
se dezlănțuie ghidat de prin-
cipiu: Donald Trump nu tre-
buie să mai candideze,
de oa rece pune în pericol
Noua Ordine Mondială. Tre-
buie împiedicat prin orice mi-
jloace. Fie ele ilegale. Chiar
dacă asta presupune călcarea
în picioare a democrației
americane, etalon în materie
timp de două secole și
jumătate. 

Reiau ce-am mai spus: Oc-
cidentul (USA, UE, Canada,
Australia) a devenit cel mai
mare pericol pentru omenire.

Nu este nicio exagerare. Până
acum un deceniu se spunea
așa: nu e perfectă democrația
occidentală, dar țările Occi-
dentului, spre deosebire de
noi, au INSTITUȚII PUTER-
NICE, care previn orice dera-
paje de la democrație ale
politicului. 

De-acum, 
ADIO Occident democrat! 

Serviciile secrete, justiția,
instituțiile fundamentale într-
un stat de drept sunt impli-
cate până în gât în viața
politică a țărilor respective.
Corporațiile gigant, trusturile
media, fac jocurile politice, al-
tele de servicii secrete. Statul
privatizat este un stat eșuat,
spun marii analiști economici
internaționali. 

Ca să exemplific, să nu
creadă unii că sunt vreun ex-
altat. Congresul USA a cerut
Pentagonul să dea un raport
asupra dolarului cheltuit, din
cele 54 mld. aprobate de el,
pentru operațiunile din U -
crai  na. Ce-a spus Pentagonul?
Nu! Realizați gravitatea? Vor-
bim de America, nu de Congo.
O instituție a statului sfidează
Congresul, insti tu ția
fundamentală a de mo crației
americane. Când s-a mai în-
tâmplat asta în America? 

Președinta Comisiei Eu-
ropene a contractat în secret
vaccinuri de cca. 40 mld. euro.
Parlamentari europeni au
cerut să li se prezinte contrac-
tul. În bătaie de joc, preșe din -
ta CE le-a trimis un contract
în care termenii financiari și
condițiile de bază au fost blu-
rate. Acum CE pregătește
pregătește contractarea altor
vaccinuri, în aceeași lipsă de
transparență. 

Am citat din presa internă
și internațională, Comisia
Euro peană impune discre țio -
nar țărilor membre obligații
care nu sunt prevăzute în
tratatele de funcționare ale
UE. Cine nu se supune este
privat de fonduri la care are
dreptul, conform tratatelor.
Este declarat liberal, dictator.
Parlamentul și cetățenii eu-
ropeni sunt tratați ca niște
forme de viață insignifiante. 

Mai este UE 
o democrație? 

Nu! Occidentul politic a
fost confiscat de forțe ob-

scure, care instrumentează
politicienii aflați la putere. Și
nu doar pe cei din țările re-
spective. Cumpără lideri
politici, ONG-uri din diferite
țări ale lumii orchestrând
„revoluții de culoare” pentru
a aduce puterea guvernului
care să lucreze în scopul
realizării proiectului global-
ist. Alimentează tensiuni in-
teretnice, care sfârșesc în
războaie zonale. Occidentul a
anulat ONU ca organizație. Nu
poate depinde de votul unor
țări care sunt neobediente,
care îi încurcă planurile. El și-
a asumat rolul de a schimba
lumea după cum vrea el. 

Cine nu le respectă este de-
clarat dictator și trebuie
răsturnat prin forța armelor,
în numele democrației și în
aplauzele tembelilor spălați
la cerebel. Cine promovează
toate tâmpeniile Occidentu-
lui, USA ?

Există unii pe rețelele de
socializare care se cred
deștepți. Joacă un rol pervers
de tipi echilibrați. Ei nu sunt
ca radicalii pro-ruși sau pro-
americani. Ei se mențin pe
linia de echilibru. Rusia a
comis o agresiune invadând o
țară vecină. A încălcat dreptul
internațional. Punct. Nu mai
contează ce-a făcut Ucraina în
ultimii opt ani. Agresiunea e
agresiune. Dar nu mai avem
drept internațional.

