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PORUMBUL FIERT

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Gustos și plin de vitamine,
minerale și fibre, porumbul
fiert este un adevărat deliciu
de sezon, nu conține gluten
și are numeroase beneficii
pentru sănătate. 

ADMINISTRAŢIEPAg. 5
Sală de sport nouă şi
modernă pentru elevii
şcolii gimnaziale 
din comuna Veţel.
Investiţia a costat peste
6,2 milioane lei. 

GRATUIT

Primăria Hunedoara, decisă 
să rezilieze contractele întârziate 
Primăria Hunedoara, decisă 
să rezilieze contractele întârziate 

TIMP LIBERPAg. 16
Caravana filmelor TIFF
revine la Centrul Cultural
din Deva, la acest 
sfârşit de săptămână. 
Accesul publicului 
este liber. 

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

Câteva mii de oameni sunt aşteptaţi la
Ţebea, pentru a comemora 150 de ani de la

moartea lui Avram Iancu. /pag.16

IMPORTANT!!!
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–  Ce amănunte ne puteți
oferi privind rolul și activi-
tatea C.J.P.C. Hunedoara?

– C.J.P.C. Hunedoara
funcțio nează ca parte
integrantă a CRPC Regiunea
Vest (Timiș), în conformitate
cu H.G. nr. 700/2012 și are ca
obiective principale,
următoarele: desfășurarea de
acțiuni de informare și edu-
care a cetățenilor privind
drepturile pe care le au în cal-
itatea lor de consumatori;
efectuarea activităților de
supraveghere a pieței servici-
ilor și produselor destinate
consumatorilor, prin efectu-
area de acțiuni tematice
(naționale, regionale, locale)
în toate segmentele de activi-
tate, ocazie cu care comisarii
instituției sunt îndrituiți de
către legislația specifică să
aplice sancțiuni și să ia măsuri
de remediere a deficiențelor
constatate; protejarea con-
sumatorilor de practicile com-
erciale incorecte efectuate de
către operatorii economici de
pe raza județului Hunedoara
(Legea nr. 363/2007); identi-
ficarea și eliminarea clauzelor
abuzive înserate de către ope -
ratorii economici în con-
tractele încheiate cu consu-
 matorii, în așa fel încât nicio
persoană să nu fie afectată în
interesele economice funda-
mentale (Legea nr. 193/
2010); soluționarea operativă
și în termen a tuturor

sesizărilor primite de către
consumatori; cooperarea
permanentă și efectuarea de
controale mixte cu repre -
zentanții Direcției de Metale
Prețioase din cadrul ANPC în
vederea identificării și com-
baterii comercializării de biju-
terii nemarcate, cu marcaje
neconforme sau contrafăcute.

– Cât despre activitatea
C.J.P.C. Hunedoara pe prima
parte a anului 2022, ce ne
puteți spune?

– În cadrul acțiunilor de
control efectuate, comisarii
Protecției Consumatorilor pot
aplica următoarele măsuri, în
cazul constatării unor abateri
de la legislația în vigoare:
sancțiunea cu amendă sau
avertisment (în funcție de
gravitatea faptei); aplicarea
unor măsuri de oprire
definitivă sau temporară a
comercializării unui produs
sau prestării unui serviciu;
închiderea unității pentru o
perioadă de până la 12 luni;
emiterea unei decizii adminis-
trative de încetare a practi-
cilor comerciale incorecte a
operatorului economic.

Tematicile de control efec-
tuate în primele 6 luni ale
acestui an au vizat atât seg-
mentul comercializării pro-
duselor alimentare și
nealimen tare, cât și prestarea
de servicii în diverse domenii
de activitate.

În acest sens, un accent im-

portant se pune pe consilierea
operatorilor economici, care
se efectuează atât ca urmare a
acțiunilor de verificare, cât și
prin Serviciul de relații cu
publicul existent la sediul
instituției.

Tematicile naționale/ re gio -
nale și locale au vizat
următoarele domenii: comer-
cializarea produselor alimen -
tare (alimente ecologice, pește
și preparate din pește, produse
de panificație și cofe tărie, pro-
duse lactate, carne și pre -
parate din carne, ape mine rale
și băuturi răcori toare); comer-
cializarea produselor neali-
mentare (îm  brăcăminte și
încălță minte, anvelope noi și
uzate, echipamente electrice,
produse cosmetice); Servicii
(telefonie mobilă, curierat, ser-
vicii de alimentație publică și
cazare, service auto, servicii fi-

nanciare, schimb valutar și
case de amanet etc).

Comisarii CJPC Hunedoara
au participat și la Comanda-
mentele naționale Litoral/
Delta Dunării, Clisura Dunării,
Băile Herculane, organizate de
către ANPC, aducându-și ast-
fel aportul la constatarea și
combaterea tuturor faptelor
care aduc atingere sănătății și
integrității consumatorilor.

Tematicile menționate mai
sus au fost suplimentate și cu
un număr de 50 controale op-
erative care au avut rolul de a
constata și combate în regim
de urgență diferite aspecte au-
tosesizate de către CJPC Hune-
doara.

Aceste activităţi au fost
completate permanent, în
baza prevederilor O.G. nr.
27/2002 privind regimul de
soluţionare al petiţiilor, cu
modificările şi completările
ulterioare, cu cercetarea şi
soluţionarea sesizărilor şi
reclamaţiilor primite din
partea consumatorilor.   

Amenzile aplicate sunt în-
casate în procent de 95%,
diferența constând în
executări silite înaintate la or-
ganele fiscale și un procent
infim (12 din 912) contestate
și se află pe rolul instanțelor
judecătorești.         Pe parcursul
anului 2022, s-au difuzat un
număr de 4 comunicate de
presă. De asemenea, în colab-
orare cu Inspectoratul Școlar,

în luna martie a acestui an, cu
ocazia Zilei Mondiale a Con-
sumatorului, a fost organizată
etapa județeană a concursului
– Alege, este dreptul tău –
etapă la care au participat
toate structurile educaționale
ale județului (primar, gim-
nazial) și care prin tematicile
de concurs elaborate și jur-
izate de către o comisie mixtă
a celor două instituții, a dez-
voltat cunoașterea legislației
protecției consumatorilor în
rândul elevilor.

– Ce  măsuri s-au luat pen-
tru îmbunătăţirea activită -
ţii?

– Desfăşurarea de acţiuni
tematice de control la nivel
judeţean, pe grupe de produse
cu impact deosebit la cate-
goriile defavorizate ale
populaţiei (copii, pensionari);
intensificarea colaborării cu
structurile societăţii civile în
domeniul protecţiei consuma-
torilor; completarea schemei
de personal, în vederea
optimizării și eficientizării
activității profesionale a
instituției, efectuarea de cur-
suri de perfecționare pe di-
verse domenii de activitate
(de exemplu, financiar – ban-
car); desfăşurarea de acţiuni
de informare, consiliere şi ed-
ucare a cetăţenilor în ceea ce
priveşte drepturile acestora în
calitate de consumatori, pre-
cum şi a obligaţiilor operato-
rilor economici.

C.J.P.C. Hunedoara - mereu în slujba cetăţenilor
Dialog cu jr. Daniel DUMITRAN <foto> Comisar șef adjunct CRPC Regiunea Vest

- Punctați-ne cele mai sem-
nificative date biografice.

- Sunt născut în Oradea. Tot
aici am finalizat școala
primară, gimnazială și Liceul
Teoretic „Aurel Lazăr”. Am
urmat apoi Facultatea de
Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara.

- De ce ați ales medicina de
urgență și nu altă speciali-
tate?

- Decizia a fost luată în tim-
pul pregătirii în facultate, în
urma efectuării practicii de
vară în U.P.U. a Spitalului „Pius
Brînzeu” Timișoara, deși ulte-
rior am adăugat pe lista de
posibilități Chirurgia Generală
și ATI.

- Pacienții vorbesc frumos
de D-voastră, susținând că
grija și respectul față de omul

suferind vă exprimă energia
personalității, un adevărat
profesionalism care străbate
ca un fir roșu propriul destin.
Cum comentați?

- Comentarii pe această
temă nu am, însă nu poate să
nu mă bucure acest fapt. Sper
ca pacienții care nu au aceeași
părere să nu se supere. De fapt
eu susțin și promovez
sănătatea, facilitând prin pasi-
une și respect față de meseria
aleasă, alinarea suferinței
trupești a fiecărui pacient pe
care-l tratez.

- Care vă sunt momentele
hotărâtoare în tratamentul
pacienților?

- După mine, nu există mo-
mente hotărâtoare în ati-
tudinea față de pacient.
Personal, mă ocup cu grijă și

profesionalism din punct de
vedere medical și uman față
de fiecare pacient indiferent
de suferința sau vârsta aces-
tuia.

- Aveți o viață agitată?
- Eu lucrez la U.P.U. a Spi-

talului Municipal din Hune-
doara. Fac naveta la Deva unde
locuiesc. Sunt căsătorit și am
un băiețel de un an.

La spital - U.P.U. - vin mulți
pacienți, unii care nu își
cunosc patologia de care
suferă sau și-au neglijat-o, iar
alții urmare a unor accidente
și atunci, pot spune că pe
alocuri pot vorbi de o viață
agitată.

- Credeți în legea
compensației?

- Nu aș putea spune că aș
crede în această lege sau în

oricare altă lege care
stipulează că nu ai control
deplin asupra vieții pe care o
ai. Cred însă că lucrurile care ți
se întâmplă sunt consecințele
deciziilor luate anterior. 

