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săNăTATE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Emblemă incontestabilă a
toamnei, strugurele, fie el
galben auriu, rubiniu sau
negru, ascunde în boabele 
lui miraculoase o mulțime 
de virtuți terapeutice. 

ADMiNisTRAŢiEPAg. 5
Preşedintele CJ solicită
ministrului Energiei 
să fie respectate 
drepturile oamenilor 
care trăiesc în zona
Munţilor Apuseni. 

GRATUIT

cum ar putea arăta noile
containere pentru deşeuri?
cum ar putea arăta noile
containere pentru deşeuri?

sociAlPAg. 16
Mai multe restricţii 
de circulaţie vor intra
în vigoare vineri şi
duminică în Deva, 
cu ocazia unui 
eveniment sportiv. 

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. 5

Ce înseamnă să fii medic în judeţul Hune-
doara – tineri cu drag de meserie. /pag.2

IMPORTANT!!!
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- Pentru început prezen -
tați-vă cele mai semnificative
date biografice? 

- M-am născut în Hunedoara
și am avut o copilărie fericită în
acest oraș. Am absolvit Școala
Generală Nr. 3 și ulterior am
urmat Liceul de Informatică
„Traian Lalescu” pe care l-am
absolvit în 2005. Spre deosebire
de majoritatea colegilor de
clasă care au ales o facultate cu
profil IT, eu m-am îndreptat
spre Facultatea de Medicină din
Cluj-Napoca pe care am ab-
solvit-o în 2011. Tot atunci m-
am înscris la concursul de
rezidențiat care mi-a permis să
îmi aleg viitoarea specialitate
(Gastroenterologie) pe care am
studiat-o la pretigiosul Institut
Regional de Gastroenterologie
și Hepatologie din Cluj-Napoca.
În 2015 am promovat exame -
nul de specialitate. În vara
acelui an am avut norocul de a
se scoate un post în Spitalul Mu-
nicipal „Dr. Alexandru Simio -
nescu” Hunedoara pe care am
reușit să-l ocup în urma exame -
nului. Astfel că din ianuarie
2016 lucrez în acest  spital pe
secția Gastroenterologie.

- De ce medic și nu altă spe-
cialitate? 

- Mi-e greu să vă spun de ce
am ales medicina, probabil pen-
tru că am avut mereu dorința
de a ajuta oamenii și mi s-a
părut un domeniu interesant.
Fiecare domeniu este impor-
tant, dar consider că sănătatea
este cea mai importantă și din

păcate omul dă atenție acestui
aspect uneori prea târziu.

- De unde pasiunea pentru
medicină, mai exact gastroen-
terologie? 

- Specialitatea Gastroen-
terologie mi s-a părut intere -
santă încă din anul 4 când am
studiat-o, are o patologie di -
versă cu care nu te poți plictisi
vreodată, există mai multe
investigații pe care le poți face
singur fără a depinde foarte
mult de alții. La momentul
alegerii după rezidențiat nu era
singura opțiune pe care o
aveam în cap, dar până la urmă
asta m-am văzut făcând pe ter-
men lung.

- De ce credeți că vă apre -
ciază pacienții? 

- Nu știu cât de mult mă
apreciază pacienții, probabil
sunt și destule persoane nemul -
țumite, dar încerc să ajut cât pot
orice om și dacă consider că în
acest spital nu se poate face mai
mult, atunci fac tot posibilul să îi
trimit în alte centre specializate.

Cred că dacă ai compasiune și
corectitudine față de oameni în
general și față de pacienți în spe-
cial, lumea apreciază acest lucru.
Trebuie să ai răbdare cu fiecare
om în parte și să îl asculți pentru
că majoritatea celor care ne
caută au probleme care le
afectează viața.

- Decupați un aspect din
succesele care v-au conturat
personalitatea. 

- Nu știu dacă personalitatea
mi-a fost conturată de succese,
cred că mai degrabă de oamenii
cu care am intrat în contact, de
la membrii familiei, prieteni,
profesorii din generală, liceu și
facultate până la medicii cu care
am lucrat în rezidențiat și de la
care am învățat foarte multe lu-
cruri.

- Cum vă apreciați propria
imagine? 

- Cred că asta este unul din-
tre cele mai grele lucruri, să îmi
fac propria evaluare… Nu știu
ce să vă spun, mă consider o
persoană sinceră atât în relația

cu pacienții, cât și cu colegii,
încerc să am cât mai multă
răbdare cu orice om care mă
caută și să fac tot ce ține de mine
să rezolv problemele și nu fac
toate astea doar pentru a fi
apreciat, ci pentru că așa simt.