Occidentalii nu pot justi-
fica mișcările demente de
acolo: woke, BLM, teoria
critică a rasei, ideologia de
gen transgenderism etc. dar
altele mai însemnate de la ei.
Dacă n-ar face-o, n-ar mai fi
credibili, cred ei. Așa, pozează
în „echidistanți”. Rusia a inva-
dat estul Ucrainei. Contează
de ce, care au fost cauzele?
Pentru oamenii „inteligenți”
descriși, „echidistanți”, n-au
valoare. Ei văd doar feno -
menul. 

Eu sunt pro-american, dar
și tu, american, să fii corect și
chiar să faci ordine. Nu să-i
vezi doar pe ucraineni ,,feți
frumoși”. A încălcat în timpul
ăsta Ucraina toate normele
internaționale în materie de
protecție a minorităților? 
Evident. În 2017 a dat o lege
cu drepturile minorităților, o
lege dezastruoasă. Recunosc
„oamenii” afacerile colosale
în Ucraina? 

Ura te face 
dobitoc

Zelenski l-a demis pe Pro -
curorul General, la apelul de
peste Ocean. 20% din terenul
agricol aparține USA. Datoria
suverană lui Rotschild? Bieți
români! Mai au capacitatea de
a mai ra ționa? Ei  cred. O dau
că și așa, dar nici așaaaa...  Nu
dau nume. Mi-e rușine de
rușinea lor. Rușinea lor este
că nu gândesc critic. Îi scot
din ca tegorii pe cei plătiți. Ei
îi urăsc pe ai noștri, dar și pe
ei, personal! 

Este incredibil cum poate
distruge ura discernă mântul
unor oameni care au, totuși,
realizări remarcabile în
domeniul lor profesional. Pur
și simplu ura te face dobitoc.

Mi-am adus aminte de vor-
bele filosofului Heraclit:
„Multă știință de carte nu-l
învață pe om să aibă și minte”. 

Cultura e una, știința rațio -
namentului e cu totul altceva.
Spiritul cartezian aproape a
dispărut din cultura occi -
dentală contem po rană. Po -
trivit lui Descartes, totul,
absolut totul trebuie pus sub
semnul îndoielii. Și de aici
pornind, pas cu pas, urmând
metoda, conducând bine
rațiunea, să mergi spre certi-
tudine.

Lumea actuală a renunțat
la argumentație. Singurul ar-
gument valid a devenit „argu-
mentul autorității”. Cu cât
anvergura intelectuală a unui
opinent este mai mare, cu
atât crește gradul de ac-
ceptare, necritic, al opiniei ca
fiind adevăr. Fără nicio cerc-
etare, documentare preala-
bile. Păi dacă a spus și Y
asta...!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Transformarea democrației 
în dictatură



Gustoase și suculente, bogate în vitamine, minerale și
antioxidanți, piersicile sunt un adevărat izvor de sănătate.
Potrivit specialiștilor, piersicile conțin și o cantitate
însemnată de beta-caroten, antioxidant esențial pentru
menținerea sănătății ochilor, prin îmbunătățirea circulației
sanguine în organism. Nu conțin grăsimi și au foarte puține
calorii, iar zahărul din compoziția lor nu are efecte adverse
asupra sănătății. Sunt ușor de digerat și nu produc crampe
abdominale. Sunt folosite cu succes și în bucătărie la
prepararea sucurilor, prăjiturilor etc.

nectar de piersici și pepene galben
ingrediente:  300 g pulpă de piersici, 300 g pepene gal-

ben, 5 linguri de miere, fulgi sau cuburi de gheață.
Mod de preparare:
Piersicile se opăresc se curăță de coajă și li se scot sâm-

burii. Fructele se pasează în blender și se amestecă bine cu
mierea. Nectarul obținut se toarnă în pahare și se adaugă
cuburi de gheață sau fulgi.

prăjitură cu piersici
ingrediente: 4 oua, un bol de piersici, 6 linguri ulei, 5

linguri de iaurt, 175 gr de zahar, 1 linguriță, esență de
vanilie, 200 gr de făină,3 lingurițe de praf de copt, un vârf
de cuțit de sare.