- Neîmpliniri aveți?
- Nu pot spune că am avut

parte de neîmpliniri, chiar
dacă pe parcursul vieții am
considerat că am avut parte de
ele. Se pare că trecerea timpu-
lui și întâlnirea unor obstacole
te fac să regândești anumite
convingeri avute anterior. Îmi
place să cred că acest fapt
înseamnă maturizare.

- Cât despre pregătirea
profesională, ce ne puteți
zice?

- În momentul de față mă
bazez pe pregătirea primită în
timpul rezidențiatului, dar și

pe un continuu și permanent
studiu individual de speciali-
tate. Iar pentru viitor, pe
agenda mea de lucru vor fi în-
scrise și noi competențe pro-
fesionale.

- Cât despre destinul D-
voastră, sunteți mulțumit?

- Evident, da, dar în același
timp nu cred că fiecare
persoană are destinul trasat,
acesta mai degrabă fiind un
cumul de decizii luate anterior.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Mă bazez pe pregătirea primită în timpul rezidențiatului 
și pe un permanent studiu individual

Dialog cu medicul specialist Mihai SÎNGEORZAN - U.P.U. Spitalul Municipal 
„Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara
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Hunedoara – Sătui de amâ -
nările cerute de constructori,
Primăria Hunedoara ana li -
zează posibilitatea rezilie rii
contractelor de eficientizare
energetică pentru 14 blocuri
turn din localitate. Este vorba
despre două firme – una din
Deva şi una din Târgu Mureş,
care au câştigat contractele de
execuţie a lucrărilor prin
licitaţie publică. 

Astfel, execuţia lucrărilor la
blocurile B1 şi B3 - de pe b-dul
Mihai Viteazu, K1 – str. Bucegi
şi blocurile 17, 22, 31 – de pe
strada Trandafirilor a fost
câştigată de societatea din Tg.
Mureş.

Lucrările la blocurile K2 şi
K3 – str. Bucegi, 27 şi 29 – str.
Trandafirilor, A 1-1 – de pe b-
dul Dacia şi blocurile 1, 2 şi 3 -
str. Avram Iancu a fost
câştigată de firma din Deva.

„Primăria municipiului Hu -
nedoara se vede nevoită să
analizeze la modul cel mai se-
rios posibilitatea rezilierii con-
tractelor încheiate cu firmele
care se ocupă de lucrările de
eficientizare energetică a celor
14 blocuri – turn cuprinse în
proiectele cu finanţare euro -

peană intitulate, pe scurt,
Grupul I şi Grupul II. La mai
bine de un an de la emiterea
ordinului de începere a
lucrărilor pentru proiectul
„Grupul I” – progresul fizic al
lucrărilor este unul inaccep -

tabil de mic, iar la aproape doi
ani de la începerea lucrărilor în
proiectul „Grupul II”, mai sunt
încă lucrări importante de fi-
nalizat”, a informat admistraţia
locală.

În tot acest timp, Primăria a

fost cea care a trebuit să facă
faţă sutelor de reclamaţii ve -
nite din partea locatarilor
blocurilor, majoritatea justifi-
cate, referitoare la modul în
care s-au derulat lucrările sau
la calitatea acestora, fiind ne -
voită să aloce resurse umane
considerabile pentru a asigura
remedierea situaţiilor recla-
mate, susţine aceeaşi sursă.

„În ciuda faptului că am
încercat, pe toate căile legale
posibile, să mediem relaţia
dintre locatari şi constructori,
să sprijinim, în limitele oferite
de lege, constructorii, lucrările
nu merg nici acum în ritmul
dorit. Vă reamintim că
executanţii lucrărilor au fost
stabiliţi în urma unor licitaţii
publice”, precizează Primăria
Hunedoara. 

Termenele de execuţie s-au
prelungit deja, iar noua dată-
limită este de 28 februarie
2023.

Adminitraţia locală a publi-
cat, pe pagina sa de Facebook,
numerele de telefon ale celor
două firme, astfel încât „sesi -
zările locatarilor referitoare la
aceste lucrări să ajungă mai
rapid la executanţi”. 

Lucrări întârziate la 14
blocuri turn din Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028, 

Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087, 
e-mail: info@primariahunedoara.ro.

Nr. 67909 din 17.08.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, având cod fiscal
2127028, cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul
Hunedoara, tel.0254712877; fax.0254716087, e-mail info@primariahune-
doara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 29.09.2022, ora 10:00
în vederea închirierii spațiului din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA
Hunedoara”, situată în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, biroul
nr. 4, parter, în suprafață de 47,20 mp,  înscrisă în CF Hunedoara nr. 70011,
nr. cad./topo 70011-C1, aparţinând domeniului public al Municipiului
Hunedoara, cu destinația birou.

Închirierea prin licitatie publică a spaţiului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 299/29.07.2022 şi se realizează cu re-
spectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei
de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza
cererii depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de multiplicare,
în termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni,
Închirieri, Vânzări, Privatizare, din cadrul autorităţii contractante, cu sediul

în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.
0254712877; fax.0254716087, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi se achită la
casieria autorităţii contractante, sau prin ordin de plată în contul Municip-
iului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Hunedoara. 

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele intere-
sate pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării
în posesie a documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a
clarificărilor este 22.09.2022, ora 10:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu preveder-
ile documentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o
singură ofertă. 

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe
toată perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până
la data încheierii contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 28.09.2022 ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hune-
doara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să conţină
două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de
29.09.2022, ora 10:00, în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Mu-
nicipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la
Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal,
cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara,
tel. 0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul
Oficial al României, în data de 05.09.2022.

Primar,
Dan Bobouţanu

Maşini 
ridicate 

de pe
domeniul

public
Deva - Un număr de 37

de autoturisme sta ționate
neregulamentar pe raza
municipiului Deva au fost
ridicate, pe parcursul lunii
trecute, de Poliţia Locală. De
asemenea, 17 autovehicule
abandonate pe domeniul
public au fost monitorizate
luna tre cută, iar alte 11
mașini abandonate pe
domeniul public au fost ridi-
cate de proprietari, în urma
somațiilor aplicate pe par-
briz de polițiștii locali, se mai
arată într-un raport al
instituţiei. Şi în muni cipiul
Hunedoara, pro    prietarii
ma șinilor aban donate au în-
ceput să fie somați de poli -
țiștii locali  să le mute de pe
domeniul public. În cazul
celor care nu se confor mea -
ză, autoturismele vor fi ridi-
cate.



Peste 150 de
sportivi și
antrenori din

toată țara au luat parte,
săptămâna trecută, la
stagiul de pregătire
fizică și tehnică condus
de maestrul Vladimir
Jorga (10 DAN), din Ser-
bia, unul dintre cei mai
valoroși maeștri de
karate din Europa. 
Stagiul Național de Vară
(Annual Summer
Karate Camp) destinat
practicanților de karate
tradițional a fost orga-
nizat de Federația
Română de Karate
Tradițional condusă 
de Nicolae Marandici și
a avut loc în stațiunea
Olimp, în perioada 
26 august - 
02 septembrie a.c.

Karateul tradițional hune-
dorean a fost reprezentat la
sesiunea de training de către
sportivul emerit sensei Mir -
cea Popa (centura neagră, 6
dan), fondatorul Clubului
Sportiv ACS Ronin Deva, care
a participat în dublă calitate:
antrenor de club și arbitru
național și internațional.

„Activitățile de pregătire
au consolidat învățarea unor
tehnici noi și au creat cone -
xiuni între membrii marii
familii a sportivilor prac -
ticanți de karate. În  cele 7
zile de antrenamente in-

tense, sportivii au urmărit
perfecționarea tehnicilor și
armonizarea cu regulamen -
tele internaționale din aceas -
tă disciplină sportivă. 

Antrenamentele au inclus
exerciții de kata și kumite  în
aer liber, pe diferite supra -
fețe, inclusiv pe nisip și în
apă”, a declarat sensei Mircea

Popa. Următorul eveniment
de anvergură inclus în calen-
darul Federației Române de
Karate Tradițional, va fi
reprezentat de Finala Cam -
pio  natului Național de Ka -
rate Tradițional, (ediția a
XXXI) pentru cadeți, juniori,
tineret și seniori și Cupa
României și va avea loc la
Brăila, în perioada 9-11 sep-
tembrie 2022.
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Nu aș vrea să
discutăm astăzi
des pre trecut, de-

spre problemele din ul-
timii ani, despre lunile
școlare pierdute sau 
despre lipsurile
educaționale cauzate de
acestea. Să vorbim, în
schimb, despre viitor.

Este o zi importantă pentru
copiii și tinerii noștri care încep
astăzi noul an școlar. Este un
motiv de bucurie să-i vedem
din nou, în băncile școlilor,
acele instituții de învățământ
care ne-au format pe toți.

Ne aflăm astăzi într-un mo-
ment de cotitură pentru învă -
țământul românesc. Vom avea
un nou sistem pedagogic bazat
pe module, iar noile legi ale
învățământului urmează să
ajungă, în perioada următoare,
în Parlamentul României. 

Dragi elevi, stimați educa-
tori, știm cu toții că indiferent
câte schimbări administrative
au loc, un element rămâne con-

stant: este vorba de relația
specială dintre elev și dascăl,
fiecare cu responsabilitatea sa.
Profesorul rămâne un model.
Vorbesc din experiența mea
proprie când spun că îmi aduc
aminte și astăzi de profesorii pe
care i-am avut, pe care îi res -
pect și îi apreciez în conti nuare. 

