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SfâNTA MAriA MiCĂ

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 9
Prag între vară și toamnă,
Sfânta Maria Mică este
prăznuită în fiecare an la
data de 8 septembrie, fiind
prima sărbă toare din noul 
an bisericesc.

EDUCAţiEPAg. 16
Cum începe anul şcolar
în judeţul nostru. 

Câţi elevi şi cum se
prezintă spaţiile de
învăţământ la debutul
unui nou ciclu de studiu. 

GRATUIT

Vânzarea termocentralei Mintia-
reacţii pro şi contra
Vânzarea termocentralei Mintia-
reacţii pro şi contra

SĂNĂTATEPAg. 3
Spitalul municipal din
Hunedoara a început 
demersurile legale pentru
achiziţia unui aparat RMN.
Mai mulţi oameni au 
contribuit la reuşită. 

Începând de luni, 5 septembrie 2022,

redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia vor funcţiona

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.
Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3-5

Oameni de certă valoare ai judeţului Hune-
doara. Medicul Călin Homorodean- un specia -

list în adevăratul sens al cuvântului. /pag.2

IMPORTANT!!!
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- Prezentați-ne câteva date
biografice.

- Am urmat Școala Generală
în Simeria, județul Hunedoara,
am absolvit Colegiul Național
„Decebal” din Deva, iar în anul
1996 am fost admis prin concurs
la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din
Cluj-Napoca. 

În anul IV de facultate am in-
trat în grupul de cercetare de la
Clinica Medicală I, condus de
prof. dr. Dan Olinic, iar în anul V
am câștigat o bursă ERASMUS în
Franța la Spitalul Universitar
Tours unde am fost inițiat în car-
diologia intervențională de prof.
dr. Luc Maillard. Am absolvit Fac-
ultatea de Medicină ca Șef de
Promoție în anul 2002. 

Am intrat ca rezident de car-
diologie în urma unui concurs
național și în același an am fost
integrat ca preparator universi-
tar în Disciplina Medicală I. În
anul 2004 am câștigat o bursă
guvernamentală a statului
român de 12 luni la Spitalul Uni-
versitar din Caen, perfec țio -
nându-mă în tehnicile de
cardiologie intervențională într-
un colectiv extrem de dinamic
condus de prof. Martial Hamon
și prof. Gilles Grolier. Am devenit
medic specialist cardiolog în anul
2008 și mi-am susținut doctor-
atul în anul 2012 la Universitatea
de Medicină din Cluj. 

Sunt căsătorit din anul 2006,
soția mea, Romana HOMO -
RODEAN, (foto 2) fiind medic
neurolog și avem doi copii.

În prezent sunt medic primar
cardiolog la Spitalul Județean
Cluj, unde coordonez Unitatea de

Supraveghere și terapie avansată
a pacientului cardiac critic (US-
TACC) și sunt șef de lucrări în
cadrul Facultății de Medicină.

- Care v-a fost visul în profe-
sia aleasă?

- Am visat întotdeauna ca
munca mea să însemne ceva
pentru cei din jur: o stare mai
bună și o viață mai lungă pentru
pacienții mei sau o contribuție
cât de mică în evoluția științifică
a domeniului meu de activitate.
Obișnuiesc să îmi reprezint
publicațiile mele științifice ca un
„strop” adăugat de mine în
oceanul dezvoltărilor științifice.

- De cine depindeți?
- În tot ceea ce întreprind îmi

găsesc energia în suportul și
dragostea familiei.

Sunt căsătorit și am doi copii
minunați, un băiat de 14 ani și o
fetiță de 9 ani. Soția mea este tot
medic, neurolog, pentru mine
poate cel mai bun neurolog. 

Aș putea spune ca ne-a fost
destinat să ne cunoaștem. Cu
toate că suntem din orașe vecine
din județul Hunedoara (soția
este de loc din Deva, iar eu din
Simeria), am urmat același liceu
(Colegiul Național „Decebal”
Deva) și aceeași facultate (UMF
„Iuliu Hațieganu” Cluj), ne-am
cunoscut doar în Franța, la Caen,
în timpul rezidențiatului, când
fiecare făceam un stagiu de
pregătire, la același spital - CHU
de Caen.

Atât pentru mine, cât și pen-
tru soția mea, a fost o periodă
intensă din punct de vedere pro-
fesional, lucram și în weekend-
uri, posibilitățile de învățare de
tip „hands-on” erau multiple,
presupuneau doar disponibili-
tate din partea noastră, pe care
noi o aveam din plin. 

Soția mea lucra ca FFI în Ser-
viciul de Neurologie, condus de
prof. Defer G., cu care a avut o
foarte bună colaborare chiar și
după revenirea în țară. Era un

serviciu de neurologie generală
cu multe urgențe, dar care
reprezenta un centru de
referință pentru tratamentul
pacienților cu scleroză mul tiplă.
Acest stagiu de aproximativ 2 ani,
a constituit un punct important
în cariera profesio nală. Ulterior,
după întoarcerea în țară, și-a în-
ceput lucrarea de doctorat în
același domeniu al sclerozei mul-
tiple, sub coordonarea dnei prof.
dr. Perju-Dumbravă Lăcrămio -
ara, care i-a fost un mentor și un
sprijin până în prezent. Și-a fina -
lizat lucrarea de doctorat în
2016, iar în prezent este medic
primar neurolog în cadrul secției
Neurologie I din Spitalul Clinic
Județean de Urgență Cluj-Na -
poca. Eu lucram în laboratorul de
Cateterism cardiac sub îndru-
marea prof. Martial Hamon, din
cadrul serviciului de cardiologie
condus de prof. Gilles Grolier, ser-
viciu responsabil de rezolvarea a
numeroase urgențe cardiovas-
culare.

Aș putea spune că perioada
aceea petrecută în Franta a fost
un moment de cotitură a vieții
noastre profesionale și familiale.
Având aceeași profesie cu soția
mea, ne este foarte ușor să
comunicăm, să ne povestim
cazurile deosebite, să ne cerem
părerea reciproc, să ne apreciem
reușitele și să ne consolăm în
cazul eșecurilor.

Trebuie să subliniez că nu am
fi ajuns unde suntem acum fără
sacrificiile și susținerea părinților
noștri pe tot parcursul formării
noastre ca medici și ca „oameni”,
în principal.

- Care sunt momentele
hotărâtoare în activitatea pro -
fesională?

- Consider că următoarele
momente au fost hotărâtoare
pentru cariera mea medicală și
științifică: 1 - în anul IV de fa -
cultate am fost inclus în grupul
de cercetare de la Clinica
Medicală I condus de conf. dr.
Dan Olinic, 2 - în anul V de facul-
tate am obținut o bursă ERAS-
MUS în Franța la Spitalul
universitar din Tours unde am
intrat în contact cu cardiologia
intervențională, 3 - în 2002 am
devenit rezident de cardiologie
prin concurs național și în același
an am intrat în UMF Cluj-Napoca,
Disciplina Medi ca lă I ca prepara-
tor, 4 - în anul 2004 am obținut o
bursă guvernamentală a statului
român în Franța, la Spitalul univ.
Caen unde am deprins și am
aprofundat tehnicile de cardiolo-
gie intervențională.

- Aveti o viață agitată?
- Sunt un om extrem de ocu-

pat, cu toate activitățile și
responsabilitățile ce le implică
meseria de medic. Cardiologia
intervențională oferă extrem de
multe satisfacții, cu prețul unor
riscuri ale procedurilor pe care ni
le asumăm zi de zi. O bună parte
a zilei, o petrec în spital, unde
încerc să îmbin activitatea din
sala de cateterism cardiac cu ac-
tivitatea clinică la patul pacientu-
lui și cu responsabiltățile ca și
coordonator USTACC.

(Citiţi continuarea interviului
pe www.accentmedia.ro)

Au consemnat Ioan Vlad,

Georgeta-Ileana Cizmaș

Hunedoreni cu care ne mândrim

Mă consider un om împlinit atât în viaţa
profesională, cât şi în cea familială

Dialog cu dr. Călin HOMORODEAN <foto 1>, medic născut pe plai hunedorean, 
căruia i se înclină mii de pacienți ale căror inimi au fost readuse la viață

F
otbaliștii juniori (U-
19) din cadrul CS
CFR Simeria

(antrenori Dorin
COSTEA și Ștefan DEAK)
au putut fi întâlniți într-
un reușit și eficient can-
tonament (cu sprijinul
Primăriei Simeria, REVA
Simeria și a unora dintre
părinții juniorilor), în
perioada 17-21 august
a.c. în frumoasa stațiune
balneoclimaterică
Geoagiu-Băi (foto 1 -
sosirea).

Obiectivul acestei depla sări
într-un pitoresc loc de re cree -
re și odihnă a fost pregătirea

fizică în vederea reluării Cam-
pionatului Națio nal, Seria 8,
prima întâlnire fiind în com-
pania, pe teren propriu, cu LPS
Târgu Mureș.

Cei 16 jucători prezenți s-
au bucurat de o bună pregă -

tire fizică în zona Releu, cât și
de antrenamente într-una din
sălile hotelului Vacanța. De
notat că în această perioadă
juniorii simerieni au susținut
un joc de verificare cu colegii
lor de la „Avântul” Sântimbru

(Alba Iulia) pe care i-au sur-
clasat cu scorul de 8 - 2. (foto
2 - simerenii după meciul
câștigat).

În toată această perioadă,
toți jucătorii au dovedit
disciplină și dorință de afir-

mare, o remarcă însă pentru:
Alin Moga, Flavius Trif, Ciprian
Tămaș, Mircea Iacob, Răzvan
Malea și Darius Candin.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Primăria Simeria, mereu alături de fotbalul local
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Hunedoara - Spitalul Mu-
nicipal „Dr. Alexandru Simio -
nescu” Hunedoara a început
procedurile legale pentru
achiziţionarea unui aparat
RMN, echipamentul fiind
apreciat ca o dotare extrem de
necesară pentru ca spitalul să
ofere servicii medicale cât mai
bune pacienţilor săi.

Achiziţia va fi posibilă şi
mulţumită faptului că Minis-
terul Sănătăţii a alocat în acest
scop spitalului din Hunedoara
suma de 5,3 milioane de lei. 

„De regulă astfel de dotări
merg cu precădere spre spi-
talele judeţene. Chiar dacă nu
are statut de spital judeţean,
spitalul din Hunedoara are o
adresabilitate comparabilă cu
a unui spital judeţean. Pe
lângă pacienţi din tot judeţul,
avem şi pacienţi din afara
judeţului Hunedoara. Un
aparat RMN modern este mai
mult decât necesar pentru un
act medical cu adevărat per-
formant”, spune managerul
Spitalului Municipal Hune-

doara, Radu Budae
(medalion).