- Ati fost vreodată învins? 
- Din păcate da, m-am simțit

învins când am pierdut-o pe
mama în noiembrie 2020, simt
că toată viața s-a schimbat în acel
moment și nimic nu mai e la fel.

- Aveți o viață agitată? 
- În unele zile da, este agitată,

nu tot timpul, dar uneori e
foarte greu să faci mai multe lu-
cruri în același timp. E greu să
te împarți între secție, endo-
scopie și ambulatoriu. Două zile
pe săptămână consult și la un
cabinet privat, mai sunt și
gărzile din spital, iar acasă am o
fetiță minunată de 11 luni cu
care abia aștept să mă joc în
fiecare zi, deci uneori pot spune
că viața e destul de agitată.

- Vreo neîmplinire o puteți
puncta? 

- Nu aș putea spune că până
în momentul de față am avut
vreo neîmplinire, în general
sunt o persoană optimistă și
chiar dacă uneori lucrurile nu
merg în direcția bună, fac tot ce
pot să le schimb.

- Ce înseamnă pentru dvs.
pacientul? 

- Pacientul este un om aflat
în suferință care ne caută în
speranța că îl putem ajuta. Asta
mă motivează și mă determină
să fac tot ce pot. Pacientul este

centrul activității noastre, tot ce
facem este pentru pacient.

- Ce faceți pentru o conti nuă
menținere a vitalității profe-
sionale? 

- Încerc cât pot de mult să
citesc articolele medicale care
apar online și să particip la webi-
narii și prezentări online. Din
2020 a fost mai greu cu partici-
parea fizică la evenimente medi -
cale, dar avem noroc cu cele
online. Odată la câțiva ani apar
ediții noi din cărțile de gastroen-
terologie consacrate pe care
încerc să le cumpăr.

- Și totuși, sunteți mulțumit
de destinul dvs? 

- Da sunt mulțumit, mă aflu
într-un punct al vieții în care mă
simt fericit și împlinit, atât profe-
sional cât și personal. Mereu este
loc de mai bine și sper ca destinul
să îmi aducă numai lucruri bune
în viață.

- Despre studiul individual,
cercetarea științifică și de spe-
cialitate, ce ne puteți zice? 

- Medicina este un domeniu
foarte dinamic, mereu sunt studii
în derulare în diferite domenii și
mereu apar noutăți. Uneori e
greu să fii la curent cu tot, dar
încerc măcar în specialitatea mea
să urmăresc noutățile. Nefiind un
centru universitar noi nu suntem
implicați în cercetare, dar
urmărim evoluția pacienților pe
care îi trimitem în centrele supe-
rioare și colaborăm bine cu
colegii de acolo pe care uneori îi
ajută cazuistica direcțio nată spre
ei.

Tineri la porțile afirmării

Mă simt fericit şi împlinit atât profesional,
cât şi personal

Dialog cu medicul specialist gastroenterologie Horia TOMA

Încercăm să îndeplinim
dorința mai multor pen-
sionari, foști mineri în

abatajele din Teliucu Inf. și
Ghelari, mai concret, să afle
amănunte despre condițiile
de odihnă și tratament în-
tâlnite la hotelul Vacanța
din stațiunea balneo -
climaterică Geoagiu Băi și
pentru care se pot solicita
bilete prin Casa Județeană
de Pensii.

Primele aprecieri și date
pentru o vacanță plăcută de
odihnă și tratament la acest
hotel am aflat de la Carmen Mi-
clea, consilier la Casa Județeană
de Pensii Deva care manifesta
profesionalism în relația cu oa-
menii solicitanți de bilete.

Ajunși la hotelul în cauză,
am constatat amabilitate și re-

spect din partea recepțio ne -
relor Lucia Itu și Mihaela Suciu.

Primul interlocutor ne-a fost
însă directorul hotelului, Sorin
Achim, care ne-a prezentat
așezarea geografică: altitudinea
de 350 m și de presiune între
dealuri de mică altitudine, în
sudul Munților Apuseni, la con-
tactul acestora cu Valea
Mureșului. Hotelul deține 236
locuri și căsuțe - sat vacanță.

Cât despre factorii naturali
de cură, a punctat: ape mezo -
termale, climat reconfortant,
tonic, băi cu apă termală,
izvoare cu apă pentru cură
internă, împachetări cu
parafină, masaj etc.