De asemenea, educator fiind
la rândul meu, pot spune că am
avut parte de elevi minunați,
care m-au influențat la rândul
lor și m-au făcut să văd lumea
diferit. Acest schimb dintre
generații, această relație deo -
sebită dintre elev și dascăl, este
esențială pentru societatea
noastră. Nimeni nu poate
schimba acest lucru.

Vă doresc tuturor înțelegere,
răbdare și succes în noul an
școlar! Să fie încununat cu
realizări și amintiri frumoase!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ
– UN NOU ÎNCEPUT

Sensei Mircea Popa,
reprezentantul Hunedoarei

la Stagiul Naţional 
de Vară la Karate
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Veţel – O sală de sport nouă
şi modernă i-a aşteptat pe ele-
vii şcolii generale din Veţel, o
dată cu deschiderea anului de
studiu 2022-2023. O clădire
care poate rivaliza cu unele din
cele mai frumoase săli de sport
din judeţul Hunedoara, pentru
că acest spaţiu concordă cu
cerinţele pe care le pot avea
atât elevii, cât şi profesorii, dar
şi adulţii care sunt dornici de
mişcare. 

Investiţia a fost realizată în
baza unui proiect derulat prin
Compania Naţională de Inves -
tiţii şi a costat 6,23 milioane
lei, fonduri guvernamentale.
Autoritatea locală a suportat
costurile cu asigurarea utilită -
ţilor şi branşa mentelor.

Cu o suprafaţă construită ce
însumează 1.030 metri pătraţi,
sala de sport dispune de 102
locuri în tribune, grupuri san-

itare, vestiare şi duşuri. Par-
doseala este acoperită cu un
covor sintetic modular, capabil
să preia şocurile. 

„Recepţia sălii de sport a
fost efectuată, urmează ca
ministrul să semneze proce-
sul-verbal de predare către
UAT Veţel. După preluare, sala
va fi administrată de şcoala
gimnazială din comună. Din
discuţiile cu consilierii locali
am înţeles că aceştia sunt de
acord ca sala de sport să poată
fi folosită şi de către comuni-
tatea locală, în baza unui regu-
lament ce va fi dezbătut şi
aprobat de Consiliul Local.
Şcoala va decide pe mai de-
parte, deoarece va trebui să
asigure plata utilităţilor”, a de-
clarat primarul comunei Veţel,
Ioan Henţiu.

De altfel, este logic că ad-
ministrarea sălii de sport va fi

mai uşoară dacă aceasta va
putea fi utilizată şi de alţi oa-
meni, deoarece, cu un tarif
aprobat de consilierii locali,
vor putea fi generate o parte
din veniturile necesare pentru
plăţile curente. 

În noua sală de sport vor
putea fi practicate sporturi
precum fotbal, volei, handbal,
tenis sau baschet, marele
câştig fiind faptul că elevii din
comună vor putea face
mişcare în condiţii excelente. 

În concluzie, noua sală de
sport din comuna Veţel
rezolvă, într-un mod fericit,
modul de organizare al orelor
de educaţie fizică şi sport, care
pot avea loc acum în orice
condiţii de vreme. În plus,
clădirea reprezintă o bună
oportunitate pentru tineri să
facă mişcare şi, de ce nu, ca
administraţia locală să arate că
se poate, dacă există interes şi
preocupare. 

Veţel: Sală de sport modernă
pentru elevii din comună

C
el mai mare partid
din România a ajuns
să fie îngenuncheat

de un ministru toxic, care
duce țara spre dezastru.
PSD este complice la dis-
trugerea României, prin
jaful național care se pe-
trece în sectorul ener-
getic, cu ministrul Virgil
Popescu pe post de execu-
tant. 

Moțiunea simplă depusă
de USR împotriva ministrului
Energiei nu a trecut la vot. Nu
a fost nici o surpiză pentru ni-
meni. Voturile parlamentar-
ilor din Opoziție nu sunt
suficiente pentru a demite un
ministru. Singurii care-l pu -
teau da jos pe Popescu sunt
parlamentarii PSD. Dar nu au
făcut-o. Calculele politice
meschine sau aranjamentele
pe care le-au făcut cu liberalii
sunt mai importante pentru
PSD, decât salvarea româ ni -
lor de la sărăcirea energetică.

Nu știm cu exactitate ce au
pus social-democrații în
balanță, atunci când au decis
să-l mențină pe Popescu la
minister. Este cunoscut faptul
că partidele mari au deciziile
cu ochii la sondaje. Sunt cal-
culi reci pe care le fac, unde
fiecare dintre noi nu este
nimic mai mult decât o
ștampilă pe un buletin de vot.
Ceea ce ar fi fost un motiv în
plus pentru demiterea lui
Popescu, un ministru detestat
de simpatizanții tuturor par-
tidelor. Cu toate acestea PSD
a acționat exact invers, decât
se așteaptau românii.

Susținerea din partea PSD
nu a fost doar acum, la
moțiunea depusă de USR. Ci
în toți cei trei ani de când
Popescu distruge cu minuțio -
zi tate Sistemul Energetic Na -
țional. Trei ani în care l-au
criticat sfioși la televizor, dar
l-au asimilat imediat ce au

ajuns colegi de guvernare. 
Ce ar mai trebui să facă

Virgil Popescu pentru a fi
înlăturat de la conducerea
Ministerului Energiei? Un
minister care a devenit esen -
țial în situația geopolitică și
economică în care ne aflăm. 

Dacă ar fi să ne referim
doar la județul Hunedoara, de
Popescu sunt legate câteva lu-
cruri cu adevărat „istorice”. I-
a ținut pe mineri o săptămână
în subteran, ignorându-i și
umilindu-i. Ceea ce nu s-a în-
tâmplat niciodată, de când
există minerit în Valea Jiului.
A lăsat munici piul Deva în
frig, în plină iarnă, închizând
Termocentrala Mintia, pe care
a vândut-o, ulterior, la un preț
derizoriu. 

Popescu a reușit o
„performanță” greu de egalat
în orice altă țară europeană.
România are cel mai scump
curent electric din UE. Asta,
după ce, în urmă cu doi ani
aveam cel mai ieftin curent
electric, în raport cu statele
europene.

Chiar dacă moțiunea a fost
inițiată de USR, iar un even-
tual succes ar fi dus la
creșterea acestui partid în
ochii electoratului, nu ar fi
trebuit să-i împiedice pe so-
cial-democrați să o voteze.
Vor fi unii care ne vor vorbi
despre „dezechilibrul din
alianță”, ca o scuză pentru
menținerea pe funcție a unui
ministru dezastruos. Atunci,
să ne explicați, vă rog, care-i
scopul acestei alianțe? Orice
explicație este inutilă, atât
timp cât lucrurile sunt evi-
dente. Refuzul de a vota
moțiunea împotriva mi -
nistrului Energiei ne arată că
PSD este un partid neputin-
cios și nedemn de încrederea
românilor.

Deputat 
Anamaria Gavrilă

PSD, cel mai mare partid

din România, îngenuncheat

de un ministru toxic

Vaţa de Jos – Fermierii şi
producătorii agricoli din
judeţul Hunedoara se vor
reuni, pe 9 octombrie, în co-
muna Vaţa de Jos, la o nouă
ediţie a manifestării Expo
Târg. Cei interesaţi să expună
animale la acest târg (bovine,
caprine, oi, cabaline, păsări,
porumbei, iepuri, etc) sunt
rugaţi de autorităţi să se în-
scrie la biroul agricol din
cadrul Primăriei Vaţa de Jos,
cu buletinul şi paşaportul an-
imalelor, pentru a putea fi se-
lectate animalele. Termenul
limită de înscriere a fost sta-
bilit pentru data de 20 sep-
tembrie.

Cât priveşte programul
Expo Târg, acesta a fost con-
ceput în aşa fel încât să
mulţumească pe toată lumea.
„În seara de 8 octombrie vom
avea muzică mixată pentru
tineri de către un DJ, în timp

ce a doua zi o vom dedica fol-
clorului. Vizitatorii târgului
vor trece astfel pe la toate
mesele unde vom avea pro-
duse tradiţionale, iar şi pe la
standurile special amenajate,
unde vor putea admira di-
verse ani¬male și păsări. Nu
va lipsi concursul de ceaune
vânătoreşti”, a arătat pri-
marul comunei Vaţa de Jos,
Liviu Ioan Linţă. 

Expozanţii vor primi
diplome de participare şi câte
un cadou surpriză. 

Expo Târg continuă astfel o
serie de manifestări organi-
zate în comuna Vaţa de Jos cu
scopul de a promova zona şi
posibilităţile turistice ale
acesteia, mai ales că staţiunea
de aici era una dintre cele mai
apreciate din zonă. (Foto:
arhivă)

Vaţa de Jos: Expo Târg pe data de 9 octombrie;

înscrieri până pe 20 septembrie
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S
imona Halep
divorțează de Toni
Iuruc la mai puțin de

un an de când cei doi s-au
căsătorit civil, după o de-
cizie luată de comun de
acord.

Cei doi soți vor parafa se -
pararea la notariat iar apoi
fiecare își va vedea de dru-
mul său.De altfel Toni Iuruc a
confirmat: „Am hotărât de
comun acord cu Simona să
ne despărțim!” iar partenerii
nu vor împărți nimic, pentru
că au stabilit de la început, în
cazul unei rupturi, să plece

așa cum au intrat în relație.
Mai mult, Simona Halep

(locul 7 WTA) a luat o decizie
riscantă și nu s-a înscris la
turneul WTA 500 de la
Tokyo, cel mai important
concurs programat în luna
septembrie în circuitul de
tenis feminin.