În ultimii ani, cu sprijinul
Primăriei Hunedoara, spitalul
„Dr. Alexandru Simionescu” a
fost dotat cu două computere-
tomograf, cel de-al doilea fiind
unul de ultimă generaţie,
achiziţionat anul trecut prin in-
termediul unei finanţări eu-
ropene în valoare totală de 2

milioane de euro (sumă din
care s-au mai asigurat şi alte
dotări importante şi necesare
unităţii medicale amintite). 

„Mă bucură faptul că mi -
nistrul sănătăţii, domnul Ale -
xandru Rafila, a fost receptiv la
nevoia spitalului din Hune-
doara de a avea şi un aparat
RMN. Prea mulţi pacienţi din
Hunedoara sunt nevoiţi să

meargă în alte oraşe pentru
astfel de investigaţii ori să
aştepte perioade lungi de timp
pentru a beneficia de acestea,
mai ales dacă este vorba de-
spre proceduri care se
decontează de către CJAS. Sper
ca procedura de licitaţie pentru
achiziţionarea aparatului să se
desfăşoare fără întârzieri astfel
încât Spitalul Municipal Hune-

doara să aibă un RMN de
ultimă generaţie cât mai re-
pede cu putinţă. Le mulţumesc
domnilor Laurenţiu Nistor -
preşedintele CJ şi Ilie Toma –
deputat de Hunedoara, pentru
că au susţinut demersurile
noastre la Ministerul Sănătăţii”,
a spus, la rândul său, primarul
municipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

Aparat RMN la Spitalul Municipal

din Hunedoara

Deva – Cu siguranţă
Alexandru Raul Todoran, elev
în clasa a X-a la Liceul Teoretic
„Aurel Vlaicu” din Orăştie, va
ajunge un mare specialist în
informatică! Rezultatele sale,
obţinute în ultimii ani la di-
verse concursuri internaţio -
nale, îl recomandă! De aceea,
este de apreciat iniţiativa
Consiliului Judeţean Hune-
doara, de a-l premia pe
Alexandru pentru perfor man -
ţele sale. 

“Am oferit tânărului
Alexandru Raul Todoran, elev
în clasa a X-a la Liceul Teoretic
„Aurel Vlaicu” din Orăștie o

Diplomă de Merit și un stimu -
lent financiar în valoare de
10.000 de lei.

Pe parcursul anului școlar
2021-2022, Alexandru a
obținut Medalia de Aur la XIII
International Tournement of
Informatics, Seniors Schumen
(noiembrie 2021, Bulgaria),
Medalia de Argint la
Olimpiada de Informatică a
Europei Centrale (iulie 2022,
Croația) și Medalia de Argint
la Olimpiada Internațională
de Informatică (august 2022,
Indonezia). Alexandru este în-
drumat de către profesorul de
informatică Daniel Popa, pe

care de asemenea, l-am felici-
tat și i-am oferit Diploma de
Merit și un stimulent finan-
ciar în valoare de 5.000 de lei. 

Rezultatele deosebite obți -
nute la nivel internațional ne
determină să respectăm valo-
rile și să le oferim un minim
de recunoștință. 

Trăim într-o societate care
are datoria de a aprecia, pro-
mova și recompensa perfor -
manțele școlare ale elevilor,
dar și ale profesorilor coordo-
natori.

Felicitări, Alexandru!”, a de-
clarat preşedintele CJ Hune-
doara, Laurenţiu Nistor. 

Un olimpic internaţional, 
premiat de Consiliul Judeţean

Deva - Termocentrala Min -
tia, deținută de Complexul 
Energetic Hunedoara SA, a
fost cumpărată, prin licitație
publică, de către Mass Global
Energy Rom, parte a Mass
Group Holding, un important
producător global de energie.

Tranzacția, în valoare de
91,23 milioane euro, exclusiv
TVA, este considerată una
dintre cele mai importante
pentru sectorul energetic
românesc și totodată una din-
tre cele mai mari tranzacții
din insolvență din ultimii ani
din România.

Având în vedere specificul
activului, ministerul Energiei,
în calitate de acționar, a impus
anumite condiții investitoru-
lui cu scopul de a relansa
producția de energie în

Mintia. Astfel, cumpărătorul,
Mass Global Energy Rom are
obligația ca până la 31 decem-
brie 2026 să finalizeze
investiția de realizare a unei
capacități energetice noi cu o
putere instalată de minimum
1.290 MWH, din care mini-
mum 800 MWH în bandă pe
gaz și energie regenerabilă.

Potrivit investitorilor,
sumele prevăzute pentru
modernizarea și dezvoltarea
centralei Mintia în următorii
ani se vor ridica la peste 1
miliard de euro și vor include
dezvoltarea capacității de
producție și în același timp
adaptarea la noile standarde
europene pentru trecerea de
la producția de energie
electrică din surse regenera-
bile.

Termocentrala Mintia 
a fost vândută
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C
riza energetică,
închiderea termo-
centralei de la

Mintia, legile securităţii
naţionale şi războiul din
Ucraina au fost princi-
palele subiecte ale dia-
logului cu Viorel Salan,
deputat PSD, secretar al
Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi
siguranţă naţională şi
membru al Comisiei per-
manente comune a
Camerei Deputaţilor şi
Senatului în domeniul
securităţii naţionale.

- Teama românilor în acest
moment rămâne legată de cât
de mari vor fi facturile la 
energie în iarna următoare. Ce
veşti aveţi pentru noi în legătură
cu aceasta?

Cea mai tragică măsură pen-
tru români luată de guvernele
anterioare de dreapta a fost lib-
eralizarea preţurilor la energie.
A fost ales cel mai prost mo-
ment. Ţin minte cum se anunţa
triumfalist că vom avea energie
mai ieftină. Dar preţul de anul
acesta al energiei este de 10 ori
mai mare decât preţul de anul
trecut. Iar efectele au fost în
lanţ. Scumpirea energiei a dus
la scumpirea alimentelor, ceea
ce a dus la creşterea inflaţiei.
Dacă guvernul actual nu ar fi
luat în martie decizia plafonării
preţurilor, am fi avut în acest
moment o inflaţie dublă.

În iarna aceasta,  preţul la
energie va fi plafonat pentru

consumatorii casnici. De ase -
menea suntem singura ţară
europeană care a luat măsuri
atât pentru consumatorii cas-
nici, cât şi pentru agenţii eco-
nomici. 

Prioritatea guverna men  tală
în acest moment este să
depăşim criza energiei. Există
multe provocări, dar am
convingerea că vom reuşi.

- În  aceste circumstanţe, de
ce a fost totuşi închisă Termo-
centrala de la Mintia?

Am spus mereu în mod pub-
lic că închiderea Termocen-
tralei de la Mintia este o gravă
eroare în contextul actualei
crize energetice de după pan-
demie. De altfel preşedintele
Lau renţiu Nistor a făcut demer-

suri sistematice pentru a
împiedica închiderea termo-
centralei şi concedierea oame-
nilor, atât în calitate de
preşe dinte al CJ Hunedoara, cât
şi de preşedintele al Orga ni -
zaţiei Judeţene a PSD Hune-
doara. Din păcate, argumentele
noastre nu au fost luate în con-
siderare şi apelurile au rămas
fără niciun rezultat.

Acum am aflat că Termocen-
trala Mintia a fost vândută prin
administrator judiciar cu 91 de
milioane de euro, după ce au
fost investiți în retehno logizare
cel puțin 150 de mili oane de
euro. Ceea ce este complet
aberant.

Ministrul de resort ne
declară că sunt impuse condiții

drastice pentru ca o nouă ca-
pacitate de producție de 800
MW, mai verde, să ia locul
vechilor grupuri care
funcționau pe bază de căr bune.
Dar nu ne explică de ce a ales
să "privatizeze" termocentrala
prin închiderea ei.

Este complet absurd ca, în
plină criză energetică, să închizi
capacități de producție fără să
pui ceva nou în loc. În acelaşi
timp, este grav ca Tremocen-
trala de la Mintia a fost închisă
doar pentru a fi ulterior
vândută.

- Se vorbeşte mult despre
Legile securităţii naţionale. Ce
ne puteţi spune despre stadiul în
care se află acestea acum?

În cadrul coaliţiei s-a luat de-
cizia ca Legile securităţii
naţionale să constituie un de-
mers al Guvernului şi să fie
prezentate parlamentului ca un
pachet legislativ compact.

Parlamentul s-a pregătit.
Are deja o comisie specială, al
cărei membru sunt. Așteptăm
tot pachetul de legi să treacă
prin Guvern, să fie asumat și de
către coaliție, și de către guvern,
iar apoi să intre în dezbatere
publică.

Deci, le aşteptăm la parla-
ment. Ele reprezintă o priori-
tate absolută şi o urgenţă
maximă mai ales în actualul
context al conflictului militar
din Ucraina.

- Care este după părerea
dumneavoastră cel mai mare
pericol în acest moment în

legătură cu războiul din
Ucraina?

Cred că un incident sau un
accident nuclear la Centrala de
la Zaporojie ar pune în pericol
nu numai Ucraina sau Rusia, ci
întreaga Europă. Ar trebui să ne
reamintim  accidentul prece-
dent de la Cernobâl din aprilie
1986 care  este considerat şi azi
ca fiind cel mai grav eveniment
de acest fel din istoria energiei
nucleare.  Atunci, după explozia
centralei, un nor de precipitații
radioactive s-a îndreptat spre
părțile vestice ale Uniunii Sovi-
etice, Europei și părțile estice
ale Americii de Nord. Suprafețe
mari din Ucraina, Belarus și
Rusia au fost puternic contam-
inate, fiind evacuate aproxima-
tiv 336.000 de persoane. Circa
60 % din precipitațiile radioac-
tive au căzut în Belarus, con-
form datelor post-sovietice
oficiale.

Un incident nuclear nu este
doar un eveniment local, iar
efectele sunt grave şi se resimt
multe decenii după un astfel de
eveniment. Din acest motiv,
consider că indiferent de
mizele iniţiale ale acestui con-
flict ar fi înţelept ca părţile să se
gândească în mod serios şi la o
soluţie reală pentru în cetarea
conflictului. Altfel continuarea
războiului nu va aduce decât
mai multă moarte, mai multă
suferinţă, sărăcie şi ruină. Poate
a venit timpul să ne gândim cu
adevărat şi la pace.

- Vă mulţumesc.

Viorel Salan: “Este grav că Termocentrala de la
Mintia a fost închisă doar pentru a fi ulterior vândută”

S
ub acest generic a
avut loc recent, la
Căminul Cultural

din Zdrapţi, în organi-
zarea Asociaţiei de Pen-
sionari Brad-Crişcior, un
moment de relaxare și
bună dispoziţie, la care
au participat peste 70
de persoane. Bucuria
revederii, după o
perioadă mai lungă de
timp, a făcut din balul
pensionarilor o reușită. 