Cunoscuta și apreciata me -
dic reumatolog, Marica Jo-
vanovic, ne-a prezentat indica-
   țiile terapeutice: afec țiuni

reumatismale, degenerative in-
flamatorii, ginecologice și ale
sistemului nervos periferic,
cure interne: gastrite, ulcere,
colite, afecțini renale etc. 

Am reușit să stăm de vorbă
și cu directorul societății, Si-
mona Dehelean, dar și cu ad-
ministratorul - un apreciat
manager, Emil Groza (foto 1),
acesta punctându-ne: Ne bucu -
ră prezența azi, aici, la noi, a
reprezentanților ziarului „Ac-
cent Media” condus cu deo se -
bită competență profesională
de către cunoscutul și apre-
ciatul ziarist, Cornel Poenar,
membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România.

Colectivul de muncă al
hotelului se străduiește să
ofere de fiecare dată confort și
ospitalitate, o atmosferă rela -

xantă, cât și o gamă diversă de
preparate din bucătăria tradi -
țională românească. Serviciile
medicale în baza de tratament
și procedurile solicitate sunt de
calitate și efectuate de personal
calificat. 

De reținut este peisajul
pitoresc al ținutului, izvoarele
termale și punctele de atracție
ale Munților Metaliferi.

...Iată și o declarație, în ex-
clusivitate, făcută de un pen-
sionar, fost inspector financiar,

pe care l-am întâlnit în stațiune,
și anume, Mihai Chezan (foto
2): aici la Vacanța totul este de-
osebit - ospitalitate, confort,
servicii de calitate etc. De
reținut sunt indicațiile și pro-
cedeele terapeutice, factorii
naturali de cură și nu în ultimul
rând, posibilitatea unor fru-
moase și interesante drumeții.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș
Foto: Smaranda Lazăr  

Hotel VACANȚA - sănătate, tratament, odihnă
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Deva - Firma de colectare
şi transport al gunoiului din
Deva a fost amendată, în
această săptămână, cu suma
de 45.000 de lei de către
Poliţia Locală pentru că nu a
ridicat deşeurile abandonate
pe lângă punctele de colectare
a acestora din oraş.

Sancţiunea vine la o
săptămână după ce acelaşi
operator regional de salubri-
tate a mai primit o amendă de
60.000 de lei pentru că nu a
ridicat gunoiul din locurile
special amenajate şi pentru
mizeria rămasă în urma
maşinilor de transport a
deşeurilor.

„Operatorul de salubritate
SC Brai-Căta SRL a încălcat
prevederile contractului de
delegare a gestionării servi -
ciu lui de salubrizare din mu-

nicipiul Deva, provocând ast-
fel disconfort cetăţenilor şi
încălcând normele de pro -
tecţie a mediului înconjurător
şi a sănătăţii populaţiei.
Opera torul de salubritate SC

Brai-Căta SRL a fost amendat
săptămâna trecută de către
Poliţia Locală Deva cu suma
de 60.000 lei pentru neridi-
carea deşeurilor din locurile
special amenajate şi mizeria
rămasă în urma maşinilor de
gunoi din locurile unde au fost
ridicate deşeurile, iar astăzi cu
suma de 45.000 lei pentru
neridicarea gunoiului mena-
jer”, se precizează într-un co-
municat al Primăriei Deva.

Administraţia publică loca -
lă a sesizat Prefectura, Garda
Naţională de Mediu Hune-
doara, Direcţia de Sănătate
Publică şi Asociaţia de Dez-
voltare Intercomu nitară (ADI)
Sistem Integrat de Gestionare

a Deşeurilor Hunedoara de-
spre situaţia la care s-a ajuns
în municipiul Deva.

Primăria Deva precizează
că, prin serviciul de speciali-
tate, lucrează la identificarea
unor soluţii legale pentru a
putea asigura ridicarea
deşeurilor abandonate.

„Având în vedere prevede -
rile art. 16. alin. 11 din con-
tractul de delegare a
gestionării serviciului de salu-
brizare din municipiul Deva
către SC Brai Căta SRL care
stipulează că: ,,Delegatarul
trebuie să colecteze deșeurile
abandonate conform legii” și
faptul că în momentul de față
ADI Sistem Integrat de Ges-
tionare a Deșeurilor Județul
Hunedoara nu a identificat
încă nicio soluție pentru
această criză, Primăria Mu-
nicipiului Deva prin serviciul
de specialitate lucrează la
identificarea unor soluții le -
gale pentru a putea asigura
ridicarea deșeurilor abando-
nate”, informează adminis -
traţia locală.