Simona Halep și-a luat o
vacanță lungă după ce a fost
eliminată de Daria Snigur,
scor 2-6, 6-0, 4-6 în primul
tur la US Open! Sportiva din
Constanța nu va juca la
niciun turneu în luna sep-
tembrie!

Există și știri vehiculate
pe rețelele de socializare
prin care se spune că Simona
Halep ar fi luat în calcul tot
mai serios să se stabilească
definitiv într-un oraş din
Franţa, aflat la malul mării.
Fostul lider WTA și-ar călca
astfel pe orgoliu, ținând cont
că anul trecut, într-un inter-
viu acordat lui Chris Evert,
românca spunea că nu va
părăsi niciodată România:
„Simt că sunt parte din
această țară și nu voi pleca
niciodată!”.

Tenis de câmp

Simona Halep divorțează

P
reşedintele
Federaţiei Române
de Lupte (FRL),

Răzvan Pîrcălabu, a de-
clarat, că sportivii din
lotul României sunt
motivaţi şi merg cu gân-
dul clasării pe podium la
Campionatele Mondiale
de lupte care se vor
desfăşura în perioada 
10-18 septembrie la 
Belgrad (Serbia).

"Va fi o competiţie foarte
puternică, luptele în ultimii
ani au evoluat fantastic.
Sportivii din Rusia şi Belarus
nu au voie să participe, dar
pentru noi e un avantaj foarte
mic. Foarte multe ţări care în
anii trecuţi nu contau în lupte
acum s-au întărit, au sportivi
foarte valoroşi. Deci va fi o
ediţie a Mondialelor pe cât de
puternică şi echilibrată, pe
atât de aşteptată de noi.
Mergem acolo cu gândul la
podium, suntem motivaţi.
Toată echipa, de la cel mai mic

la cel mai mare, a muncit pe
rupte în ultima perioadă. Am
avut condiţii foarte, foarte
bune, sportivii noştri au avut
absolut tot ce şi-au dorit, aşa
că şansele la medalii sunt pe

măsură, iar eu sper într-o
comportare cât mai meri -
tuoasă a tuturor sportivilor
noştri. Eu astea le-am cerut
întotdeauna, atitudine de
învingător şi dăruire. Spun

doar că mergem să câştigăm
cât mai multe medalii, vrem
să avem o prestaţie onorabilă
şi să ne întoarcem cu fruntea
sus acasă", a spus preşe -
dintele.

Lupte libere  

România are șanse la medalii în competiția de la Belgrad

Handbal 

Arbitrii suspendați pentru
viciere de rezultat

P
artida dintre HC
Zalău și Dacia
Mioveni din Liga Flo-

rilor, scor 29-27, a fost
una care a creat o
mulțime de probleme
oaspeților. Rezultatul
meciului ar fi fost viciat
de deciziile cuplului de
arbitri Ionuț Drăguț și
Marian Drăghici, care ar fi
„tras” cu sălăjenii.

Clubul din Mioveni a
acuzat maniera de arbitraj și
a transmis un clip video la FR
de Handbal, unde preșe din -
tele Constantin Din a urmărit
fazele și a rămas stupefiat de
ceea ce a văzut. Drept urmare,
au fost luate decizii dure,
deoarece la una dintre faze
jucătoarea Raluca Nicolae a
suferit o accidentare gravă,
contuzie gravă de os pubian,
după un fault grosolan,
plecând pe „semnătură” de la

Spitalul Județean. Altfel ar fi
rămas sub supraveghere
medicală mai multe zile.

La faza respectivă nu s-a
fluierat nici măcar fault deși
se impunea cartonaș roșu,
conform specialiștilor din
handbal

Cuplu de arbitri din hand-
bal, a primit o suspendare de
8 etape conform decieziei FR
Handbal care arată că: se
sancționează cuplul de arbi-
trii DRĂGUȚ IONUȚ/DRĂ -
GHICI MARIAN, delegați la
jocul de LNF, dintre echipele
HC ZALĂU – CS DACIA MIO -
VENI 2012, disputat la data de
04.09.2022, în Zalău, cu sus-
pendare pentru 8 etape, în-
cepând cu data de
07.09.2022, conform art.21
alin.4 lit.b) din Regulamentul
de organizare și funcționare A
CCA.

Sportivi 

naturalizaţi 

pentru  România
Guvernul României a

aprobat, în şedinţa sa de
miercuri, hotărârile prin
care acordă cetăţenia
română unor sportivi stră -
ini care evoluează în
competiţii naţionale din
ţara noastră. Astfel, hand-
balistul croat Ante Kuduz
(inter stânga) şi cel iranian
Saeid Heidarirad (portar),
ambii de la cam pioana CS
Dinamo Bucureşti, vor
putea fi eligibili pentru
echipa naţională a Româ -
niei.

Totodată, Guvernul a
aprobat acordarea cetăţe -
niei române şi pentru doi
hocheişti finlandezi, fun -
da şul Matias Petteri
Haaranen şi portarul Juha
Rasmus Rinne, ambii de la
ACSH Gheorgheni, care
vor putea reprezenta şi ei
România.



L
otul de 14 sportivi cu
care România va par-
ticipa la Campio -

natele Mondiale de lupte
de la Belgrad (10-18 sep-

tembrie) este următorul:
• lupte feminine: Alina Vuc

(cat. 50 kg), Andreea Bea -
trice Ana (cat. 55 kg), Kriszta
Tunde Incze (cat. 65 kg),

Alexandra Anghel (cat. 72 kg)
şi Cătălina Axente (cat. 76
kg);

• lupte greco-romane:
Răzvan Arnăut (cat. 63 kg),
Mihai Mihuţ (cat. 67 kg), Nicu
Samuel Ojog (cat. 87 kg), Alin
Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg);

• lupte libere: Răzvan Ko-
vacs (cat. 57 kg), Nikolay
Okhlopkov (cat. 61 kg),
Ştefan Coman (cat. 65 kg),
Maxim Vasilioglo (cat. 74 kg)
şi Jakub Shikhdzhamalov
(cat. 79 kg).

Răzvan Pîrcălabu va can-
dida în cadrul alegerilor care
vor avea loc la Belgrad pen-
tru un post de membru în
Biroul Executiv al Federaţiei
Internaţionale de Lupte
(UWW).

E
diţia din acest an a
Turneului Cam-
pioanelor, marea

finală a WTA Tour, se va
desfăşura la Fort Worth
(Texas), în perioada 31
octombrie - 7 noiembrie,
înaintea unei eventuale
reveniri în China, în 2023,
a anunţat instanţa care
gestionează circuitul pro-
fesionist feminin de tenis.

"Prestigiosul turneu de
sfârşit de an, regrupând cele
mai bune 8 jucătoare de sim-
plu şi cele mai bune 8 echipe
de dublu ale sezonului, va
avea loc la Dickies Arena", a in-
dicat WTA într-un comunicat,
evocând totodată posibilitatea
revenirii în China, în 2023,
"conform unui contract pe ter-
men lung".

Amy Binder, vicepreşe dinta
organizaţiei, a dat asigurări că
WTA nu intenţionează să se

întoarcă pentru moment în
China, din cauza afacerii Shuai
Peng. "WTA continuă să lu-
creze pentru a găsi o soluţie în
China şi sperăm să putem or-

ganiza turnee în regiune, în-
cepând cu 2023, dar nu vom
face compromisuri cu privire
la principiile noastre funda-
mentale pentru a realiza acest

lucru", a precizat Amy Binder.
Vă reamintim că jucătoa rea

chineză de dublu Shuai Peng a
dispărut timp de aproape trei
săptămâni, anul trecut, după

ce l-a acuzat de agresiune
sexuală pe fostul vicepremier
chinez Gaoli Zhang, în timpul
unei relaţii care a durat mai
mulţi ani.

Videoclipurile care au ară -
tat-o de atunci în public, în
China, nu au fost suficiente
pentru a înlătura îndoielile cu
privire la siguranţa jucătoarei
şi la libertatea ei de mişcare şi
exprimare, iar WTA a decis în
decembrie 2021 să renunţe la
organizarea turneelor sale de
toamnă în această ţară, în
ciuda mizelor financiare
uriaşe.  În urma acestei decizii,
Turneul Campioanelor s-a
desfăşurat anul trecut în
Mexic, la Guadalajara. Însă
WTA şi-a asumat un angaja-
ment cu societatea Gemdale
Corporation de a-şi organiza
finalele de sezon la Shenzhen
din 2019 şi până în 2028.
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Turneul Campioanelor se va desfăşura în Texas

Andreea Ana şi Alina Vuc reprezintă punctele

forte ale delegaţiei României la Belgrad

T
oate echipele din
județul Hunedoara
au nevoie de puncte

în această etapă. De
urmărit jocurile de la
Brad și  Hațeg.

Iată programul etapei:

seria a VII-a
Aurul Brad – Voința Lupac
Retezatul Hațeg – Gilortul

Târgu Cărbunești
Viitorul Șimian – CSM

Deva
ACSO Filiași – Jiul

Petroșani
Viitorul Pandurii Târgu Jiu

2 – Progresul Ezeriș

seria a IX-a
CS Ocna Mureș – Viitorul

Cluj
Avântul Reghin – CS Uni-

versitatea din Alba Iulia

Metalurgistul Cugir –
Corvinul Hunedoara

Sănătatea Cluj – ACS
Târgu Mureș

CSM Unirea Alba Iulia –
Unirea Ungheni

Anunț prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului

Județ: Hunedoara
UAT BURJUC
Sector cadastral: 113,114

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT BURJUC pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera
k  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare.