În semn de apreciere pen-
tru activitatea de excepție pe
care o desfășoară asociația de
pensionari, Compania de
Presă Accent Media a acordat
mai multe diplome de
excelentă autorităţilor locale,
companiilor sau firmelor din
zona, care și-au adus aportul
la susţinerea seniorilor din

zona Brad-Criscior, sub aspect
cultural și social. În semn de
preţuire și respect, au primit
diplome de excelenţă: Pri-
marul Comunei Crişcior -
Ovidiu Ilie Furdui, Florin
Cazacu - Primarul Municipiu-
lui Brad, Mărtica Roşca -
Preşedintele Asociatei, Nico-
lae Constantin Huţ - secreta -
rul asociatiei și nu în ultimul
rând, Compania Samax.

,,Este un eveniment pe care
trebuie să-l avem în fiecare
an, dar din cauza pandemiei a
fost dificil de organizat.
Lumea a stat mult în casă iar
acum  este normal să simtă
nevoia de socializare, de co-
municare și de a petrece. Ne
gândim să realizăm și juridic
o schimbare, prin care și noi,
administrația locală, să putem
ajuta mai mult asociația, iar

aceste manifestări de suflet să
le realizăm de mai multe ori
pe an, aprecia Ovidiu Ilie Fur-
dui, primarul comunei
Criscior.

,,Azi, după o perioadă de
peste doi, am reluat activi-
tatea asociației, ceea  ce este
pentru noi un motiv de mare
bucurie. Oamenii au răspuns
cu plăcere invitației noastre,
iar noi am încercat să oferim
celor prezenți o atmosferă
sărbătorească, unde să aibă
loc momente de neuitat. Cei
prezenți au stat de vorbă, au
dansat, s-au simțit bine. Pe vi-
itor, dacă nu vor mai fi alte
restricții, intenționăm să
organizăm cât mai multe
evenimente de acest gen. Asta
pentru că, oamenii sunt dor-
nici de asemenea întâlniri,
unde să petreacă și să se

simtă bine”, spunea Mărtica
Roşca, președintele asociației.

Au fost câteva dintre gân-
durile pe care le-au împărtăşit

organizatorii evenimentului
și Ovidiu Ilie Furdui, primarul
Comunei Crișcior.

Cântec joc şi voie bună la 

Căminul Cultural din Zdrapţi 
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V
ânzarea Termocen-
tralei Mintia pare,
încă, neverosimilă,

România având cele mai
mari prețuri la energie
electrică din Europa. 
Un jaf național care ni se
prezintă de către
guvernanți și acoliții lor ca
fiind un „succes economic”. 

Așa cum am mai spus, acest
jaf a fost unul cu premeditare,
după o rețetă consacrată la
noi, în România. Mintia va în-
tregi lista companiilor româ -
nești, care au fost falimentate
ca, mai apoi, să fie vândute la
preț de nimic. 

Pentru a înțelege ce s-a în-
tâmplat, trebuie să ne amin -
tim tot firul evenimentelor.
Termocentrala Mintia a fost
închisă intenționat și con-
comitent cu discuțiile din
spațiul public despre o
posibilă criză a energiei. Nu a
existat niciun plan pentru
retehnologizare sau investiții
din partea guvernelor lui Io-
hannis. Peste patru mii de
apartamente din Deva, școli,
grădinițe și alte instituții pu -

blice au fost lăsate în frig. 
Ghinion, spuneau unii politi-
cieni aflați pe cai mari.
„Munciți mai mult, puneți-vă
centrale, luați credite”, au fost
îndemnurile venite de la vâr-
ful municipiului Deva.  

Minciuna venită direct de la
Ministerul Energiei a fost că
termocentrala va fi conser va -
tă, pentru a putea fi repornită,
în caz de necesitate. După
exact un an de la închidere,
uzina energetică a fost scoasă
la vânzare la un preț derizoriu,
de 90 de milioane de euro. O
sumă care nu acoperă nici
măcar valoarea imobiliară a
termocentralei (peste 300 de
hectare de teren), ne-
maivorbind de importanța
strategic a acesteia. 

La primele trei termene de
licitație, nu s-a prezentat
niciun ofertant. Iar impresia
care s-a propagat a fost că ter-
mocentrala nu interesează pe
nimeni, este „un morman de
fier vechi”, așa cum o denu-
meau acești vânzători de țară.
Șansa de a reporni termocen-
trala, cu sprijin de la Guvern,

părea că e de partea noastră!
Dar nu a fost să fie așa.
Tranzacția s-a încheiat, ulte-
rior, în mare liniște, la al pa-
trulea termen de licitație,
atunci când „băieții deștepți”
au considerat că toți cei care
au luptat împotriva acestui jaf
și-au epuizat resursele. 

Faptul că termocentrala a
fost cumpărată de o firmă
privată, ne arată că are po -
tențial economic și prezintă
interes. A fost, totuși, cea mai
important sursă de energie
din vestul țării. Pe lângă
termocentrală, la Mintia există
un nod energetic de impor -
tanță europeană, care valo -
rează câteva sute de milioane
de euro. Pentru orice produ -
cător de energie, accesul în
rețea și transportul energiei
sunt vitale. La Mintia, toate
aceste lucruri există și sunt
funcționale. Așa-zișii investi-
tori nu vor mai cheltui niciun
ban pentru a se conecta la
rețelele națională și euro -
peană de transport a energiei. 

Termocentrala ar fi încasat
91 de milioane de euro din
vânzarea energiei pe o singură
zi

Vânzarea Mintiei ne obligă
să punem niște întrebări, pen-
tru a înțelege proporțiile aces-
tui jaf: 

• Domnilor guvernanți, de
ce nu ați vândut termocen-
trala funcțională? Ați fi luat o
sumă mult mai mare pe ea, iar
cei care au încheiat contractul
de vânzare-cumpă rare ar fi
luat comisioane mult mai
grase. Ați fi înlăturat și
acuzațiile că ați falimentat o
companie energetică, pentru a
o vinde pe doi lei.

• Câți bani ar fi încasat ter-
mocentrala din vânzarea 
energiei electrice dacă func -

Guvernanţii ne prezintă JAFUL NAŢIONAL 
de la Mintia ca pe un ”succes economic”! 

țio  na și astăzi, când prețul
unui megawatt a ajuns la
4.000 de lei? 

Liderul de sindicat Cristian
Iștoc susține că, termocentrala
ar fi realizat într-o singură zi
venituri de 90 de milioane de
euro, dacă funcționa cu trei
grupuri energetice din cinci.
Pare incredibil ceea ce susțin
specialiștii, dar aceasta este
realitatea cu care ne
confruntăm. 

• Ce beneficii aveam noi,
cetățenii, dacă Mintia funcțio -
na și astăzi? În primul rând,
vestul țării nu depindea de im-
portul de energie din alte
state. Cu alte cuvinte, am fi
avut siguranță energetică, in-
diferent de problemele care ar
fi apărut în acest sector. Prețul

la curentul electric ar fi fost
mai mic, deoarece exista pe
piață mai multă energie
produsă. Și, nu în ultimul rând,
municipiul Deva nu ar fi rămas
în frig, în miez de iarnă, iar
școlile, grădinițele nu ar fi fost
închise din lipsa agentului ter-
mic. 

Așadar, vânzarea Termo-
centralei Mintia s-a făcut pe
sănătatea și siguranța noastră
energetică. Mai mult de atât,
ministrul Energiei a atins cul-
mile obrăzniciei. A început să
ne numere becurile din casă.
Ne tot îndeamnă să închidem
din ele. Cu alte cuvinte ne vrea
în ÎNTUNERIC!

Anamaria Gavrilă
Deputat independent de

Hunedoara

Curs gratuit de Expert Accesare 

Fonduri Structurale și de Coeziune

Europene la Biblioteca Județeană

„Ovid Densusianu” Hunedoara -

Deva

A
m început cursul de
Expert Accesare Fon-
duri Structurale și

de Coeziune Euro pene
pentru a doua serie de
cursanți din acest an. 

Cu o durată de 40 de ore,
este un curs de perfecționare
care se adresează absolven -
ților de studii superioare.
Cursul este autorizat de către
Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare
Profe sională, iar absolvenții,
în urma unui examen, vor
primi certificate de absolvire.

Prin acest demers Bi -
blioteca Județeană „Ovid Den-
susianu” Hunedoara – Deva,
cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara, pune
bazele conturării unui nucleu
de specialiști în județul Hune-
doara care să facă posibilă
inițierea, finanțarea și deru-
larea proiectelor necesare
atingerii obiectivelor strate-

gice regionale pentru dez-
voltare 2021-2027, regiunea
vest. 

Orizontul 2030 al acestei
strategii care include și ju -
dețul nostru este de a deveni
un model de dezvoltare
sustenabilă, bazat nu doar pe
creșterea economică, ci și pe
plasarea culturii și creativi -
tății în centrul politicilor de
dezvoltare.

Până la această dată, bi -
blioteca noastră a livrat opt
serii de curs, 125 de cursanți
beneficiind de instruire în
cadrul acestui curs. Dintre
aceștia, în urma colaborării
cu alte biblioteci din țară, 14
sunt din județul Constanța și
opt din județul Ialomița.

Ioan Sebastian BARA
Manager Biblioteca

Judeţeană “Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva
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Circuitul “DanceSportEu-
rope Children European Grand
Prix” reunește perechi de
dansatori din 17 țări din Eu-
ropa între care și România,
care vor evolua pentru locurile
de pe podiumul de premiere

Aflați pe un onorabil loc opt
în ierarhia europeană, pere -
chea Brigita Marina și Andrei
Stoica, legitimați la CSM Deva
și pregătiți de către Andra
Căprioară caută să-și îmbună -
tățească palmaresul.

Cei doi deveni au ajuns în

circuitul continental, care se
adresează tinerilor dansatori
sportivi cu vârste între 12 și 15
ani, ca urmare a calificării lor
în semifinalele Campionatului
Național de dans standard
pentru juniori II, lucru care le-
a adus selecționarea în lotul
reprezentativ al țării noastre.

Perechea de dansatori este
prima din Deva selecționată în
lotul național de dans sportiv
după mai bine de 30 de ani,
după ce tinerii dansatori au
participat la concursuri din

cadrul Grand Prix-ului euro-
pean, reușind două clasări pe
poziția a patra, la Zagreb, în
Croația, și la Kiskunmajsa (Un-
garia), și un loc șapte, la
București, urmând ca, în sep-
tembrie, să mai participe la o
etapă în Cehia.