De asemenea, municipali-
tatea evaluează şi posibili-
tatea depunerii unei plângeri
penale împotriva SC Brai Căta
SRL pentru infracţiuni care
aduc atingere sănătăţii pub-
lice, se mai arată în documen-
tul citat.

Amendă de 45.000 de lei pentru
gunoiul neridicat în Deva

Deva: Noi
proiecte
pentru

eficienţa
energetică

a blocurilor
Deva - Încă patru blocuri

din municipiul Deva vor fi
reabilitate termic cu bani
europeni. În şedinţa de ieri a
Consiliului Local al Munici -
piului Deva a fost aprobată
depunerea a patru proiecte
de reabilitare energetică a
unor blocuri din oraş. Este
vorba despre blocul de
locuințe 76 de pe strada
Bejan, cu o valoare de
647.180,00 euro fără TVA,
blocul 77 de pe strada Bejan,
cu o valoare eligibilă
640.730,00 euro fără TVA,
blocul 25 de pe strada
Minerului, cu o valoare de
703.840,00 euro fără TVA, şi
blocul B7 de pe Aleea
Lalelelor, cu o valoare de
406.300,00 euro fără TVA.

Asociațiile de proprietari
din municipiul Deva sunt in-
vitate să se înscrie în pro-
gramul de finanțare destinat
creșterii eficienței energe -
tice a blocurilor de locuit,
detalii despre proiecte fiind
disponibile la Serviciul Pro-
grame Dezvoltare din cadrul
Primăriei Deva. 

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. 73348  din 05.09.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

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

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 03.11.2022, ora 10:00, în
vederea închirierii unui  teren situat în municipiul Hunedoara, str. Bicaz, nr.2
(Piaţa Obor) judeţul Hunedoara, înscris în CF Hunedoara nr.64602, nr.
cad./topo 64602, în suprafaţă totală de 4970 mp, aparţinând domeniului public
al Municipiului Hunedoara, după cum urmează:

• Teren în suprafaţă de 10,80 mp situat în Piaţa Obor, în vederea amplasării
unui chioşc .

Închirierea prin licitaţie publică a terenului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr.139/28.02.2022. şi se realizează cu respectarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                          

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei de
atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data publicări
anunţului în MO al Romaniei, în baza cererii depuse în acest sens şi numai după
achitarea taxei de multiplicare, în termen de 4 zile lucrătoare de la data solici-
tarii, ultima  zi de solicitare fiind 17.10.2022, ora 12:00.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la
casieria  Serviciului Public Administratia Pietelor Targurilor si Oboarelor din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată

în contul Municipiului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Hunedoara.        

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Serviciul Public
Administraţia Pieţelor Târgurilor şi Oboarelor din cadrul Primăriei municipi-
ului Hunedoara, situat in Hunedoara, strada Bicaz, nr 2, persoana de contact
Roncea Vasile, tel: 0254.712779, fax: 0254.716087, e-mail:pietehd@gmail.ro.

Persoanele interesate pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare
de la data intrării în posesie a documentaţiei de atribuire, iar Municipiul Hune-
doara are obligaţia de a răspunde clarificării în mod clar şi complet în maximum
5 zile lucrătoare de la primirea cererii de clarificare. Data limită de solicitare a
clarificărilor este 25.10.2022 ora 12:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
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 02.11.2022, ora 12:00, la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara, strada Libertăţii, nr.17,  municipiul Hunedoara,
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
03.11.2022, ora 10:00, la Situl Industrial SSA ,str.Furnalelor , municipiul Hune-
doara, judeţul Hunedoara. 

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tri-
bunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul
în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr.35, CP 330005, jud. Hunedoara, tel.
0254211574, fax. 0254 262 251, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial
al României Partea a VI-a, în data de 21.09.2022 

Primar,
Dan Bobouţanu 



- Mai este cărbunele o ma-
terie primă de actualitate? 

Trebuie să constatăm că,
între materiile prime, căr -
bunele ocupa încă o poziţie
importantă. Ponderea sa în
mixul energetic al lumii doar
s-a redus, de la 40% în 2010
la 35% în 2020, în condiţiile
în care consumul de energie a
urcat cu un sfert. În tot acest
timp, datorită marilor con-
sumatori, lumea şi-a dublat
capacitatea de producere de
energie prin arderea cărbu -
nelui.