Data de început a afișării: 05.09.2022
Data de sfârșit a afișării: 04.11.2022

Adresa și locul afișării publice: Localitatea Burjuc,
str.Principală, nr. 59, sediul Primăriei Comunei Burjuc 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Burjuc în zilele lucrătoare între orele 8-15  și pe 
site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Informații privind Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 pot fi obținute accesând site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,

BARTHA ARIAN OVIDIU

Fotbal: Liga a III-a  Etapa 3



S
upranumit și ”grâul
indian”, porumbul își
are originea în sudul

Mexicului, fiind adus în
Europa de către ex-
ploratorul Cristofor
Columb. Porumbul fiert
este un adevărat deliciu de
sezon, nu conține gluten și
are numeroase beneficii
pentru sănătate. Gustos și
plin de vitamine, minerale
și fibre, prin fierbere
acesta își păstrează o mare
parte din proprietăți. 

Cum alegem 
porumbul 

pentru fiert?
Atunci când alegem po-

rumbul pentru fiert, trebuie
să fim atenți ca frunzele de pe
știulete și mătasea porumbu-
lui să fie verzi, semn că a fost
recoltat de curând. Ca să ne
dăm seama de consistența

boabelor, se desface știuletele
la vârf, se apasă pe boabe,
care  trebuie să fie de culoare
galben-deschis și să conțină
un lichidul alb, lăptos. Și, cu
cât boabele sunt mai moi și
suculente, cu atât vor fi mai
gustoase. Potrivit specialiș -
tilor, porumbul tânăr conține
mult mai multe substanţe nu-
tritive decât cel ajuns la ma-
turitate. Are în compoziție
fibre, proteine şi antioxidanţi
vitali, o jumătate de cană de
porumb oferind 4% din nece-
sarul zilnic de vitamina A şi
fier.

Fierberea porumbului
Se face cu atenție, având

grijă să păstrăm câteva foi,
care se așază în vasul care-l
folosim pentru fierberea po-
rumbului. Deasupra știule -
ților de porumb, desfăcuți de
foi și mătase, se vor pune din

nou câteva frunze, apoi se
toarnă apă atât cât știuleții să
fie acoperiți. Porumbul se
fierbe la foc mediu, timp de
15-20 de minute de când apa
începe să clocotească, iar
boabele pot fi testate cu
furculița. Pentru ca porumbul
să aibă un gust mai deosebit,
se adaugă puțin zahăr în apă.
Nu se pune sare întrucât
aceasta întărește boabele.
După ce știuleții sunt fierți,
aceștia nu se lasă prea mult
timp în apa fierbinte. 

Apa în care a fiert 

porumbul
Este plină de vitamine,

poate fi folosită la prepararea
unei supe de legume sau ca
fertilizator pentru plantele
din interior sau cele din
grădină, ne recomandă
nutriționiștii.

Proprietăți 

terapeutice
Fie că este consumat copt

sau fiert, porumbul are nu-
meroase beneficii pentru

sănătate, specialiștii nu-
mindu-l un adevărat medica-
ment  natural de sezon, care
ține bolile la distanță. Ei
afirmă că, un consum pon-
derat de porumb fiert sau

9 - 15 septeMbrIe 20228 - MAGAZIN

• Potrivit istoricilor, porumbul a fost cultivat încă de
acum 7000 de ani, înaintea erei noastre, constituind hrana
de baza a maiașilor, aztecilor și incașilor.

• După descoperirea Americii, porumbul a devenit
monedă de schimb. Aztecii îl ofereau exploratorilor spa -
nioli ca tribut, alături de aur, mii de banițe de porumb.
După ce europenii au început să se stabilească în America
de Nord, porumbul a devenit monedă de barter, fiind oferit
în schimbul blănurilor și al cărnii.

• Porumbul are peste 3500 de întrebuințări, de la ali-
mente  până la mase plastice, baterii sau adezivi şi multe
alte produse chimice.

• Un știulete mare are aproximativ 800 de boabe
aşezate pe 16 rânduri. Indiferent de numărul lor, porum-
bul va avea întotdeauna un număr par de rânduri cu
boabe.

• După ce a fost adus în Europa, porumbul nu a fost la
fel de popular ca în zilele noastre, se folosea doar pentru
făină și băuturi, scrie acasa.ro. Cultivarea lui pe scară largă
a început abia în secolul al XIX-lea.

Porumbul fiert – 
un deliciu de sezon
Porumbul fiert – 
un deliciu de sezon



copt, poate conduce la
scăderea în greutate și a
nivelului colesterolului. De
asemenea, vitamina E, aflată
în compoziţia porumbului,
regenerează celulele și pro-
duce cantități mărite de oxi-
gen în sânge. Consumul de
porumb ajută la buna
funcţionare a sistemului ner-
vos, a muşchilor și a inimii. În
urma cercetărilor efectuate s-
a constatat că porumbul fiert
determină creşterea elastici -
tăţii vaselor de sânge, real-
izându-se astfel o mai bună
oxigenare şi hrănire a întreg-
ului organism.

Mătasea de porumb
Remediu natural de ex -

cepție, mătasea de porumb
are multe beneficii pentru
sănătate. Se recoltează atunci
când știuleții sunt încă verzi,
iar boabele imature. Se lasă
apoi la uscat în strat subțire.
Poate fi folosită în stare
proaspătă sau uscată. A fost
utilizată încă din vechime,
scrie.doc.ro, pentru a trata o
varietate de afecțiuni, inclusiv
problemele prostatei, infecții
ale tractului urinar sau în boli
de inimă.

Ceaiul din mătase 

de porumb
Este foarte eficient în

tratarea problemelor urinare,
menține sănătatea rinichilor
și poate elimina nisipul de la
rinichi. Susține, de asemenea,
funcțiile bilei și ale ficatului.
Se obține din 2-3 linguri de
pulbere, care se pune la ma -
cerat în jumătate de litru de
apă, timp de 8-10 ore (de
seara până dimineața), după
care se filtrează. Preparatul
rezultat se lasă deoparte, iar
planta rămasă după filtrare se
opărește cu încă jumătate de
litru de apă clocotită, după
care, se lasă să se răcească și
se filtrează din nou. În final, se
amestecă cele două extracte,

obținându-se aproximativ un
litru de preparat, care se
consumă pe parcursul unei
zile.

Pulberea din mătase

de porumb
Are efect de calmant gas-

tric, antiinflamator pentru
tubul digestiv, stimulează
secreția bilei, potrivit
topremediinaturiste.ro. Se
obține prin măcinarea plante
uscate, administrându-se o
jumătate de linguriță din
această pulbere, pe stomacul
gol, de patru ori pe zi, în cure
de 3-4 săptămâni.

Porumbul dulce
Potrivit cercetătorilor, nu -

trienții din porumbul dulce
sunt asimilați foarte bine de
organism, furnizând substan -
țele nutritive necesare aces-
tuia, ajutând astfel la tratarea
sau ameliorarea mai multor
afecțiuni.

Util în lupta împotriva

cancerului
Cercetările efectuate arată

că în compoziția porumbului
există o substanță esenţială
numită criptoxantina, care nu
lasă organismul să dezvolte
celule canceroase. De aseme-
nea, această substanță
conţine, la rându ei thiamină,
o substanţă care face creierul
să funcţioneze la parametri
optimi, fiind un stimulent
pentru memorie şi un aliat în
lupta cu boli precum
Alzhaimer.

Menține sănătatea 

vaselor de sânge
Întrucât conține o mare

cantitate de acid folic,
specialiștii susțin că porum-
bul fiert ajută la menținerea
sănătății vaselor de sânge și a
inimii, reducând riscul de in-
farct. În urma cercetărilor s-a
ajuns la concluzia  că per-

soanele care consumă în mod
regulat porumb prezintă un
risc de infarct mai scăzut cu
10% faţă de persoanele care
nu consumă porumb fiert. O
cană de boabe de porumb,
consumată zilnic, combate și
oboseala din organism.

Protejarea vederii 
Pigmentul care dă culoarea

galbenă porumbului ajută la
protejarea vederii. Studiile au
arătat că persoanele care
consumă porumb fiert în mod
regulat sunt mai ferite de bo-
lile oftalmologice. De aceea,
porumbul fiert este recoman-
dat în special persoanelor
predispuse la cataractă. 

Reglează digestia 

și reduce retenția 

de apă
Bogat în fibre, porumbul

fiert contribuie la îmbună -
tățirea digestiei și la eli -
minarea completă a resturilor
alimentare de la nivelul
colonului. De asemenea, fiind
sărac în calorii, porumbul

fiert sau copt ajută la arderea
mai rapidă a grăsimilor, con-
tribuind astfel la scăderea în
greutate. Pentru reducerea
retenției de apă din organism,
știule ților tineri de porumb li
se îndepărtează boabele, iar
acestea se pun la fiert timp de
o oră. După răcire, se
consumă două-trei cești de
boabe pe zi, până la dispariția
edemelor, apoi se continuă cu
câte o ceașcă pe zi, timp de o
săptămână.

Vindecă răcelile 

și virozele 
Vitamina A din conținutul

porumbului ajută la creșterea
rezistenței organismului în
lupta împotriva infecțiilor,
scrie adev.ro. Consumat în
timpul bolilor respiratorii, vi-
tamina A din porumb ajută la
o vindecare mai rapidă. Este
un bun aliat și în afecțiuni ca:
cistita cronică, gastrita, ulcer,
reumatism sau arterită. În
plus, nivelul crescut de vitam-
ina B1 din porumbul dulce
ajută la îmbunătățirea
funcțiilor cognitive și la

menținerea sănătății celulelor
cerebrale. 