O evoluție bună a dansato-
rilor sportivi de la CSM Deva la
concursul din Cehia le poate
aduce acestora calificarea în
marea finală a circuitului. „În
17 septembrie, Brigita Marina
și Andrei Stoica vor participa la
etapa de la Mlada Boleslav, în
Cehia, de la “DanceSportEu-
rope Children European Grand
Prix”. O evoluție bună, pe care,
de altfel, o și așteptăm, le va
permite acestora să avanseze
în clasamentul general, și, dacă
vor ajunge în primele șase
perechi europene, momentan
fiind a opta, vor participa și la
marea finală a circuitului. Sunt
convinsă că Brigita și Andrei
vor evolua foarte bine, iar acest
lucru la va permite ca, de anul
viitor, să ia parte și la
competiții mondiale, care
punctează în World Ranking,
topul celor mai buni dansatori
sportivi din lume”, a declarat
Andra Căprioară, antrenor de
dans sportiv de la CSM Deva.

Dans sportiv  

Sportivii  de la CSM Deva
dansează prin  Europa

C
omisia de Disciplină
din cadrul Federaţiei
Române de Fotbal a

decis sancţionarea clubu-
lui FC Universitatea Cluj cu
interzicerea organizării
jocurilor pe propriul sta-
dion pentru două meciuri
şi o penalitate sportivă de
25.000 de lei.

Sancţiunile vin ca urmare a
incidentelor de la meciul cu
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheor -
ghe, din etapa a şasea (1-0
pentru Sepsi, pe Cluj Arena).
În prima repriză (min. 26), ar-
bitrul Sebastian Colţescu a în-
trerupt jocul aproape zece
minute şi a trimis echipele la
vestiare din cauza manifes -
tărilor xenofobe ale suporte -
rilor gazdă.

Clubul FC U Craiova 1948 a
fost amendat cu suma de
15.000 de lei pentru inciden-
tele de la partida cu Petrolul
Ploieşti. 

''În temeiul art.82/83.2.d)
din RD, se sancţionează clubul
U Craiova 1948, cu penalitate

sportivă de 15.000 lei. În
temeiul art.82/83.2.f) din RD
cu aplicarea art.12, 14 bis şi
15 din RD, se sancţionează
clubul U Craiova 1948 cu
aver tis ment şi penalitate
spor tivă de 10.000 lei. În

temeiul art. 45.1 din RD,
clubul U Craiova 1948, va exe -
cuta sancţiunea pentru aba -
terea cea mai gravă, respectiv
penalitate sportivă de 15.000
lei'', se arată în comunicat.

Clubul Rapid Bucureşti a

fost amendat, la rândul său, cu
7.500 de lei, din cauza inci-
dentelor de la meciul cu UTA:
''În temeiul art.82/83.2.b) din
RD, se sancţionează clubul FC
Rapid 1923, cu penalitate
spor tivă de 5.000 lei. În

temeiul art.83.2.c/45.1 din
RD, se sancţionează clubul FC
Rapid 1923, cu penalitate
sportivă de 7.500 lei. În
temeiul art. 45.1 din RD,
clubul FC Rapid 1923, va exe-
cuta sancţiunea pentru aba -
terea cea mai gravă, respectiv
penalitate sportivă de 7.500
lei'', se arată în hotărârea
Comisiei de Disciplină.

În urma incidentelor de la
partida dintre Universitatea
Craiova şi FC Botoşani, în care
au fost eliminaţi mai mulţi ofi-
ciali ai celor două echipe, s-au
dictat următoarele sancţiuni:
Emil Pieleanu, Cosmin Mun -
teanu (Universitatea Craiova)
şi Stelian Isac (FC Botoşani)
au fost suspendaţi fiecare o
lună şi amendaţi cu câte 6.800
de lei.

Fotbalistul Sekou Sidibe
(FC U Craiova 1948), eliminat
în meciul cu ACS Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe (1-0), a
primit o suspendare pentru
un joc şi a fost amendat cu
740 de lei.

Fotbal  

Suspendări  și amenzi în Liga I

Natație 

Medalii pentru România 
la Campionatele Mondiale
pentru juniori de la Lima

Ş
tafeta masculină de
4x100 m liber a
României a cucerit

medaliile de aur, marţi, la
Campionatele Mondiale
de înot pentru juniori de
la Lima (Peru), în timp ce
Vlad Stancu a obţinut
medalia de argint la 400
m liber.

În componenţa David Po -
povici, Alexandru Con stan -
tinescu, Ştefan Cozma,
Patrick Sebastian Dinu,
ştafeta masculină a României
s-a impus în finala probei de
4100 m liber cu timpul de 3

min 18 sec 84 sutimi, iar
Popovici a stabilit un nou
record al competiţiei în
primul schimb (100 m liber),
47 sec 07 sutimi. Franţa a
încheiat pe locul secund
(3:20.29), iar Lituania a com-
pletat podiumul (3:20.41).

În finala probei de 400 m
liber, Vlad Stancu a încheiat
pe locul secund, în 3 min 48
sec 38/100, devansat de
brazilianul Stephan Se -
verink, 3 min 48 sec 27/100.
Al treilea s-a clasat polonezul
Krzysztof Chmielewski, în 3
min 49 sec 34/100.



S
erena Williams (40
ani) se pregăteşte să
spună adio tenisului,

însă povestea sa de
dragoste cu acest sport va
continua, a asigurat
jucătoarea americană cu
23 de titluri de Mare Şlem
în palmares, luni, după
calificarea în turul se-
cund la US Open, care ar
putea fi ultimul turneu
din cariera sa,
informează Reuters.

Cea mai mică dintre suro-
rile Williams a semnalat
intenţia sa de retragere într-
un articol din revista Vogue,
în luna august, iar acum a
confirmat, la capătul unei
seri care a "emoţionat-o
foarte mult", dorinţa sa de "a
evolua către altceva" decât
tenisul, rămânând însă în
continuare "vagă" în privinţa
momentului şi locului re-
tragerii sale efective.

“Prefer cuvântul 'evoluţie'
(în loc de 'retragere'), pentru
că eu consider că sunt într-
un moment al vieţii în care
nu mă retrag neapărat. Pur şi
simplu evoluez în raport cu
tenisul. Îmi place să fiu pe
terenuri. Cu cât joc mai

multe turnee, cu atât simt că
acesta este locul meu. Aşa că
nu este uşor să pleci, ştiind
că cu cât joci mai mult, cu
atât poţi străluci mai bine.
Dar este timpul să evoluez
către altceva. Cred că este
important, pentru că sunt
atât de multe lucruri pe care
doresc să le fac", a declarat
Serena Williams după victo-
ria în două seturi simetrice,
6-3, 6-3, în faţa muntene-
grencei Danka Kovicic, în
primul tur la US Open.

"O să rămân în continuare
destul de vagă în privinţa re-
tragerii, pentru că nu se ştie
niciodată. Îmi place tenisul şi
simt că mi-a dat atât de mult.
Mi-a oferit o platformă pe

care eu nici măcar nu m-am
gândit că o voi avea. Nu mă
văd nefăcând parte din acest
sport. Nu ştiu cum voi fi
parte din tenis de acum
înainte, dar ştiu că am ajuns
prea departe împreună pen-
tru a nu mai avea nimic de-a
face cu asta", a adăugat cam-
pioana americană, în vârstă
de 40 de ani, care a fost
încurajată din tribune de nu-
meroase personalităţi, prin -
tre care şi fostul preşedinte
american Bill Clinton.

Serena Williams a elimi-
nat-o pe românca Jaqueline
Adina Cristian (6-3, 6-0) în
primul tur la US Open și o va
întâlni în turul secund pe es-
toniana Anett Kontaveit.

M
inistrul Sportului,
Eduard Novak, a
anunţat, marţi, că

intenţionează să modifice
Legea Sportului astfel
încât sancţiunile pentru
cluburile care folosesc
într-un meci un procent
mai mare de 60% de
sportivi străini să crească
de la 3.000 de lei, la
30.000 de lei. 

"Ordinul este în vigoare,
desigur atâtea pârghii am
avut. Dar văd că e necesar să
modificăm legea şi să avem
amenzi mai serioase, pentru
că oamenii nu iau în serios lu-
crurile importante. O să mo -
di ficăm legea şi o să creştem
sancţiunile de la 3.000 la
30.000 de lei şi atunci ati-
tudinea va fi un pic altfel", a
declarat Novak.

El a precizat că reprezen -
tanţii ministerului strâng
datele cu echipele care folos-
esc în prezent mai mulţi
jucători străini decât prevede
ordinul de ministru: "Suntem
în continuă verificare, avem

înfiinţată şi o comisie în min-
ister care să verifice dacă e
respectată. Avem toate datele
şi de la handbal şi de la fotbal

şi celelalte sporturi. Acest
lucru se va implementa în
mai mult timp, pentru că oa-
menii trebuie să priceapă şi

noi trebuie să fim mai clari.
Dar deocamdată, pârghia
noastră e 3.000 de lei, ce să
zici".

Ministerul Sportului a
anunţat, la 7 iulie, printr-un
mesaj publicat pe un site de
socializare, că începând cu se-
zonul 2022-2023 impune
obligativitatea unei ponderi
de 40% a sportivilor români
la competiţiile naţionale în
sporturile de echipă. "Min-
istrul Sportului, Eduard
Novak, a semnat ordinul care
stabileşte obligativitatea unei
ponderi de participare de
minimum 40% a sportivilor
români, din totalul de sportivi
participanţi la competiţiile
sportive naţionale oficiale, în
sporturile de echipă. Obiec-
tivul acestei măsuri constă în
susţinerea sportului de înaltă
performanţă şi a sportivilor
români, iar ducerea la în-
deplinire se va realiza de
către federaţiile sportive
naţionale, prin statutele şi
regulamentele proprii, în-
cepând cu sezonul compe -
tiţional următor, 2022-2023",
a precizat ministerul pe pa -
gina oficială de Facebook.
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Ministrul Novak atenţionează cluburile 
cu privire la folosirea în jocuri a străinilor

Tenis de câmp 

Serena Williams rămâne alături 
de tenis și după retragere

ANUNŢ LICITAŢIE

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str.
Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei Auto Pneu SRL, Cod de
identificare fiscală 19038251, cu sediul social în Municipiul
Deva, str. Viitorului, nr. 2, bl. O4, ap. 3, județ Hunedoara, număr
de ordine în Registrul Comerțului J20/1345/2006, anunţă
vânzarea prin licitatie publica, a următoarelor bunuri: stoc an-
velope noi, diferite marimi, camere auto, razuitoare gheata,
oring/inele, aerosol dezghetat geam, etc.  – la pretul total de
3.667,20 lei.

Bunurile debitoarei se vând libere de orice sarcini, conform
art. 91 din Legea nr. 85/2014.