De asemenea, dacă ar tre-
bui să gândim în termeni
strategici, producerea de 
energie prin arderea cărbune -
lui este un proces constant şi
predictibil, ceea ce face din

acest combustibil sursa potri -
vită pentru a acoperi nivelul
minim de electricitate de care
are nevoie o ţară sau regiune.
Spre comparaţie, eo lienele nu
pot produce ener  gie când vân-
tul nu bate, funcţionarea
panourilor solare este afectată
de cerul plin de nori sau de în-
tuneric, iar hidrocentralele de-
pind de ni velul apei din râuri.

În aceste condiţii, să nu te
pripeşti cu închiderile ma -
rilor unităţi producătoare de
energie, devine un test de ma-
turitate şi discernământ poli -
tic. 

- Deci, după părerea
dumneavoastră, care este
direcţia corectă pentru po-
litica energetică a Româ -
niei?

Vrem că România să fie un
important jucător regional în
piața de energie? Vrem să
obţinem independența ener -
ge tică a României şi să
transformăm țara într-un hub
energetic pentru regiune?
Atunci este obligatoriu să nu
diminuăm capacitatea de
producţie existentă, fără să
punem mai întâi altceva mai
bun în loc.

O remarcă se impune aici.
În Europa, presiunile sunt ca
statele emergente precum
România şi Polonia să re -
nunţe rapid la cărbune. Dar
aici este rolul guvernelor de a
găsi mereu soluţii în benefi-
ciul naţiunilor ale căror des-
tine le gestionează.

- Vă mulţumesc.

Termocentrala de
la Minitia a fost
închisă şi

privatizată în plină criză
energetică. Au rămas în
urmă doar regrete şi
promisiuni vagi de re-
deschidere. În legătură
cu acest subiect am
dorit să aflăm şi părerea
deputatului PSD Viorel
Salan, secretarul
Comisiei pentru
apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională,
membru al Comisiei
permanente comune a
Camerei Deputaţilor şi
Senatului în domeniul
securităţii naţionale.

- Cum a răspuns România
în faţa crizei energetice? 

Mult prea simplist. Închi -
zând unităţi de producere  a
energiei electrice fără să se
pună mare lucru în loc. Ceea
ce am putea numi o politică
de declin economic garantat.

- Este și situaţia Termo-
centralei de la Mintia?

Da, din păcate. Termocen-
trala de la Mintia a devenit în
acest sens un exemplu clasic.
După 50 de ani de activitate,
deși este obiectiv strategic,
Termocentrala Mintia a intrat
în insolvență din noiembrie
2019,  a fost oprită în febru-
arie 2021 și a intrat în con-
servare în iunie 2021. La
sfârşitul lunii august a.c., a
fost vândută prin administra-
tor judiciar cu 91 de milioane
de euro. Dar nu înainte ca să
fie  investiţi în retehnolo-
gizare peste 150 de milioane
de euro. 

- Mai existau şi alte soluţii
pentru acest obiectiv eco-
nomic?

Rămâne complet neclar de
ce a fost aleasă această formă
de privatizare prin închiderea
termocentralei. De asemenea,
este greu de înţeles de ce nu
s-a ales ca soluţie alternativă
pentru transformarea termo-
centralei iniţierea unui de-
mers de finanţare cu bani din
Fondul de Modernizare? Ter-
mocentrala ar fi putut con-
tinua să producă energie cu
grupul retehnologizat până la
sfârşitul crizei din energie şi
până când ar fi fost realizate
central pe gaze sau parcurile

fotovoltaice. Dar în România,
politica de criză energetică
înseamnă, pe scurt, să închizi
capacităţi de producţie fără
să pui ceva nou în loc.

Cert este că statul român a
făcut o afacere păguboasă
când a decis să finalizeze vân-
zarea Termocentralei de la
Mintia, iar cei care au avut cel
mai mult de pierdut au fost,
desigur, oamenii. 

- Dar am văzut că guver-
nul a pus în dezbatere
publică o nouă strategie
energetică...