Stimulează 

metabolismul
Atât porumbul fiert, cât și

cel copt conţine substanţe
care acţionează asupra me-
tabolismului,  ajutând celulele
din ficat să producă mai rapid
proteine, atât de necesare or-
ganismului, scrie sfatul-
medicului.ro. Are efect pozitiv
și asupra sistemului nervos,
influențând în bine starea
psihică.

***
• Chiar dacă porumbul  are

o mulțime de calități, el nu
trebuie consumat de către di-
abetici și nici de persoanele
cu risc de formare a cheagu -
rilor de sânge. 

• Cultura de porumb poate
fi modificată genetic, de
aceea, înainte de a se începe
orice tratament pe bază de
porumb, trebuie consultat
medicul, urmându-se indica -
țiile date de acesta.

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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Banii pe care i-ați câștigat în ul-
tima vreme trebuie să-i împăr -
țiți cu atenție, între vacanță și
necesități. Planurile de investiții
pe care le-ați făcut vor fi amâ-
nate momentan, întrucât nu
aveți fondurile necesare. Pe par-
cursul intervalului, lucrurile se
îmbunătățesc.

Astrele vă sunt favorabile și s-ar
putea să aveți parte de câștiguri
nesperate. La locul de muncă
relația cu superiorii este bună,
așa că puteți solicita o mărire de
salariu. Este o perioadă
favorabilă și veți reuși să
negociați în favoarea voastră.

Vă merge destul de bine în
această perioadă, iar dacă aveți
timp sau zile libere, puteți face
câteva călătorii scurte. În pe-
rioada următoare, sunt șanse ca
veniturile voastre să crească,
mai ales că la locul de muncă
sunteți apreciați de superiori.

Ar fi de dorit să finalizați cât mai
repede proiectele dificile de la
serviciu, întrucât pot apărea ob-
stacole de netrecut. Problemele
de sănătate pot reveni, așa că
drămuiți-vă timpul cu atenție.
Persoanele singure au șanse să
întâlnească perechea mult
visată.

Banii pe care-i așteptați vor veni
foarte curând, așa că vă puteți
programa o a doua vacanță. Nu
ezitați să folosiți zilele de con-
cediu rămase și să plecați într-o
destinație exotică. V-ar prinde
bine întrucât oboseala
acumulată își spune cuvântul.

Este momentul să vă ocupați
mai mult de voi, să vă luați un
mic concediu și să vă distrați
alături de prieteni. Atmosfera de
la serviciu este destul de
tensionată, așa că nu ezitați și
luați-vă câteva zile libere, pentru
relaxare. Banii nu sunt o
problemă!

Traversați o perioadă destul de
dificilă. La serviciu aveți foarte
mult de lucru, iar în dragoste
sunt unele probleme. Reveniți-
vă, analizați cu atenție situațiile
create și încercați să priviți lu-
crurile cu mai multă înțelegere.
Doar așa veți reuși să treceți
peste toate.

Apar schimbări în viața voastră,
la care trebuie să le faceți față.
Hotărârile pe care le veți lua vor
fi pe termen lung, așa că nu vă
pripiți și încercați să alegeți și cu
mintea și cu sufletul. Persoanele
apropiate au nevoie de sprijinul
vostru.

Surprizele continuă să apară.
Tocmai de aceea, fiți pe fază și
nu lăsați lucrurile la întâmplare.
Planificați-vă cu atenție proiec -
tele la care lucrați, dar nu
neglijați nici viața de cuplu. Asta
pentru că, persoana iubită are
nevoie de voi mai mult ca
oricând.

Vă bucurați de prosperitate în
perioada următoare, în care
aveți ocazia să câștigați mai
mulți bani și să vă împliniți o
dorință mai veche. Vă faceți timp
pentru casă și familie, mai ales
că intenționați să vă mutați într-
o locuință nouă.

În perioada următoare, veți
călători destul de des, pe
distanțe scurte, în interes profe-
sional. Veți cunoaște persoane
interesante, de la care aveți
multe de învățat. Nu este exclus
să participați la niște cursuri de
perfecționare, alături de alți
colegi. 

Este momentul să preluați
inițiativa în căsnicie și să duceți
la bun sfârșit planurile legate de
casă. Veți lua cele mai impor-
tante decizii și veți face investiții
semnificative în căminul vostru.
Este o perioadă bună pentru voi
și la locul de muncă, unde reușiți
să vă afirmați.

• Discuție între doi tineri
- Bună prințeso!
- Bună!
- Câți ani ai?
- Așa ceva nu se întreabă!
- Bine, hai că te iau altfel: Ești pe lista cu iod a lui

Rafila? 

• La plastician…
Soțul merge cu soția la un plastician, unde

aceasta urma să sufere o operație estetică. În timp
ce doamna intra în sala de operație, medicul, se
adresează soțului:

- Veniți peste două ore și veți căpăta o cu totul
altă femeie!

- Sunt de acord, dar fiți atent să nu afle soția!

• Discuție între prieteni
-  Ai făcut dragoste cu logodnica ta înainte de

căsătorie? 
- Nu, ce fel de om crezi că sunt?! 
- Dar tu? 
- Eu da, dar n-am știut că sunteți logodiți!

• La judecătorie
- Vreau să divorțez, domnule judecător!
- Dar care este motivul, doamnă?
- Nu mi-a fost credincios!
- Adică?!
- Adică mi-am dat seama că nu este tatăl copilu-

lui meu!

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Marți, 13 septembrie, ora 21,00

Cununa de lacrimi 
Serialul spune povestea unei mame pe

nume Refugio, obligată să-și crească singură
cei trei băieți: Patricio, Edmundo și Igancio.
După ce sunt evacuați, din casă, familia se
mută în Mexic și încep să-și ia viața de la zero.
Refugio, care are o slujbă mediocră, încearcă
să le ofere copiilor o viață decentă. Dar când
aceștia devin adulți, relațiile familiei sunt puse
la grea încercare. Asta pentru că, fiecare dintre
cei trei copii îți doresc să reușească în viață. Ei
vor avea parte de tot felul de probleme, care se
ivesc pe neașteptate, în fiecare zi.Sâmbătă, 10 septembrie, ora 23,00

Umbra conștiinței
Acțiunea filmului are loc în anul 2008, în timpul

crizei imobiliare din  America. Atunci, Dennis Nash
își pierde casa și este evacuat împreună cu mama și
copilul său. Evacuarea este dirijată de Rick Carver,
un bogat om, deținătorul unei afaceri imobiliare,
care profită de pe urma crizei economice și
cumpără casele oamenilor la un preț foarte mic.
Încercând să-ți întrețină familia dar și tentat de mi-
rajul îmbogățirii rapide, Dennis începe să lucreze
pentru Carver, ajungând destul de repede asistentul
lui. În astfel de condiții, Dennis participă la eva -
cuarea oamenilor care, la fel ca el, își pierduseră
proprietățile. Dar, spre deosebire de șeful său, pe
Dennis începe să-l mustre conștiința.

PRO CINEMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

F - A - ATE - A - D - D - TROPAI - DELFINI - ARAB - MIM - LAUR - INC - ANALITIC - I - CIUCUR - ROS - PJ - DANE - NESAT - REA
- A - UDE - LAT - CEST - MAS - AFET - POFTA - HOP - PRICINUI - TORII - ERA - CG - P - V - CINICA - SEICI - APAS - AH - DERAIA
- R - TA - INEPT - RT - MOROCANOSI - AER - BALENA UCIGASA - LAI - AB - F - C - RR - TAIA - IAR - FALI

ACASĂ GOLD



Aș vrea să scriu câte
ceva... mă întreabă
oamenii ce gândesc...

Ce oare pot gândi? Am
multe în gând la un mo-
ment dat și totodată mai
nimic deosebit, exube -
rant... gânduri năvalnice ce
se încalecă unul peste altul
și se anulează în clipa
următoare! Ce să scriu?
Încerc să fac puțină ordine
și curățenie prin minte, e
prea plină cu de toate. 

VIAȚA asta, așa cum e ea,
năvalnică și trepidantă, tre -
când adeseori peste tine ca
plugul, când te trage de frâu,
când te lasă mai liber de
zăbală și atunci... se întâmplă
ceva fenomenal: să râzi? Să
plângi? Nu mai știi! Să rămâi
locului ca amorțit, în stare de
alertă așteptând cu fobie clipa
următoare ce-ți va aduce sau...
poate... să te lași condus de val
unde-o vrea el să te ducă,
pradă extazului momentan,
golindu-ți mintea de orice
gând, aventurându-te în ne-
cunoscutul ei? 

Daa, e mult mai bine așa,
plutește în necunoscut, în -
tinde-ți aripile, bucură-te de
clipă liniștită și de cele ce vor
veni poate, fără să ți-o otră -
vești cu suspiciune, fără să nu
gândești anume, golește-ți
mintea de neîncredere, e clipa
ce trebuie să ne-o trăim căci, 
ce-i viața asta? O adunătură
de clipe, hai să le culegem, să
le-adunam câte una și să nu
umplem panerașul trăindu-le
intens, că, după cum se spune,
la finalul vieţii, nu este impor-
tant câte clipe ai adunat ci, in-
tensitatea cu care le trăiești!
Hai să nu mai gândesc prea
mult, e un mare avantaj să nu
gândești mai nimic, să nu te
preocupe nimic, să dai o
pauză minții să se relaxeze,
n-ai mereu această posibili-
tate! 