Bunurile sunt prezentate pe site-ul lichidatorului judiciar
www.euroinsolvent.ro şi pot fi consultate la sediul lichidatorului.

Data licitatiei publice este 09.09.2022, orele 12:00 la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjude-
cate, licitatia publica se va repeta în data de 16.09.2022,
cu același preț de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte la sediul lichidatorului
judiciar, până la data licitatiei publice, dovada depunerii în con-
tul unic de lichidare, a garanţiei de participare, reprezentând
10% din preţul de pornire a licitatiei publice, pentru
bunul/bunurile ofertate, dovada achiziţionării caietului de
sarcini ce conţine evaluarea bunurilor, precum şi copie după
actul de identitate. Preţul caietului de sarcini este de 250 lei
+TVA. De asemenea, ofertanţii, persoane juridice, trebuie să
depună copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comerţului, şi împuternicire acordată per-
soanei care reprezintă ofertantul.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activului debitoru-
lui sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar. Bunurile se vor
valorifica prin negociere directa, conform aprobării adunării
creditorilor din data de 31.03.2022.

Informații suplimentare se pot obține la sediul administra-
torului judiciar, la numărul de telefon/fax: 0354/107589, e-
mail: euro.quality.insolvency@gmail.com, precum si pe pagina
de internet al administratorului judiciar:
www.euroinsolvent.ro.



Vara se îndreaptă
încet spre apus,
lăsând în urmă o

seamă de comori știute
sau neștiute încă. Plantele
și florile ei, unele cu put-
eri tămăduitoare, altele 
cu puteri miraculoase, au
fost folosite de înaintașii
noștri fie în ritualuri 
magice, fie în scopuri
medicinale. În continuare
vă prezentăm doar 
câteva dintre ele.

Busuiocul
Plantă sfântă, cu pro prie -

tăți miraculoase, despre
busuioc se spune că ar fi cres-
cut în locul în care Împă -
răteasa Elena a descoperit
Sfânta Cruce. Legenda spune
că, în drumul ei de căutare,
împărăteasa a simțit deodată
un miros plăcut, adus de
adierea vântului. Și, mergând
pe urmele lui, Sfânta Elena a
întâlnit această plantă cu
miros divin, numită busuioc.
Încercând să smulgă câteva
fire spre a le planta în grădina
sa, împărăteasa a observant
că planta avea rădăcinile în-
fipte în pământul unde era
îngropată Sfânta Cruce, scrie
lumina.ro. Constatând min-
unea, Sfânta Elena și-a în-
dreptat cu recunoștință ochi
spre cer, spunând: “Să fie,
doamne, busuiocul mereu
legat de cruce și unde este
cruce să fie și busuioc”. 

Busuiocul, ale cărui ramuri
cresc în cruce, se înscrie în
categoria plantelor religioase,
fiind folosit de Biserică la
sfințirea apei, a crucii, la
botez. În tradiția populară
românească, Busuiocul, sfin -
țit de preoți în ajunul marilor
sărbători, era purtat la brâu
de fete și băieți, pentru îm-
pliniri în dragoste, pentru
noroc sau pentru aflarea ursi-
tului. Asociat cu fericirea, ar-

monia, iubirea și pacea
sufletească, busuiocul a fost
folosit de secole în medicina
tradițională chineză, dar și în
medicina populară euro pea nă,
pentru tratarea și prevenirea
unor boli emoționale și psi-
hice, scrie www.impact.ro. În
tradiția popular românească,
busuiocul sfințit este folosit
pentru alungarea spiritelor
rele, a urâtului și ghinionului
din casă.

Rozmarinul
Provine din zona medite -

raniană, are un miros plăcut
și era folosit în ritualurile
magice pentru promovarea
iubirii, longevității și fericirii,
potrivit diversificare.ro. De
asemenea, rozmarinul este
asociat cu fericirea, prietenia
și liniștea, prevenind coșma -
ru rile. În antichitate se
folosea ca plantă medicinală,

dar și pentru purificarea
aerului. În prezent, știința a
demonstrat capacitățile ex-
traordinare ale uleiului de
rozmarin, acesta fiind folosit
în industria farmaceutică. 

Oregano
Asociat cu armonia, ferici -

rea, iubirea și pacea sufle -
tească, Oregano a fost utilizat
din cele mai vechi timpuri în
ritualuri magice, dar și ca
medicament, pentru tratarea
sau prevenirea  unor boli
emoționale și fizice. Era pus
sub pernă, în timpul somnu-
lui, pentru a avea vise profe -
tice. A fost venerat atât de
greci, cât și de romani, aceștia
împodobind mesele de nuntă
cu rămurele de oregano, pen-
tru ca mirii să aibă noroc. În
Italia, pereții exteriori ai
caselor erau spălați cu un ceai
obținut din frunze de ore -

gano, pentru îndepărtarea
spiritelor rele și a energiilor
negative. Medicii chinezi au
tratat cu oregano secole de-a
rândul febra, vărsăturile, dia-
reea sau problemele pielii. Și
cum oregano are și pro prie -
tăți antiinflamatoare, era
folosit pentru tratarea ar-
tritei, a durerilor musculare și
de dinți.

Tămâia 
Simbol al rugăciunii și al

faptelor bune, tămâia provine
din rășina unor arbori orien-
tali, care prin încălzire emană
o mireasmă plăcută, cu puteri
liniștitoare asupra organis-
mului. Cu efecte pozitive în
momentele de rugăciune și
meditație, tămâia are meni -
rea și de a purifica aerul, de a
îndepărta, blestemele, vrăjile
sau duhurile rele, de aici
venind și vorba din popor:

”fuge ca dracul de tămâie”. 
În creștinism, tămâia este

folosită în cadrul Sfintei
Liturghii, dar și în alte
manifestări de cult. Potrivit
orthodoxwiki.ro, tămâierea
are două înţelesuri: când se
tămâiază icoane, ea este
semn de veneraţie şi respect,
iar când se tămâiază lucruri
asupra cărora se invocă trim-
iterea harului de la Dum-
nezeu, simbolizează harul
Sfântului Duh, care ni se trim-
ite de sus, după cum spune şi
rugăciunea tămâierii.

Lemnul 
de santal

Din crengile căruia se ex-
trage uleiul de santal, a fost
folosit din cele mai vechi tim-
puri în ritualuri, rugăciuni
sau pentru tămăduirea bo-
lilor. Uleiul de santal face
parte din cele douăsprezece
uleiuri esențiale biblice, cu
proprietăți vindecătoare. Este
considerat ulei sfânt, fiind
menționat și în Sfintele Scrip-
turi. Are un miros puternic,
despre care se spune că
liniștește mintea, conectând
omul cu energia cosmică.

Pulberea din lemn este
arsă în timpul ritualurilor de
protecție, pentru îndepăr -
tarea răului.

***
Atunci când credem cu

adevărat în forța naturii și a
puterii divine, plantele con-
siderate a fi sacre pot face mi-
nuni. Totul este să nu ne
lăsăm copleșiți de influențele
nefaste, care apar tot mai des
în calea noastră. Să  ne
păstrăm cu sfințenie comorile
lăsate de strămoși, cărora
natura le-a fost și prieten și
leac și scut în vremuri de
restriște.

Cornelia Holinschi
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Plante sacre, cu puteri magice 



Prag între vară și
toamnă, această
mare sărbătoare a

creștinătății este prăznuită
în fiecare an la data de 8
septembrie, fiind prima
sărbătoare din noul an 
bisericesc, care a început
la data de 1 septembrie. În
tradiția populară există
credința potrivit căreia, 
în această zi, rugăciunile
către Maica Sfântă sunt
mai ascultate ca oricând.

Sfânta Fecioară Maria
Potrivit scrierilor biseri -

cești, Sfînta Fecioară Maria s-
a născut într-o familie de
creștini, din părinții Ioachim și
Ana. Tatăl Fecioarei era urmaș
al regelui David, iar mama,
descendentă din familia preo -
țească a lui Aaron, împlinindu-
se prin aceasta proorocia că
Mesia va avea o dubla
descendență: împărătească și
preoțească. 

Părinții Fecioarei Maria,
înaintați în vârstă, erau dese-
ori ironizați și batjocoriți de
oameni pentru că nu aveau
copii, acest lucru fiind consi -
derat un blestem din partea
lui Dumnezeu. Cu toate aces-
tea, Ioachim și Ana nu s-au
răzvrătit, ei continuând să se
roage, nădăjduind în bună -
tatea lui Dumnezeu. Iar pen-
tru că în al cincizecilea an al
căsătoriei lor, Marele Preot de
la Templu le-a refuzat în pu -
blic jertfa, numindu-i bleste -
mați, părinții Fecioarei Maria
întristați fiind, s-au îndreptat
spre casa lor din Seforis,
hotărând să se retragă fiecare
în post și rugăciune. Tradiția
bisericească spune că rugile
lor au fost ascultate, iar
Îngerul Gavriil i-a vestit că
Dumnezeu le va trimite cel

mai de preţ dar, un prunc
sfânt. Le-a vestit, totodată, că
acest prunc se va umple de
Duh Sfânt din pântecele
mamei sale și că va fi ales al lui
Dumnezeu. După primirea
acestei vești minunate adusă
de către Arhanghelul Gavriil,
Ana a rămas însărcinată, iar la
nouă luni, s-a născut Maria. Ca
să-I mulțumească Tatălui
Ceresc că le-a dăruit-o pe
Maria, Ioachim şi Ana au dus-
o pe fiica lor la Templu, când a
împlinit trei ani, fiind consa -
crată serviciului religios timp
de 12 ani, potrivit crestinorto-
dox.ro. Totodată, timp de
şapte ani, până la moartea lor,
Drepţii Părinţi mergeau ade-
sea la Templu s-o vadă pe
Maria. După moartea părin -
ţilor, Maria a mai rămas încă
doi ani la Templu.

Tradiții și obiceiuri 
de Sfânta Maria

• În dimineața sărbătorii,
credincioșii aprind o candelă

lângă icoana Sfintei Fecioare și
obișnuiesc să se roage pentru
sănătate, pentru binecuvân -
tarea căminului. De aseme-

nea, ei duc la
b i s e r i c ă
f r u c t e l e
t o a m n e i
pentru a fi
s f i n  ț i t e ,
după care
le împart
săra cilor.

• Ziua Nașterii
Maicii Domnului este
cin stită cu bucurie și ținută de
toată lumea. De aceea, nu se
cade să se lucreze sau să se
facă treburi gospodărești.
Potrivit credin ței populare, se
spune că cei care mănâncă
gătit la foc în această zi, vor
atrage asupra lor boli care îi
pocesc.