Recentul proiect “Strategia
energetică a României 2022-
2030, cu perspective anului
2050”, pus în dezbatere
publică, e admirabil, dar cu
destule puncte slabe. De 
exemplu, primul dintre cele
opt obiective strategice enu-
merate este “asigurarea acce-
sului la energie electric și
termică pentru toți consuma-
torii”. Din acest punct de
vedere, măsura practică a
închiderii Termocentralei de la
Mintia nu se potriveşte deloc
cu teoria strategică a Minis-
terului Energiei. De aici şi până
la o evidentă absenţă de viziu -
ne nu mai este decât un pas.
Dacă ar fi existat o viziune în
interesul naţional al Româ niei
atunci această termocen trală
ar fi fost menţinută în reţeaua
energetică de rezervă pentru a
fi reactivată în situaţii de
urgenţă cum este şi criza de
acum.
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Victime ale
accidentelor
Deva - De la începutul

acestui an, 19 persoane şi-
au pierdut viaţa, iar 47 au
fost rănite grav în acciden-
tele care au avut lor pe raza
judeţului Hunedoara, relevă
datele statistice publicate de
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean (IPJ) cu ocazia
proiectului european– Zilele
Siguranţei Roadpol, care are
ca obiect adoptarea unei
conduite responsabile în
trafic. Proiectul îşi propune
concentrarea eforturilor
pentru reducerea număru -
lui accidentelor de maşini.
Cu acest prilej, în judeţul
Hunedoara au fost depistaţi
mai mulţi şoferi care au
urcat la volan sub influenţa
alcoolului sau a drogurilor,
dar şi persoane care vor-
beau la telefonul mobil fără
respectarea normelor de
siguranţă rutieră. 

Reabilitare pe
strada Castelului

Hunedoara - Construc-
torii au început lucrările de
reabilitare şi modernizare
pe Strada Castelului, din
municipiul Hunedoara. Po -
tri vit reprezentanților
Primăriei Hunedoara, lu-
crarea se încadrează într-un
proiect mai amplu, cu
finanţare europeană, care
mai cuprinde reamenajarea
albiei râului Cerna în zona
Centrului Vechi al Hune-
doarei şi transformarea
vechiului cămin de bătrâni
într-un atractiv centru pen-
tru tineret. Valoarea totală a
proiectului (cu toate cele
trei obiective amintite) este
de aproximativ 2,4 milioane
de euro.

Viorel Salan: “Statul român a făcut
o afacere păguboasă vânzând 

Termocentrala de la Mintia”
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A
utorităţile din
judeţul Hunedoara
caută noi soluţii

pentru colectarea
selectivă a deşeurilor, în
condiţii de igienă şi cu 
respectarea normelor 
europene în domeniu.

Deva - Containere pentru
gunoi care se pot deschide cu
o cartelă electronică sau sis-
teme de spălare a acestora cu
ajutorul unui „duş”, atunci
când sunt ridicate deşeurile –
sunt doar două dintre noile
tehnologii care ar putea fi
aplicate şi în judeţul Hune-
doara. Soluţiile au fost pre -
zentate la Deva de repre-
 zentanţa din România a unei
companii italiene, iar demon -
straţia efectuată în faţa oame-
nilor şi a autori tăţilor a
impresionat prin decalajul
existent între ceea ce avem
acum – şi ştie toată lumea
cum arată platformele de
gunoi- şi ceea ce am putea
avea în viitor.

Se impune şi o reevaluare
a modului în care ştim să
colectăm selectiv deşeurilor,
începând chiar din casa
noastră, în condiţiile în care
acest indicator a ajuns doar la
o valoare de 15%. Practic,
judeţul Hunedoara nu stă rău
la acest capitol, fiind în media
pe ţară, însă faţă de ţinta Uni-
unii Europene pentru 2022,
adică 50%, suntem departe.

„Noile echipamente se
referă, în primul rând, la
modul cum se depune deşeul.
Sunt containere diferite de
cele pe care le cunoaştem,
containere cu deschidere
automată pe baza unui cititor
de cartele. Totul se ridică au-
tomat. La fel, containerele se
curăţă automat. Lucrul cel
mai bun este că nu se mai
permite accesul în container
şi scormonirea în deşeuri.
Sigur, investiţia în asemenea
echipamente este foarte mare
şi trebuie găsite sursele de
finanţare”, a declarat direc-
torul executiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară
(ADI) Deşeuri Hunedoara,
Dan Stoian. 

O demonstraţie practică
despre modul în care ar fi
normal să se ridice gunoiul şi
cum ar trebui să arate apoi
platformele de deşeuri, a fost
efectuată în faţa autorităţilor
locale şi judeţene, reprezen -
tanţii acestora arătându-se
plăcut surprinşi de ceea ce ar
putea fi o alternativă la
situaţia actuală.