Mod de preparare:
Ouăle, zahărul și esența de vanilie se mixează bine, apoi,

pe rând, se adaugă uleiul și iaurtul. La final se cerne făina în
ploaie, praful de copt, apoi compoziția se amestecă ușor.
Fructele se taie felii sau cubulețe.

Tava se tapetează cu hârtie de copt și în ea se toarnă
compoziția. Se pun apoi bucățile de piersici, iar tava se dă la
cuptor pentru 35-40 de minute. După ce se scoate din cuptor,
prăjitura se pudrează cu zahăr.
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Mod de preparare:
Apa se pune la fiert, iar

între timp se curăță legu -
mele. Cartofii și ceapa se taie
cubulețe, iar morcovul și
țelina se rad pe răzătoarea
mică. Legumele se pun la
fiert în apă cu sare, la care se
adaugă și puțin ulei. 

Când legumele s-au fiert,
se adaugă sucul de roșii și se
mai dau câteva clocote. Între
timp, se pregătește aluatul
pentru găluște: ouăle se
sparg și se bat ca pentru

omletă. Se pune sare, apoi
grișul în ploaie, ameste -
cându-se continuu, până  se
încorporează.  Cu o lingură
sau linguriță se ia din com -
poziție și se adaugă  în oala
cu ciorbă, cu grijă, ca să nu se
împrăștie. 

După ce compoziția se

termină, focul se face mai
mic, iar oala se acoperă cu un
capac, adăugându-se, din
când în când, câteva picături
de apă rece. Când găluștele 
s-au fiert se adaugă verdeața,
iar oala se ia de pe foc. Cine
dorește, poate servi ciorba
cu smântână.

Mod de preparare:
Cartofii, curăţaţi şi înju -

mă tăţiţi, se fierb 15 minute.
Se adaugă apoi rădăcinile de
pătrunjel tăiate cuburi, care
se mai fierb împreună cu
cartofii încă 10 minute.
Conopida, spălată şi desfă cu -

tă în buchete mici, se căleşte
în unt, se sărează şi se
condimentează. După ce s-au
fiert, cartofii şi rădăcina de
pătrunjel se zdrobesc, se
adaugă apoi 150 g lapte şi
compoziţia se amestecă bine
până se omogenizează. 

Se pregătește un vas ter-
morezistent, care se unge cu
unt, și în care se toarnă
compoziția obţinută, iar dea-
supra se aşează conopida. Se
bat apoi ouăle cu laptele
rămas, smântâna, caşcavalul,
parmezanul, pătrunjelul to -
cat şi se condimentează. La
final se adaugă feliile subțiri
de costiță și compoziţia se
toarnă peste conopidă. 

Tava se dă la cuptor, pen-
tru 40-50 de minute, la foc
mic. 

pierSicilepierSicile

ingrediente

400 g cartofi, două rădăcini de pătrunjel, o
conopidă, o legătură de pătrunjel verde, 100 g costiţă
afumată, sare, piper, nucşoară, două linguri unt, 300
ml lapte, două ouă, 100 ml smântână, 50 g caşcaval, o
lingură parmezan.

ingrediente

850 ml suc de roșii, 4 l apă, două cepe, un morcov
ras, 2 cartofi, o felie de țelină rasă sare, o lingură de
ulei, două ouă, 100 gr gris, verdeață.

Supă de roșii cu găluște 

Budincă de conopidă 
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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 garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

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 ex-
tindere 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
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.
Telefon: 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, 
termopan, semimobilată. Fără bancă
și fără agenți! Preț: 31.000 euro, 
telefon: 0722.564.004.

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 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,
suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

l Vând în satul Brâznic, comuna
Ilia, teren pentru construcție motel sau
casă de vacanță, 45 ari sau mai puțin.
Terenul se află pe Valea Brâzni cului,
drum asfaltat. Tel. 0729.541.715.

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.