• Și cum există credința că
în această zi rugăciunile către
Maica Domnului sunt mai as-
cultate ca oricând, femeile
însărcinate se roagă să aibă

naștere
ușoară, iar

fetele tinere să-și
găsească ursitul, potrivit tra-
ditiisi obiceiuri.ro

• Tot în această perioadă
încep activitățile specifice
toamnei: se culeg roadele și se
seamănă  ogoarele.

• Odată cu ziua  praznicu-
lui, se deschide sezonul
nunților și botezurilor, care
ține până în Postul Crăciu -
nului

Cornelia Holinschi
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Începutul Anului Nou bisericesc 
• A fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la

Niceea. Ei au stabilit să se sărbătorească data de 1 sep-
tembrie ca un început al mântuirii creștinilor, în 
amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor
vestind tuturor anul bineplăcut Domnului, scrie
basilica.ro.

• Potrivit tradiţiei, Mântuitorul Iisus Hristos şi-a în-
ceput activitatea publică în ziua de 1 septembrie, când a
intrat în sinagogă şi a citit cuvintele proorocului Isaia care
profeţeau despre Persoana Sa dumnezeiască.

• Un alt motiv al sărbătoririi anului bisericesc în prima
zi a lunii septembrie este tradiţia moştenită din Legea
Veche, potrivit căreia în această zi a început creaţia lumii.

• Tot în ziua de 1 septembrie, Biserica a rânduit să fie
pomenit Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul, din Dobrogea,
care a alcătuit cronologia creştină, numărând pentru în-
tâia oară anii începând de la Hristos.
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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

Rugăciune către Sfânta 
Fecioară Maria

”Ușa milostivirii deschide-o nouă,
binecuvântată Născătoare de 

Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne mân-
tuim prin tine din nevoi, căci tu ești

mântuirea neamului creștinesc”,
crestinortoodox.ro.

Nașterea Maicii Domnului - 
Sfânta Maria Mică
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Încă de la începutul intervalului
sunteți plini de energie, pe care
o veți canaliza spre finalizarea
unui proiect mai vechi. Sunt
posibile discuții cu o parte dintre
colaboratorii voștri, dar lu-
crurile se vor lămuri. Spre finalul
intervalului veți pleca într-un loc
plăcut, împreună cu familia.

Sunteți preocupați de situația
voastră financiară și căutați noi
modalități de a o îmbunătăți. Vă
gândiți să acceptați o colaborare
propusă de un prieten apropiat.
Cu toate acestea, evitați să luați
decizii pripite și mai ales, nu
spuneți nimănui intențiile voas-
tre legate de muncă.

În perioada următoare aveți
posibilitatea să dialogați cu per-
soane dragi vouă, care vă dau
vești bune. Veți cunoaște oameni
deosebiți, care vă vor ajuta să vă
realizați ceea ce v-ați propus,
mai ales că vă orientați spre
desăvârșirea carierei profesion-
ale.

La serviciu aveți mult de lucru
și sunteți nevoiți să vă
neglijați treburile de acasă. S-
ar putea chiar să se finalizeze
o etapă profesională impor -
tantă și să mergeți pe un
drum nou. Prietenii sunt
alături de  voi și la nevoie, vă
vor sprijini. 

Vă străduiți și chiar reușiți să
finalizați toate sarcinile de ser-
viciu. Este posibil să aveți o
discuție cu superiorii, în care vă
expuneți ideile și intențiile voas-
tre viitoare. S-ar putea chiar să
vi se ofere un loc de muncă mai
bine plătit.

Aflați noutăți interesante des -
pre persoanele apropiate.
Intenționați să renegociați
termenul unui proiect sau să
faceți unele schimbări în viața
voastră. Deciziile pe care le
veți lua acum, vor avea efect
pe termen lung.

Există șansa să primiți un sprijin
financiar, care să vă ajute în re-
zolvarea unei probleme impor-
tante. La serviciu apar vești
legate de salarizare. Ar fi de
dorit să vă schimbați atitudinea
față de anumite persoane, care,
chiar dacă v-au greșit, n-au avut
intenții rele.

Ca să reușiți să finalizați ceea ce
v-ați propus, este necesar să
renunțați la acțiunile lipsite de
consistență și să vă îndreptați
atenția spre lucruri noi, care vă
pot aduce satisfacții în viitor.
Este posibil să întâlniți o
persoană specială, care să vă
trezească la realitate.

Situația voastră financiară nu
este așa cum vă doriți, așa că
încercați să renunțați la
investițiile nesigure sau la unele
lucruri care nu vă absolut nece-
sare. Ar trebui, de asemenea, să
vă evaluați prietenii și să vă
îndepărtați de cei petrecăreți.
Familia vă sprijină în continuare.

La serviciu aveți foarte multe de
făcut, iar colegii nu sunt doritori
să vă ajute. Stabiliți-vă
prioritățile și nu vă bazați pe
alții atunci când doriți să
finalizați un proiect. Dacă vă
mobilizați, sigur reușiți să faceți
totul singuri. Persoana iubită vă
sprijină necondiționat.

Se anunță schimbări importante
la locul de muncă. Veți face
călătorii scurte, în interes de ser-
viciu și este posibil să vi se
propună un proiect de anvergură.
Chiar dacă nu sunteți de acord cu
unele lucruri, păstrați-vă calmul
și analizați totul înainte de a lua
o hotărâre definitivă.

Problemele financiare revin în
atenția voastră și vă străduiți
să le finalizați cu bine. Primiți
vești legate de o mărire de
salariu, iar acest lucru vă
motivează. Sunt posibile dia-
loguri cu persoanele apropiate,
dar reușiți să vă impuneți
punctul de vedere.

• Discuție între EL și EA
- Imi plac firele tale albe!
- Practic, ești mândră de munca ta…

• La judecătorie
- Doamnă, de câte ori v-ați înșelat soțul?
- Eu am venit aici să divorțez, nu să mă laud!

• Un șef își anunță angajații
- Mi-am pierdut portofelul cu 500 lei în el. Ofer

100 de lei celui care-l găsește și mi-l aduce. Dar, de
undeva din spate, se aude o voce.

- Eu ofer 200!

• Nedumerirea unei blonde…
O blondă merge piață să cumpere miere și se

adresează vânzătoarei:
- Bună ziua, aveți miere de albine?
- Da am, de salcâm, de trandafir etc.
Nedumerită, blonda o întreabă pe vânzătoare:
- Dar de albine nu aveți?

• Din greșeală
Felicitări, doamnă! Sunteţi însărcinată în 15

săptămâni.
- Sigur 15 şi nu 10 ?
- Fară nici un dubiu.
- Vai de mine !
- Ce s-a întîmplat ?!
- M-am măritat cu cine nu trebuia.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 2 septembrie
TVR 1, ora 21,00, Arctic
PRO TV, ora21,30, Lumea apelor

Sâmbătă,3 septembrie
TVR 2, ora 20,00, Băiatul și lupii
PRO CINEMA, ora 20,00, Emma

Duminică, 4 septembrie
PRO TV, ora 20,30, Legea nopții
ACASĂ, ora 21,00, Dragoste al dente

Luni, 5 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Faceți jocurile
TV1000, ora 23,55, Negociatorul

Marți, 6 septembrie
FILMCAFE, ora 20,10, Ecks contra Sever
PRO TV, ora 21,30, Justiție pe cont propriu

Miercuri, 7 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Curierul
PRO TV, ora 21,30, O conspirație explozivă

Joi, 8 septembrie
TVR 2, ora 20,00, Misterele Aurorei Teagar-

den
PRO TV, ora 21,30, Agentul de la U.N.C.L.E

Vineri, 2 septembrie, ora 21,00

Prietenie cu folos 
Filmul spune povestea a doi tineri, Dylan și

Jamie, care, fiind dezamăgiți în dragoste, nu au nici
cea mai mică intenție de a se căsători. Amândoi
sunt de acord că iubirea este doar o legendă și se
amuză pe seama cuplurilor. Dar atunci când  Jamie,
directoare de resurse umane în New York reușește
să-l convingă pe  Dylan, care locuiește în Los Ange-
les să accepte un job la New York, lucrurile se
schimbă. Cei doi încep să iasă tot mai des împreună,
chiar dacă și-au propus să se limiteze doar la
distracție. Dar ceea ce și-au propus funcționează
doar la încept. Pe parcurs, se vor îndrăgosti unul de
altul, realizând că au nevoie de un suflet pereche
pentru a funcționa bine în cuplu.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - A - D - S - ARTE - PESTE - AUR - ZIAR - OPRI - AB - BO - ASA - RAID - ASIN - JAF - A - TO - CAI - GIPS - CALDA - OSUAR - F - C - H - ROL - ION - ASTM
- ARIPIOARA - OZN - O - L - REGIUNILE POLARE - MS - AMU - A - R - INOT - INEC - IC - ELE - LACSI - EROU - ZAT - UNA - SG - CAT - A - URATA - NUNE
- AS - CEI - DOSAR - IAR - N - A - IO - A - P - PRE - RUSINA - APA - BOTGROS - RATII - IR - TIR - AUTORITAR - NAUCI - TEAFAR - ARC - MII - MA - EHE
- AP - AVIZ - LC - ASI - VIA - AN - T - FT - STA - MIA - U - H - Z - CARN - CRUSTACEE - RIT - MAGNA CUM LAUDAE 



I
gnoranța face ca ideile
satanice, ce
promovează liberalis-

mul ABSOLUT,  să ducă
planeta în haos. Educația,
bazată pe cunoașterea
studierii funcționarii cor-
pului uman, conduce la
descoperirea perfecțiunii
instaurata de creator, din-
tre care reamintim:
relația pancreas-stomac,
stomac-creier, ADN-ul
uman, reprezintă
cunoașterea perfecțiunii. 

În corpul uman exista zeci,
poate sute de asemenea pro-
cese care asigura o funcțio -
nare perfectă și o viață fără
boli și de lungă durată, așa
cum a făcut-o CREATORUL.
În rest, totul este istorie. 

Omenirea a evoluat 
în derivă

Nerespectând legile sta-
bilite de Dumnezeu. Acum,
satanismul a promovat libe -
ra lismul TOTAL, care în -
seamnă HAOS. Imaginați-va
o circulație fără reguli. In-
staurarea haosului este
evidentă. Ce este de făcut?
Întoarcerea la Dumnezeu și
prețuirea tuturor regulilor
care promovează respectul
față de viață și al relațiilor in-
terumane. Dumnezeu să ne
ajute!

Am fost orbit de multe ori
de discursul liberalismului
fără limite. Mi-e rușine de an-
umite articole, în care
pledam pentru privatizările
în avânt, dar rușinea mea nu
are cum să întoarcă răul la
care am fost complice. Că mi
s-au luat vălurile de pe ochi,
e o bucurie care nu-mi șterge
vina. Sigur, am circumstanțe
atenuante, la ieșirea din co-
munism aveam treizeci și
ceva de ani, eram idealist,
credeam că organizarea
capitalistă e cea mai fericită,
o culme a democrației, a
moralei, fagure al fericirii. Ce
prost!