„Faţă de ceea ce avem
acum, nu putem face com -
paraţie. Este ca şi cum avea
un bloc de 10 etaje, din sticlă,
lângă care se află o căsuţă de
lemn. Trebuie remarcat că
prin noua tehnologie, fiecare
cetăţean are o cartelă electro -
nică, iar cu ajutorul ei de-

schide containerul. Mai mult,
ştie exact cantitatea de gunoi
pe care a depus-o. De aseme-
nea, containerele care rămân
pe loc sunt curăţate şi spălate
automat. Sper ca într-un timp
cât mai scurt să avem parte, şi
în judeţul Hunedoara, de
aceste metode moderne de
colectare a deşeurilor. Minis-
terul de resort este cele ar
trebui să se ocupe de acest
aspect. Sperăm să fim ajutaţi
cu finanţările necesare pen-
tru asemenea proiecte”, a
spus preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara, Lau -
renţiu Nistor.

După cum se ştie, contrac-
tul de colectare şi transport al
gunoiului a fost reziliat din
cauza nemulţumirilor legate
de modul în care se derula
acest serviciu pentru zonele
Deva-Hunedoara, Haţeg şi
Brad. Fostul operator trebuie
să-şi continue serviciul până
pe 26 octombrie, în zona
Deva-Hunedoara, şi până la
finalul lunii ianuarie 2023, în
celelalte două zone. 

Directorul executiv al ADI
Deşeuri Hunedoara a dat
asigurări că nu se pune pro -
blema ca gunoiul să rămână
neridicat după termenul
limită din octombrie, deoare -
ce procedurile pentru alege -
rea unui nou operator au fost
îndeplinite. 

Beneficiari Munţii Apuseni
Locuitorii municipiului Brad și  comunele Baia de Criș,

Balșa, Băița, Blăjeni, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus,
Certeju de Sus (parțial), Crișcior, Geoagiu (parțial), Lun-
coiu de Jos, Ribița, Tomești, Vața de Jos, Vălișoara. 

Deva - Preşedintele Consi -
liului Judeţean (CJ) Hune-
doara, Laurenţiu Nistor, s-a
arătat nemulţumit de faptul că
locuitorii din zona Munţilor
Apuseni nu primesc reducerea
de 50% la facturile de electri -
citate, după cum prevede
legislaţia în vigoare. El a
menţionând că oamenii au
res pectat paşii necesari pentru
a putea beneficia de această fa-
cilitate. 

„În aceste zile, mai mulți
cetățeni care locuiesc în are-
alul Munților Apuseni, mi-au
prezentat cele mai recente fac-
turi la energie electrică.
Situația este revoltătoare, în
condițiile în care, deși au res -
pectat toți pașii, înaintând
documentațiile solicitate,
acești oameni nu beneficiază
nici acum de tarife reduse cu
50%. Suntem în plină toamnă,
iar fiecare zi care trece este o
zi pierdută pentru acești oa-
meni, pentru că asta înseamnă
facturi și mai greu de supor-
tat!”, a declarat Laurenţiu Nis-
tor.

Conform legislației în vi -
goare, furnizorii și operatorii
de distribuție trebuie să în-
caseze de la clienții casnici care
locuiesc în zona delimitată a
Munților Apuseni, sumele
reprezentând contravaloarea
energiei electrice/gazelor na -

tu rale/energiei termice, apli -
când tarife reduse cu 50%. 

„Regret că, în urma apelului
meu public făcut în luna iulie,
lucrurile nu s-au schimbat în
sensul respectării legislației în
vigoare! În cuprinsul Anexei 1
la Hotărârea Guvernului nr.
323/1996 privind aprobarea
Programului special pentru
sprijinirea dezvoltării eco-
nomico-sociale a unor loca li -
tăţi din Munţii Apuseni, cu
modificările și completările ul-
terioare, se regăsesc și
locuitori ai județului Hune-
doara ale căror interese le
reprezint în calitate de
președinte al Consiliului Jude -
țean Hunedoara. (...) Pe
această cale, solicit public, din
nou, ministrului energiei să
dispună urgent măsurile
legale ce se impun astfel încât
locuitorii acestei zone să bene -
ficieze de reducerea tarifelor la
energia electrică/gaze natu-
rale!”, a conchis preşedintele CJ
Hunedoara. 