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, 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, 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 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 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.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Caut un om pentru ajutor în
gospodărie. Asigur cazare, masă și
salariu în raport de cât este de 
muncitor. Telefon: 0722.872.682.

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

MATRIMONIALE

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 43 de ani, singur, cu
condiții, caut o fată peste 30 de ani,
serioasă și care dorește o familie. Tele-
fon: 0732.469.582

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, 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 aspirator nou, Philips,
spală, aspiră, usucă, 800 lei, serviciu
de masă de 12 persoane, porțelan Alba
Iulia, 700 lei, canapea extensibilă de 
două persoane, 1600 lei. 
Telefon: 0751.462.085.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, culoarea
coniacului, ușă monobloc fontă și
racord coș ceramic. Tel. 0723.243.733.

l Vând saltea Elixor magnetoter-
apie, profesional, nouă, 1200 lei, 2 du-
lapuri, culoare cireș, saltea pentru
masaj cu 4 trepte, nouă, 300 lei,
bibliotecă nouă, cu 5 corpuri, din care
2 sunt dulapuri cu 2 uși. Telefon:
0751.462.085.

l Vând canapea extensibilă cu
tapițerie de stofă, 2 fotolii, preț:1200
lei, comodă stejar cu 4 sertare, 500 lei,
masă de stejar, 650 lei, antenă Dolce,
nouă, 350 lei, chiuvetă inox
nouă,0,80/0,50, picurător pe dreapta,
70 lei. Telefon: 0751.462.085.

l Vând rulotă cu toate cele nece-
sare, Alba Iulia, aragaz, chiuvetă inox,
ladă frigorifică. Preț: 5000 lei, telefon:
0753.810.675.

l Vând 10 familii de albine, cu 30
de rame. Telefon: 0722.872.682.

l Vând mese duble, scaune, rezul-
tate din închidere spațiu. Prețuri acce-
sibile și negociabile, telefon:
0748.294.350.

l Vând cârjă metalică, cu
susținere sub braț, reglabilă și
pliabilă. Preț: 50 de lei, telefon:
0745.750.705.

l Vând cahle teracotă, de culoare
bej lucios, rezultate din demolare.
Configurație: stâlp 8 buc, placă 25 buc.
Colț cornișă 8 buc. lateral cornișă 8
buc, racord coș o bucată, capace 3 buc,
ușă fontă o buc. Tel. 0723.243.733.

l Vând costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, preț: 110 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

l Vând pat pentru o persoană,
copil sau adult, saltea nouă, folosit o
lună, cutie depozitare inclusă. Dimen-
siuni: l - 2 m, preț: 650 lei, telefon:
0767.096.153.

l Vând 10 stupi de albine cu 30
lei rama, lăzi goale pentru albine, preț
80 lei/bucată. Telefon: 0722.872.682.

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

Deva – O nouă etapă a
Campionatului Național de
Super Rally va avea loc vineri,
19 august și sâmbătă, 20 au-
gust, în centrul municipiului
Deva. La competiție vor par-
ticipa 24 de piloți care se vor
alinia la start și care vor face
un spectacol la cote maxime,
susţin autorităţile. Pe traseul

raliului vor fi amplasate
,,șicane” pentru ca mașinile să
nu depășească 180 km/oră.

Pentru ca evenimentul să
se desfășoare în bune condiții,
traficul rutier va fi închis pe
traseul unde se va desfășura
competiția, de vineri 19 au-
gust, începând cu ora 8:00 și
până sâmbătă, 20 august, ora

23:00, pe următoarele sec-
toare de drum: Bulevardul 22
Decembrie, sectorul cuprins
între intersecția cu Bulevar-
dul 1 Decembrie 1918 și zona
Spitalului Județean Deva,
Strada Mihai Eminescu, sec-
torul cuprins între intersecția
cu strada Piața Victoriei și
strada Gheorghe Barițiu,
Strada Gheorghe Barițiu, sec-
torul cuprins între intersecția
cu strada Mihai Eminescu și
Bulevardul 1 Decembrie
1918, Bulevardul Iuliu Maniu
(ambele sensuri), sectorul
cuprins între intersecția cu
Bulevardul Decebal și Bule-
vardul 1 Decembrie 1918,
Strada Piața Victoriei, sectorul
cuprins între intersecția cu
strada Mihai Eminescu și
Bulevardul 22 Decembrie.