Pornind de la exemplul
personal, cu amară lucidi-
tate, nu mă feresc să zic că in-
telectualii cu vizibilitate
publică sunt cele mai pericu-
loase lighioane în corpul
unei națiuni. Găsesc justifi-
care pentru orice aberație,
care pulsează valențele
monstruozității în logica
omului de rând. Haosul creat
de o politică sălbatică duce la
,,crima politică de stat”. Dacă

luăm așa- zisa țară cu demo -
crația cea mai avan sată, ce
constatăm. SUA este o
naţiune care are crima între
valorile sale fundamentale. 

Dacă tinerii din ziua de azi
ar lăsa-o mai uşor cu ideolo-
gia îngurgitată pe net sau în
faţa Netflix-ului şi ar prefera
să citească o scurtă istorie a
asasinatelor comise acolo, cu
siguranţă că altfel ar înţelege
realitatea în care se află. Jon
F Kennedy, Abraham Lincoln,
James Garfield. Alții au murit
în condiții dubioase, Martin
Luther King.

De asemenea, asasinarea
mârşavă a lui Robert
Kennedy, fratele mai mic al
lui John F. Kennedy, mascată
dibaci sub forma unui act
terorist şi împiedicând astfel
o candidatură la preşedinţie
care deranja sistemul ocult
de putere. N-am amintit
lichidarea indienilor, opera -
ţiune efectuată cu atâta sfi-
dare a celor mai elementare
instincte umane încât efectiv
pare ireală în macabrul său.
Dacă toată această istorie
criminală ar fi rămas doar în
SUA, poate că nu ne-ar fi in-
teresat. 

Însă, din păcate, crima
este o politică de stat a SUA.
Şi nici n-are de ce să ne mire
în condiţiile în care aceea
este o naţiune-criminală. Au
murit în 10 ani peste 16.000
de oameni în atentate cu
drona. Ceea ce e îngrozitor
este numărul aşa-numitelor
victime colaterale. Actele
criminale au condus la asasi -
narea unui număr cuprins
între 1000 şi 2000 de civili,
dintre care 300-400 erau
copii. 

Oameni absolut nevino -
vaţi, care n-aveau nicio
treabă cu „sentinţele” date
de tribunalele bolşevice
americane. Menţionez că
datele  le-am luat de la „The
Bureau of Investigative Jour-
nalism” şi sunt atât de vagi
întrucât e extrem de greu să
documentezi un asemenea
caz.

Ticăloşia o vedem 
şi acum

Cum este posibil să ucizi
cu sânge rece nişte bieţi oa-
meni vinovaţi că ar fi făcut
„pact” cu ruşii, iar apoi să-i
aranjezi hollywoodian la
Bucha, dând vina pe „crimi-
nalii ruşi”. Greşelile de regie

au fost atât de evidente încât,
până la urmă, ticăloşii din
spatele  scenei au lăsat-o
moartă. Într-adevăr, în cazul
Bucha, la comandă nu se
aflau americanii, ci ceilalţi
ticăloşi ai istoriei.

Asasinarea unui copil de
nici 30 de ani, care a picat
victimă unei criminale
conspiraţii, Daria Dughin.
Într-adevăr, ţinta asasinatu-
lui era Dughin. Chiar dacă ar
fi reuşit, ar fi fost un asasinat
inutil, deoarece Dughin nu
are absolut nicio putere
politică. Există însă un tâlc
pe care trebuie să-l înţele -
gem deplin. 

Este vorba de o disperare
profundă a forţelor din
spatele dezastrului ucrai -
nean. Pierderile continue în-
registrate în estul ţării,
recentul asalt asupra zonelor
strategice din sud, cu planul
clar de preluare a Odesei, dar
şi realitatea din teren în care
cetăţenii simpli se înghesuie
să fugă în zonele controlate
de ruşi, toate acestea sunt el-
emente exasperante pentru
cei din spatele narativului
occidental. Iată de ce s-au
scos de la naftalină armele
cele mai ticăloase, Himars. 

Indiferent de justificare,
trebuie să conştientizăm că
asasinatul este cea mai tică -
loasă armă, cea mai laşă
formă de atac. Iar utilizarea
sa împotriva unor civili,
vinovaţi doar că gândesc alt-
fel decât gândeşti tu, este o
acţiune de-a dreptul abomi -
na bilă. Nu-s un susţinător al
lui Dughin şi nici al teoriilor
sale mistico-geopolitice. Însă
nu pot rămâne indiferent
când văd cum, din disperare,
se recurge la asasinate in-
utile ale căror victime sunt
absolut nevinovate. 

Dar și noi trebuie sa fim
mai atenți cu noi și implicit
cu partenerii noștri. Deja s-
au depăşit mai multe linii
roşii. Vine un război în care,
indiferent de tabăra pe care-
o vom prinde la final, ne vom
trezi că am făcut din nou o
alegere greşită. 

Haosul si toate relele
pleacă de la relațiile dintre
oameni. Este  un adevăr prea
simplu că lumea în care
trăim, calitatea vieții, este
determinată în primul rând
de relația dintre persoane,
de relația dintre oameni. Pe
cât de simplu este acest

adevăr, pe atâta de com pli -
cată a devenit explicarea
acestei relații. Haosul
creează războaie, atrocități
monstruoase și multe crime
cu oameni nevinovați.

Numeroase școli de
gândire, moraliști de tot felul
și toată orientarea, propovă -
duitori de duzină cu credințe
dintre cele mai dubioase, au
amestecat noțiuni și subiecte
și au făcut ca acest domeniu
de maximă importantă să
devină confuz  și obscur.

În esență,  relația dintre
persoane  trebuie să fie sim -
plă și întemeiată pe  acțiuni
inspirate de  o poruncă, fără
lipsă de comentariu, pe iu-
bire. Dar porunca iubirii
înseamnă nu o opțiune teo -
re tică, una de acțiune, de
viață. Între oameni trebuie să
fie bunăvoință, îngăduință,
întrajutorare, doar așa “prin-
cipiile” devin fapte și exis -
tența devine viață. Dar în
plus mai există un aspect și
el ține de  natura omenească.

Fiecare dintre noi (sau
oricum cei mai mulți dintre
noi) suntem stăpâniți de
mândrie și ne închipuim  a fi
“centrul” pământului. Este o
rătăcire care pleacă de la
adevărul că fiecare  persoană
este “cea mai iubita” de Dum-
nezeu; adică pe toți și fiecare
Dumnezeu ne iubește egal în
planul Său, care este desă -
vârșit. 

Rătăciți, 
cădem în mândrie 

Și  atunci, începem să
“jucăm” roluri, ne lăsăm
pradă imaginației sau iluzi-
ilor, care sunt de la necuratul.
Unii cădem în ispita de-a
“stânga” și ne prăvălim în
păcate și patimi “groase”
(narcotice, erotism,lăcomie
etc.) dar alții cădem în ispita
de-a ”dreapta”și, prin
fățărnicie, ne imaginăm că
suntem buni. 

Mimăm milă, dragoste,
facem inflație de declarații
eroice și fără  acoperire  și,
mai rău, ajungem să ne
înduioșăm de propria
noastră “generozitate”(care
în realitate, nu înseamnă
nimic decât vorbă goală). 

În realitate, cultivăm pă -
rerea de sine, trândăvia,
lingușeală, prefăcătoria, lași -
ta tea, lenea, lăcomia și pros-
tia. Cât de des selectăm
relațiile conform cu imagi -

nea de sine, pe care o dorim
proiectată. Cât de adesea
uităm binele primit în trecut
și pe cei care ni l-au dăruit  îi
înlocuim cu cei de la care
putem avea  folos astăzi. Cât
de des “rezistența” de azi
înseamnă fripturism cras. Iar
mai grav este atunci când
cădem în una din cele mai
cumplite ispite, când con -
fundăm mândria cu smere-
nie. 

De fapt calea  unor relații
bune între oameni stă în em-
patia afectivă. Capacitatea și
voința de a trăi stările (sau
minimal a le înțelege)
sufletești și materiale ale se-
menului, truda de a ne
apropia și include în propriul
eu aceste trăiri. 

Această înseamnă a lua
asupra noastră măcar o
parte din povara semenului
și efortul conștient de a de-
veni “una”, comuniune, cu el.
Și în acest fel, preluând
“chipul” semenului, vom
putea ajunge, în timp și cu
trudă, la  schimbarea  omului
“vechi” cu cel “nou”, la
“metanoia”, la "întoarcerea
comportamentală, care este
țelul suprem  al vieții
creștine și minunea min-
unilor. De ce ne omoram unii
pe alții? Pentru ca unii să
trăiască în huzur, în timp ce
alții mor de foame. Asta este
democrația? Asta este lumea
civilizată? Asta este lumea
liberă? 

Democrația, Lumea Libe -
ră, capitalismul (nu cel
sălbatic) NU rezistă doar căl -
când pe cadavre și aplicând
forța. Este doar o opinie. Dar
,,sălbaticii” au creat haos în
toată lumea, ca să poată
domina. Aplauzele nu-și mai
au sensul decât în cimitir, să
aplaudăm cadavrele acelor
oameni nevinovați.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De ce ne omorâm unii pe alții? 

De ce iubim haosul?



Are o serie de proprietăți benefice sănătății noastre. Cu un
conținut scăzut de  calorii, fasolea verde este bogată în fibre
și nutrienți, proteine, calciu și fier, spun specialiștii.

Consumată în salată sau în orice rețete cu fasole, legumi-
noasa este un adjuvant natural în curele alimentare. Vita-
minele din compoziția fasolei împiedică pierderile de calciu
din oase. Întrucât este săracă în calorii, fasolea verde reduce
nivelul colesterolului din sânge, furnizând totodată organis-
mului proteinele de care are nevoie. Potrivit nutriționiștilor,
fasolea verde, fiind bogată în fibre vegetale, reglează nivelul
glicemiei, împiedică absorbția zaharurilor și reduce secreția
de insulină. Se digeră ușor și este un adjuvant natural în
curele de slăbire. 

fasole păstăi cu maioneză
ingrediente: 500 g fasole galbenă păstăi, 200 g

maioneză, 3-4 căței de usturoi, o ceapă mai mică, frunze
de țelină, sare și piper.

Mod de preparare:
Fasolea se spală, se curăță și se pune la fiert pentru 15-20

de minute. După ce s-a fiert, fasolea se lasă la scurs, iar între
timp se prepară maioneza, în varianta clasică. Pentru un gust
mai deosebit, în maioneză se poate pune iaurt sau smântână. 