Hai atunci, să ne bucurăm
de tot ce-i în jurul nostru, ca și
cum le vezi pentru prima
dată, cu naivitatea aceea de
copil curios să cunoască... hai
să-i zâmbim CLIPEI că există,
că suntem încă aici, că-i soare
afară sau că plouă, nu con -

tează, că-i toamnă (și ce
dacă?), e bogată, colorată ca să
nu umple sufletele pictând pe
ele zănatec și cu voluptate vi-
surile ce ni le vom face! 

E așa de frumoasă viața
asta! Îi mulțumesc Domnului
în fiecare dimineață că mă
trezesc la ea și nu vreau nimic
mai mult, doar să existe în
liniște și pace cu ai mei alături.
AICI și-atât cât mi-i dat! Hai să
zâmbim cu toții, suntem aici.
Aici e paradisul nostru, pe
celălalt, de ne va fi dat, îl vom
cunoaște... O zi bună tuturor !
Doar să existe în liniște și pace
cu ai mei alături. Mai am o în-
trebare: de ce oamenii nu
suportă critica? Oare ne tre-
buie o schimbare? Am citit cu
mare atenţie câteva rânduri
ale d-lui Gheorghe Picui.

Umanitatea pământeană a
ajuns la sfârșitul marelui Ciclu
de experiențe în dualitate.
Suntem pe puntea care leagă
o lume a treia dimensiune cu
o lume a cincea dimensiune.
Așteptările au dominat at-
mosfera și inimile, iar reve-
  la țiile au pus capăt lungii
așteptări. Putem compara
momentul actual al umanității
cu această glumă menționată
aici. Cu toate acestea, există o
mare diferență: experiența
sufletelor încarnate pe Plan-
eta Pământ nu este o glumă.
Dimpotrivă, este o experiență
de învățare atât de grozavă,
nu există alta similară în
această galaxie. Atât de
adevărat numai sufletele cu-
rajoase au putut să urmeze
această școală. Și acum sun-
tem în vremurile revelațiilor.
Tot ceea ce a fost ascuns va fi
arătat într-un mod clar și
cristalin. Este cel mai așteptat
moment de toate sufletele
care fac parte din marea fa -
milie Terra. 

Sistemul se va 
autodistruge!

Dar ce este, mai exact, acest
sistem? De fapt, nu există
nicio modalitate de a-l defini
într-un singur cuvânt. Sis-
temul este tot ceea ce știm și
care a existat pe această

planetă Pământ de la înce -
putul umanității locale. Dove -
zile și ispășirile care au făcut
parte din experiențele trăite
aici și factorii agravanți includ
și rasele întunecate care au
sosit aici mai târziu. Odată cu
venirea unor astfel de rase în-
tunecate, Sistemul a fost re-
modelat și făcut și mai dur.
Am ajuns, în sfârșit,  la finalul
acestui Mare Ciclu de Ispășiri
și Dovezi. 

Planeta Pământ a intrat o
octavă în spirala galactică, iar
aceasta schimbă întreaga vi -
brație energetică și, de aseme-
nea, frecvența Luminii care
ajunge pe Pământ

Nimic nu va mai fi 
ca înainte! 

Adevărata istorie a umani -
tății va fi dezvăluită în sfârșit!
Adevărurile vor fi arătate.
Minciunile și iluzia vor fi de-
finitiv demascate! În cele din
urmă, vom ști cine suntem cu
adevărat. Vei ști că nu ești
această ființă umană limitată.
Veți ști, în sfârșit, că  aveți și
alți ”Eu” împrăștiați în Univer-
surile infinite și că astfel de
versiuni ale voastre sunt, de
asemenea, Zei, deoarece totul
este întotdeauna UNUL cu
Sursa. Sursa este tot ce există
pentru că ea creează la infinit,
fie că sunt suflete sau nenu -
mărate lumi. Există originea și
adevărul nostru. Ești mult mai
mult decat crezi că eşti! Iluzia
celei de-a treia dimensiuni și
vălul gros care limitează con -
știința a fost ceea ce te-a făcut
să crezi că ești această ființă
limitată. 

Deci acum este timpul pen-
tru descoperirea adevărului.
Este timpul final al acestui
Ciclu, anunțat de Marele
Maestru Isus, numit și Hristos,
deoarece energia lui este
Cristal, adică nu este a acestei
lumi bazate pe carbon, ci din
lumi superioare, după cum El
însuși a spus: „Împărăția Mea
nu este din această Lume”. În-
toarcerea profetizată a lui
Hristos nu este altceva decât
trecerea energiei bazată pe
carbon la energia cristalină

definitivă. Tot ce este aici pe
Pământ va deveni o bază cris -
tică, adică cristalină. Con -
știința Gaiei, tărâmurile și în
special oamenii, vor fi trans-
parente, așa cum este în Di-
mensiunile de deasupra 5D. 

Sistemul se va autodis-
truge. Creșterea Luminii va
arăta adevărul. Conștiința mai
largă conform acestei Lumini
Gamma va vibra în frecven -
țele 5D și va dezvălui ce a fost
ascuns. Adevărul nu este alt -
ceva decât Lumină pură și iu-
bire adevărată. 

Totul este Lumină! 

Conștiința care formează
Monada noastră este Lumină
pură. Prin urmare, atunci
când sufletul nostru fracturat
aici în 3D se ridică la Dimen-
siuni deasupra 12D, forma în-
cepe să dispară, lăsând doar o
conștiință a Luminii mai târ -
ziu. Deocamdată, suntem pe
puntea care separă 3D de 5D.
Această traversare este foarte
importantă, deoarece cei care
nu ating frecvența necesară
pentru a deschide astfel de
Portaluri, nu o vor putea tra-
versa. Aceasta înseamnă că
încă le lipsește energie mai
mare, adică încă nu au
vibrația care îi ridică. Amin -
tiți-vă că ascensiunea în -
seamnă ascensiune.

Revelația adevărului va
arăta că Pământul a oferit o
experiență despre cum este să
trăiești în iluzie. Și toate sis-
temele cunoscute până acum
nu erau decât platforme care
ofereau posibilități de a trăi
această iluzie. Prin urmare,
sistemul se va autodistruge.
Mulți speră că forțele de pe
alte planete și alte stele vor
veni să salveze omenirea. Nu
chiar. Ceea ce va fi de fapt este
o creștere a Luminii. 

Lumina arată și dezvăluie
totul. Apoi fiecare conștiință
umană, pe măsură ce devine
iluminată, va trece prin proce-
sul individual de ascensiune.
Evident, cele ale căror voaluri
sunt încă foarte groase vor
avea cele mai mari dificultăți,

deoarece o bună parte a
umanului nu sunt încă nece-
sare pentru a dizolva astfel de
văluri. Forțele Extraterestre
Pozitive fac partea lor. Acestea
includ controlul intrării aces-
tei Lumini Gamma în Planeta
noastră, astfel încât să fie cât
mai multe posibilități. Tot
ceea ce oamenii nu pot face, ei
vor face. Dar ei nu pot face
ceea ce depinde de fiecare
dintre noi. Acest lucru este
foarte important să cu noaș -
tem și să fim conștienți de re-
sponsabilitatea noastră. Nici
nu va fi ceva impactant de de-
terminat într-un singur mo-
ment, toate schimbările. Ar fi
catastrofal. 

Totuși, acum totul se
accelerează. Suntem pe pod,
așa cum s-a mai spus. Și aici se
încheie un Ciclu care cores -
punde unei Lumi a ispășirii și
a încercărilor, pentru toți cei
care au grijă să învețe lecțiile
pe care să călătorească le-a
oferit până acum.  Sistemul
care menținea și conducea
totul, acum se va autodis-
truge. Am ajuns în sfârșit mo-
mentul revelațiilor. Așteptăm
de mult timp asta! Să vibrăm
de bucurie și încredere, pen-
tru că eventualele dificultăți
nu sunt altceva decât obo sea -
la finalului unui lung maraton.
Lumea se schimbă radical, re-
setarea bate la ușă! Nu cea
globalistă!

PS. Nu trebuie să mă
iubească lumea, trebuie să mă
respecte.

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Știința,credința și spiritualitatea
vor salva lumea
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Mod de preparare:
Pentru început, se pune la

fiert apa, oțetul, zahărul și
sarea. Între timp, legumele

se spală, se curăță,  se taie în
felii subțiri, dar morcovii se
dau pe răzătoare. După ce s-
a topit zahărul și sarea, se

adaugă morcovii rași și se
lasă puțin la fiert. Atunci
când morcovii devin cro -
canți, se scot din apă, se

scurg și se lasă la răcit. Se
pun apoi, pe rând, la fiert
celelalte legume, procedân -
du-se la fel ca și la morcovi.

Până se răcesc legumele,
se prepară sosul de muștar.
Într-un vas încăpător se
toarnă muștarul și se adaugă
uleiul, câte puțin, la fel ca la
maioneză, mixându-se ușor.
În caz că se taie, se adaugă
puțin muștar, iar maioneza-
și revine. 

Sosul de muștar obținut

se toarnă peste legumele
răcite, amestecân du-se ușor
până la omogenizare, apoi
salata se pune în borcanele
sterilizate, care se închid er-
metic. 

Borcanele, învelite în zia -
re, se pun apoi la sterilizare,
la foc mic, timp de 30-40 de
minute de când apa începe
să fiarbă. Se lasă la răcit în
apa în care au fiert, apoi se
depozitează în cămară.