Primăria Municipiului De -
va face apel la toți parti -
cipanții la traficul rutier să
dea dovadă de înțelegere și să
folosească rute ocolitoare.

Închideri de circulație în acest weekend,
în câteva zone din Deva

Hunedoara - La finalul
anului vom avea un ambula-
toriu integrat ca nou, este
previziunea pe care o face
conducerea Spitalului Mu-
nicipal „dr.Alexandru Simio -
nescu” din Hunedoara, după
evaluarea stadiului lucră -
rilor de dotare şi moderni -
zare ce se derulează la
clădirea policlinicii. 

Proiectul, în valoare de
2,3 milioane de euro –
finanţare nerambursabilă
prin POR, vizează cele două
treimi ale Ambulatoriului
care nu au fost incluse în
precedentul proiect de re-
abilitare. 

Mai multe spaţii care s-au
aflat în proces de reabilitare,
modernizare şi dotare au
fost redate actului medical.
Mai sunt în lucru câteva zone
care vor fi reocupate de ca -
binete medicale, cum ar fi
cele de Radiologie sau Gine-
cologie, în acelaşi stadiu

aflându-se şi zona de primi -
rea pacienţilor care au
nevoie de serviciile Ambula -
toriului Integrat al Spitalului
Municipal. 

„Profităm de acest proiect
şi pentru a optimiza prin re-
compartimentare spaţiile
unor cabinete medicale ast-
fel încât să putem oferi ser-
vicii şi mai bune din punct de

vedere medical, iar activi-
tatea personalului să fie, de
asemenea, eficientizată.
Acolo unde era spaţiu insufi-
cient se suplimentează acum
cu spaţiu din zonele sau ca -
binetele unde acesta era
excedentar. Constructorul
spune că sunt şanse reale ca
lucrările să se finalizeze în
decembrie anul acesta. Spe -

răm să nu mai apară obsta-
cole care să afecteze ritmul
lucrărilor”, spune managerul
spitalului din Hunedoara,
Radu Budae.

„Felicit conducerea spi-
talului şi personalul medical
pentru modul în care a reuşit
să reorganizeze temporar
activitatea medicală în
Policlinică, astfel încât şi
muncitorii să poată lucra,
dar şi pacienţii să nu aibă de
suferit. Sarcina lor a fost de
două ori mai dificilă în
condiţiile în care lucrările s-
au derulat pe parcursul a doi
ani pandemici: 2020 şi 2021.
Reabilitarea şi modernizarea
Policlinicii este mult mai
amplă decât pare, pentru că
se reface totul, de la tencuieli
şi izolaţii până la reţele elec-
trice, termice şi de venti la -
ţie”, adaugă primarul
mu ni cipiului Hunedoara,
Dan Bobouţanu.

Policlinica spitalului din 
Hunedoara ar putea fi gata 

la sfârşitul anului

Istoria și
legendele

Cetății Deva,
reînviate de

Garda Cetății!
Deva - Turiștii și localnicii

care vor poposi în Cetatea

Devei, duminică, 21 august

2022, între orele 11:00 și

13:00, vor putea asista la

rondul cavalerilor Gărzii

Cetății. Oștenii vor efectua

activități de strajă și patru-

lare între zidurile monu-

mentului istoric, în zona

Foișorului de la Poarta II.

Turiștii vor putea să as-

culte frumoasele legende și

istoria fascinantă a Cetății

Deva care este considerată

una dintre cele mai impor-

tante fortificații medievale

din Transilvania.

Cei care doresc vor putea

să participe la activități de

inițiere în scrimă și tir cu

arcul. De asemenea, vor avea

posibilitatea să afle amă nun -

te despre folosirea armelor

medievale și antrenamen -

tele specifice oștenilor.