După ce păstăile s-au răcit, se vor tăiai în bucăți de 3-4 cm,
după care se amestecă ușor cu maioneza. Se adaugă apoi sare
și piper după gust, apoi usturoiul zdrobit și ceapa tăiată
mărunt, iar la final, frunzele de țelină, care dau compoziției
o aromă deosebită. Cine dorește poate pune și frunze de
pătrunjel sau mărar.

Fasolea cu maioneză se lasă la frigider pentru 2-3 ore, apoi
se poate servi. 
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Mod de preparare:
Vinetele se curăță de coajă

și se taie cubulețe. Se
pregătește apoi o cratiță cu 2
litri de apă, se pune la fiert,
iar când apa a atins punctul
de fierbere se pun vinetele și
o linguriță de sare. Vinetele
se lasă la fiert aproximativ
15 minute, se amestecă din
când în când, după care se
strecoară și se lasă să se
scurgă într-o strecurătoare.

Ceapa, tocată mărunt, se
pune la călit într-o tigaie, în
care s-a topit o parte din unt
(30 de grame). Când ceapa
devine sticloasă, se adaugă
ardeiul tăiat cubulețe, ustur-
oiul zdrobit și mărarul tocat.
Ingredientele se călesc apro -
ximativ două minute, timp în
care se amestecă bine. 

La final, se adaugă vine -
tele scurse de apă, ingredien-
tele se amestecă ușor până la

omogenizare, apoi se lasă să
se răcească aproximativ zece
minute.

Separat, într-un bol încă -
pător se bat ouăle, apoi se
adaugă compoziția răcorită
de vinete, făina, sarea și pipe-
rul. Totul se amestecă bine
până se obține o compoziție
omogenă, care se toarnă într-
o tavă de chec unsă cu unt și
tapetată cu făină. 

După nivelarea compo -
ziției, tava se dă la cuptorul
preîncălzit, pentru 30-40 de
minute. După răcire, drobul
se poate felia.

Poftă bună!

Mod de preparare:
Brânza, împreună cu iaur-

tul, ouăle, zahărul, zahărul
vanilat se mixează bine, până
se obține o cremă foarte fină.
Amestecul obținut se toarnă
apoi într-un bol încăpător, iar
la compoziție se adaugă
grișul, făina, praful de copt.
Ingredientele se amestecă
ușor cu telul, se adaugă și

afinele, iar după omoge-
nizare compoziția se toarnă
într-o  tavă termorezistentă
(dimensiunile 30 x 22 cm),
tapetată cu hârtie de copt.
Tava se dă la cuptorul
preîncălzit pentru 30 de

minute. 
După ce tava se scoate din

cuptor se acoperă cu o tavă
dreptunghiulară și se răs -
toarnă. Se îndepărtează hâr-
tia de copt, apoi prăjitura se
presară cu zahăr pudră.

fasolea verde

inGreDiente

400 g brânză de vaci, 2 ouă, 190 g iaurt degresat, 5
linguri de zahăr, un plic de zahăr vanilat, 3 linguri de
griș, un pahar  de afine, praf de copt, 4 linguri de făină.

inGreDiente

700 g vinete, 5-6 căței de usturoi, 4 ouă, 4 linguri de
făină, 2 cepe, un ardei gras roșu, o legătură de mărar,
40 g unt, piper măcinat, o linguriță de sare. 

Drob De vinete 

Prăjitură cu brânză și afine 
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Călin BICĂZAN



tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament în Deva, 2

camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

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, central,
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 lo-
calitatea 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, renovat,
semimobilat. Preț: 42.000 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

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, 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 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, telefon: 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 negocia-
bil. 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 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 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 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,
CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.
Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

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

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

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

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 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 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 teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren 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 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 Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

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 Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

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 Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 0740.315.052.

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, 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 ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând convenabil canapea
extensibilă și ladă de depozitare, masă
extensibilă cu scaune, șifonier cu 2 uși,
masă pentru TV, anexe. Preț: negocia-
bil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit etc. mașină de tricotat
manuală și ață culori și grosimi
diferite. Telefon: 0724.451.762.

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 dulapuri, 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.

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

Vălişoara – Inspirată ideea
autorităţilor locale din comuna
Vălişoara de a promova valorile
culturale ale comunităţii printr-
un eveniment în care să fie
angrenaţi toţi cei care ar putea
avea un cuvânt de spus în dez-
voltarea aşezării! Ajunsă la
ediţia a II-a, manifestarea
„Vălişoara tradiţională” a prile-
juit celor prezenţi să cunoască
tot ceea ce are mai bun această
comună hunedoreană, trans-
formându-se într-un bun mo-
ment ce a facilitat întâlnirile
între oameni. Tot în cadrul
evenimentului au fost
sărbătorite patru cupluri care
împlinesc anul acesta 50 de ani
de căsătorie. 

Prima zi a evenimentului a
fost dedicată tinerilor care au
participat cu entuziasm la di-
verse activități recreative și
sportive, cum ar proiectul
”Natură pentru lectură”, campi-
onatul de fotbal și demonstrația
enduro. În cea de-a doua zi a
evenimentului, participanţii s-
au reîntors la valorile naţionale
atât de dragi celor de aici. 

„Ne bucurăm că am avut
ocazia ca în cadrul acestui
eveniment să punem în va loare
ceea ce avem în comunitatea

noastră de preț, straie și obiecte
populare, mește șuguri, vechi
rețete culinare dar în principal
oameni ai locului, cu suflet
mare, harnici, pricepuți și
frumoși. Ne exprimăm mulțu -
mirile și recunoștința pentru
toți cei cu care am colaborat
pentru reușita acestui eveni-
ment, pentru tinerii care ne-au
arătat priceperea și cunoș -
tințele pentru sculptură și
pictură, pentru doamnele care
ne-au arătat măiestria cu care
creează adevărate povești pe
pânză, pentru olarul care din
lut realizează adevărate obiecte
de artă, pentru meșterul care
ne-a arătat tainele împletitului
de coșuri și nu în ultimul rând
tâmplarului care cu răbdare
croiește din lemn frumoase
obiecte utile în gospodărie”, a
declarat primarul comunei

Vălişoara, Camelia Bedea.
Ea a ţinut să mulţumească

celor care au adus în cadrul
evenimentului, prin produse
atent pregătite, gustul copi -
lăriei, de la pâinea coaptă pe
vatră şi plăcintele cu brânză și
măr, până la prăjituri făcute
după vechi rețete de către
gospodine pricepute.

„Nu în ultimul rând, mulțu -
mim conducerii Consiliului
Județean Hunedoara și Centru-
lui de Cultură și Artă a Județului
Hunedoara pentru susținerea
financiară a spectacolului cu
obiceiuri, dansuri și muzică
populară autentică. Mulțumiri
adresăm consilierilor locali și
tuturor celor care au fost
prezenți la eveniment. Mulțu -
miri și firmelor care ne-au
sponsorizat”, a transmis pri-
marul comunei Vălişoara.

“Vălişoara tradiţională” 

C
ursurile anului școlar
2022-2023,
debutează luni, 

5 septembrie în 239 de
unități de învățământ
hunedorene,organizate în
108 unități cu personali-
tate juridică cu învățământ
de stat și 14 unități de
învățământ particulare.

Începând cu 26 august
2022 și până în 4 septembrie
2022, în toate unitățile de
învățământ din județ se
desfășoară inspecții tematice
care au ca obiective: verificarea
spațiilor școlare și a demer-
surilor întreprinse în vederea
obținerii autorizațiilor de
funcționare, respectiv auto ri -
za  ției ISU, monitorizarea
măsurilor luate de conducerile
unităților de învățământ în co-
laborare cu autoritățile publice
locale, pentru buna funcțio na -
re a sistemului de învățământ
în condiții de siguranță sani -
tară, asigurarea manualelor
școlare, precum și asigurarea
transportului elevilor.

Pentru începerea anului
școlar 2022 – 2023 în condiții
optime, în 108 structuri ale
unităților școlare au fost efec-
tuate lucrări de reparații
curente la instalațiile electrice,
termice și sanitare, zugrăveli
interioare și exterioare, în-
locuit tâmplărie cu geamuri și
uși termopan, amenajări săli
de clasă, înlocuit parchet în
sălile de clasă, reparații grupuri

sanitare, amenajări de grupuri
sanitare pentru persoane cu
dizabilități, construirea de
rampe de acces pentru per-
soane cu dizabilități, hidroizo -
lații acoperiș, termoizolații
exterioare, amenajări ale
curților și aleilor de acces,
reparații la săli de sport,
modernizări ale unor terenuri
de sport, reparații garduri îm-
prejmuire incintă, instalarea de

sisteme de supraveghere sau
pentru stingerea incendiilor.

În urma accesării de către
unitățile administrativ-teritori-
ale a unor programe cu
finanțare internă sau externă
(PNDL, PNDR, POR, PRET), au
fost finalizate lucrările la obiec-
tive de investiții ce au constat
în construirea unor grădinițe:

• Grădinița cu Program Nor-
mal Geoagiu (3 grupe),

• Grădinița cu Program Nor-
mal Orăștie (4 grupe),

• Grădinița cu Program Nor-
mal Hărău (2 grupe)

• Grădinița cu Program Pre-
lungit Criscior (2 grupe),

• Grădinița „Episcop Gurie
Georgiu” (4 grupe).

Alte 5 clădiri noi având
destinația de grădinițe se află
în diferite faze de execuție,
având termene de finalizare în
anul 2022. Totodată, sunt în
proces de reabilitare un număr
de 8 clădiri pentru care
lucrările au termene de fi-
nalizare în anul 2022.

Igienizarea spațiilor de

învățământ s-a realizat în toate
unitățile de învățământ în ved-
erea respectării normelor de
siguranță sanitară.

Un număr de 3 clădiri
reprezentând structuri ale
unor unități școlare din județ,
nu dețin în acest moment,
autorizații sanitare de
funcționare, din diverse motive
referitoare la infrastructură.

Pentru astfel de situații au
fost întreprinse măsuri de re-
abilitare care sunt în curs de
derulare. De asemenea, prin
diferite programe de finanțare,
sunt în curs de execuție clădiri
noi, la finalizarea cărora va fi
depusă documentația în ve -
derea eliberării autorizațiilor
sanitare de funcționare.

La nivel județean, 5 unități
de învățământ cu personalitate
juridică nu dețin autorizații
ISU, încheierea lucrărilor de re-
abilitare având ca termen de
execuție finalul anul 2022.

(Citițicontinuarea pe
www.accentmedia.ro)

Peste 52000 de elevi şi preşcolari sunt aşteptaţi luni, 
5 septembrie, în unităţile de învăţământ din judeţ

Maria Ștefănie,
Inspector Școlar 

General,
IȘJ Hunedoara