Poftă bună!

Mod de preparare:
Se aleg dovleceii de mări -

me potrivită, care se spală, se
usucă și se feliază pe lun -
gime. Astfel pregătiți, dovle-
ceii se sărează și se lasă
pentru 30 de minute, apoi se
usucă din nou, folosindu-se
șervețele de hârtie.  Se pre -
gătește apoi o cratiță în care
se pune oțetul, apa și o
linguriță de sare mare la
fiert. 

Când apa începe să clo co -
tească se pun dovleceii, care
se țin aproximativ cinci
minute, apoi se strecoară.

După ce s-au scurs de apă,
dovleceii se amestecă bine
cu usturoiul tăiat mărunt,
pătrunjelul, 100 ml de ulei,
piper boabe, ardei iute și
sare după gust. 

Compoziția se lasă să se
răcească, apoi se așază în
borcanele sterilizate, în care

se pun și frunzele de bu -
suioc. 

Peste feliile de dovlecei se
toarnă ulei, borcanele se
capsează și se sterilizează
timp de 15 minute din mo-
mentul în care apa începe să
fiarbă. 

INGREDIENTE

1,5 kg dovlecei, 250 ml oțet, 500 ml apă, 5-6 căței de
usturoi,  pătrunjel și busuioc, ardei iute (opțional),
piper boabe, o linguriță sare mare, 100 ml ulei, ulei
pentru umplut borcanele (ideal ar fi să se folosească
ulei de măsline).

INGREDIENTE

2 kg. morcovi, 2 kg. gogoșari, 2 kg. gogonele, 2 kg,
ardei kapia, 2 kg. ardei gras. 2 kg. ceapă galbenă, 
500 ml oțet din vin, 1500 ml apă rece, 500 g zahăr tos,
4 linguri sare grunjoasă, ulei de floarea soarelui 1000
ml. frunze de țelină, hrean, muștar clasic 800 ml (cca.
2 borcane).

SalaTă DE lEGuME îN SoS DE MușTaR

DovlEcEI îN ulEI

GEM DE pERE șI MERE 

Mod de preparare:
Perele se curăță de coajă

și de sâmburi, apoi se taie
cubulețe, iar merele  se dau
pe răzătoarea mare. Fructele
se amestecă cu zahărul și se

lasă de seara până dimi -
neața. A doua zi se pun la
fiert, amestecându-se din
când în când, iar dacă este
necesar, se mai adaugă zahăr.
Înainte cu 10-15 de a se
stinge focul, se adaugă
zeama de lămâie. Gemul se
toarnă fierbinte în borcanele
sterilizate. Borcanele se
capsează și se lasă la cald,
între pături, până a doua
zi,după care se păstrează la
rece, în locuri aerisite. 

INGREDIENTE

pere, mere, o lămâie,
zahăr în funcție de can-
titatea și dulceața
fructelor (aproximativ
500 g la kilogram). 
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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, et.1, Gojdu, CT, ter-
mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
130 euro/lună plus garanție. Telefon:
0725.168.007.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

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

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 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 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 NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

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

Domn singur, fără obligații sau vicii,
din Deva, 190/95, aș dori să cunosc o
doamnă din Deva sau împrejurimi
pentru prietenie, poate chiar mai
mult. Aștept SMS la n. 0752.396.515.

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 Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echili-
brat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină,  în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sin-
cer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la tel. 0720.407.430.

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

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

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.

DIVERSE

l Vând urgent cazan din tablă
cupru, capacitate 60 l, împreună cu
cele necesare pentru făcut țuică. Preț
negociabil, telefon: 0725.168.007.

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 costum de femei, talia 46-
48, nou, culoare orange, preț: 120 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

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.
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16 - ACTUALITATE

Deva - Caravana Filmelor
TIFF Unlimited ajunge la
Deva. În perioada 9-11 sep-
tembrie, cinefilii din oraș vor
avea parte de trei seri de
film, la sala mare a Centrului
Cultural „Drăgan Muntean”.
Aici vor fi prezentate şase
dintre cele mai apreciate
producții cinematografice
românești și internaționale
ale ultimului an.  Intrarea
este liberă, iar proiecţiile
încep la ora 20,45.

Prima seară va fi deschisă
vineri, 9 septembrie, de
scurtmetrajul „Aurică, viaţă
de câine”, câștigătorul trofeu-
lui „Zilele Filmului Româ-
nesc”, secțiunea scurtmetraj,
de anul acesta de la TIFF.
Seara continuă cu o super-
producție aplaudată la festi-
valurile de la Veneția și San
Sebastián. „Competiția ofi -
cială” le va oferi spectatorilor
șansa de a-i revedea pe ma -
rele ecran pe Antonio Ban-
deras, Penélope Cruz și
Oscar Martínez, într-o come-
die sofisticată despre cine -
ma, orgolii artistice și jocuri
de putere. 

Serile de film continuă
sâmbătă, 10 septembrie, cu
mister și suspans, când le -
gendarul actor Gérard De-
pardieu poate fi urmărit
într-un rol care-i vine mă -
nușă, cel al comisarului Mai-
gret, care anchetează cazul
misterios al unei crime care
a îngrozit Parisul.

Înaintea avanpremierei
franțuzești, cinefilii vor
putea degusta mister și sus-
pans autohton în comedia de
situație „Moștenirea”, câști -
gă toare la TIFF a mențiunii
speciale din cadrul ,,Zilelor

Filmului Românesc”, secțiu -
nea scurtmetraj, un film in-
spirat din fapte reale
pe  trecute în orașul natal al
regizorului Marian Fărcuț.

Weekend-ul cinefil se
încheie la Deva duminică, 11
septembrie, scurtmetrajul
regizoarei Carina-Gabriela
Dașoveanu, „Prin oraş circulă
scurte poveşti de dragoste”,
un film premiat la Cannes
care vorbește despre eșecul
prin compromis în relațiile
de cuplu și cucerește pu -
blicul prin naturalețe și
delicatețe. 

Caravana Filmelor TIFF Unlimited, 
în week-end, la Deva

Ţebea – Câteva mii de oa-
meni sunt aşteptaţi să par-
ticipe, sâmbătă şi duminică, la
Serbările Naţionale de la Ţe -
bea, dedicate Eroului Naţional
Avram Iancu, de la a cărui
moarte se împlinesc 150 de
ani. 

În acest an, manifestarea a
fost structurată pe parcursul a
două zile: sâmbătă, 10 septem-
brie, fiind programată slujba de
sfințire a noii picturi a Bisericii
Ortodoxe „Adormirea Maicii
Domnului” de la Țebea. Eveni-
mentul religios va fi oficiat de
un sobor de preoţi şi înalţi ie -
rarhi, în frunte cu Mitropolitul
Ardealului, Laurenţiu Streza.

Momentul culminant al
ediţiei din acest an va avea loc
duminică, 11 septembrie, în
cimitirul de la Ţebea. După ce,
în cursul primelor ore ale
dimineţii, va fi oficiată Sfânta
Liturghie, de la ora 10.30 va în-
cepe slujba de pomenire a lui
Avram Iancu, urmată de un
ceremonial în care vor fi de-
puse coroane de flori la mor-
mântul acestuia. De la ora

14.30, pe scena de la Țebea vor
urca nume importante ale fol-
clorului românesc, într-un
spectacolul organizat de Con-
siliul Județean Hunedoara prin
Centrul de Cultură și Artă al
Județului Hunedoara. 

Premierul României, Nico-
lae Ciucă, ministrul Culturii,
Lucian Romaşcanu, ministrul
de interne, Lucian Bode, şi se -
cretarul general al PSD, Paul
Stănescu, sunt personalităţile
politice despre care există

informaţii că vor fi prezente
duminică, la Ţebea, pentru a
lua parte la slujba religioasă şi
la momentul depunerii de
coroane de flori.

Avram Iancu s-a născut în
anul 1824, în localitatea Vidra
de Sus, într-o familie de moţi
înstăriţi. Având o situaţie
materială bună, începând cu
anul 1844 a urmat Facultatea
de Drept la Cluj. Din anul 1846
a devenit cancelarist la Târgu
Mureş. Îşi ia examenul de avo-
cat în anul 1848. 

Avram Iancu a jucat un rol
important în Revoluţia de la
1848 din Transilvania. A fost
unul dintre iniţiatorii şi organi-
zatorii adunărilor de la Blaj din
30 aprilie, 15-17 mai şi 15-23
septembrie 1848 şi condu -
cătorul cetelor înarmate de
ţărani şi de mineri din Munţii
Apuseni, în rândurile cărora şi-
a câştigat o mare popularitate. 

Avram Iancu s-a stins din
viaţă la 10 septembrie 1872 la
Baia de Criş. A fost îngropat la
Ţebea, lângă “Gorunul lui
Horea”.

Serbările Naţionale de la Ţebea Cursa 
Copiilor
Deva –

eveniment
caritabil
dedicat

copiilor cu
autism

Deva - Asociația AlerT
In Deva organizează
duminică, 11 septem-
brie, Cursa Copiilor Deva.
Evenimentul are scop
umanitar și este organi-
zat pentru a susține
cauza copiilor cu autism
și face parte din acțiunea
națională Autism 24 H –
Ultramaraton Marea
Nea  gră. La eveniment
vor participa aproxima-
tiv 150 de copii din mu-
nicipiul Deva, cu vârste
între 3-14 ani. Cursa
Copiilor se va desfășura
pe aleile interioare din
Parcul ,,Cetate” Deva,
între orele 10:30-12:30.