În acest context, preşe -
dintele CJ Hunedoara a solici-
tat public ministrului Energiei,
Virgil Popescu, să dispună
măsurile legale pentru res -
pectarea prevederilor legale.
În judeţul Hunedoara acestea
se aplică locuitorilor munici -
piului Brad și în 15 comune
din zonă.

Furnizorii de energie evită

legislaţia Munţilor ApuseniContainere cu cartelă
pentru colectarea

selectivă a gunoiului



6 - sport 23 - 29 septembrie 2022

A
sociația Județeană de
Tenis Hunedoara cu
ajutorul Primăriei

Deva a organizat întrece -
rile Campionatului
județean de tenis pentru

juniori care  s-a desfășurat
în perioada 10-13 septem-
brie la baza sportivă  Pro
Tenis Aniss din  Deva.

La startul competiției au
fost prezenți  36 de sportivi

legitimați  la Clubul Sportiv
Alpa Deva, Tenis Club Deva,
Clubul Sportiv Orăștie, Clubul
Sportiv  Cristal Hunedoara și
Clubul Sportiv  Siderurgica
Hunedoara .

În urma desfășurării aces-
tor întreceri s-au stabilit cam-
pionii județeni pe fiecare
categorie de vârstă, după cum
urmează:

Categoria 10 ani fete: 1.
Alexia Socol; 2. Sara Link; 3.
Izabel Link (toate legitimate la
CS Deva); băieți: 1. Tudor
Jurcă (CS Alpa Deva - foto); 2.
Ștefan Pascu (CS Cristal Hune-
doara); 3. Nicolas Păun (CS
Orăștie).

Categoria 12 ani fete: 1.
Alexandra Ianc; 2. Letiția Bloj
3. Denisa Dorog  (toate legiti-
mate la CS Alpa); băieți:
1.Rareș Cuibuș (CS Alpa
Deva); 2. Alexandru Popa; 3.
Raul Golea Raul (ambii de la
CS Cristal Hunedoara)

Categoria 14 ani fete: 1.
Anișia Lazăr (CS Alpa Deva);
2. Ana Grec (CS Orăștie); 3.
Amalia Varsanyi (CS Alpa
Deva); băieți:1. Tudor Jurca; 2.
Mario  Florea Mario (ambii  CS
Alpa Deva); 3. Tudor Tâlvescu
(CS Orăștie).

Tenis de câmp   

Juniorii și-au desemnat
campionii județeni

P
ortarul  echipei CS
Corvinul 1921 Hune-
doara  a fost convocat

la reprezentativa Under 19
a României, care va lupta
pentru calificarea la Turul
de Elită pentru Campio -
natul European 2023.  Aflat
la prima acțiune în calitate
de selecționer al naționalei
U19, antrenorul Alexandru
Pelici a anunțat lotul cu
care România luptă pentru
calificarea la Turul de Elită
pentru Campio natul 
European 2023.

România va găzdui grupa
de calificare pentru Turul de
Elită în perioada 21-17 sep-
tembrie, când tricolorii vor în-
tâlni Letonia, Lituania și

Aus tria. Se califică mai departe
primele două clasate îm -
preună cu echipa de pe locul 3
din cele 13 grupe cu cele mai
bune rezultate înregistrate în
fața primelor două clasate.

Programul meciurilor:
Miercuri, 21 septembrie,

ora 20:00: Letonia – ROMÂNIA
(CNAFM Buftea)

Sâmbătă, 24 septembrie,
ora 20:00: ROMÂNIA – Litua-
nia (Stadionul „Anghel Iordă -
nescu”, Voluntari)

Marți, 27 septembrie, ora
18:00: ROMÂNIA – Austria
(Stadionul „Anghel Iordă nes -
cu”, Voluntari)

Lotul pentru această
acțiune:

Portari: Ștefan Lefter (CS
Corvinul 1921 Hunedoara),
David Dincă ,Valentin Mărgărit

Fundași: David Maftei,
Robert Sălceanu, Adrian Grigo -
re-Huideș , Răzvan Pașcalău,
Ștefan Duțu, Andrei Borza,
Mark Kovacs.

Mijlocași: Alin Boțogan,
David Sala, Alexandru Musi,
Antonio Bordușanu , George
Leață , Denis Bujor, Cătălin Vul-
turar, Eduard Radaslavescu,
Omar El Sawy

Atacanți: Rareș Burnete,
Atanas Trică.

La turneul final din Malta,
din 2023, se vor califica doar
şapte reprezentative alături de
țara gazdă.

Fotbal

Hunedoreanul Ştefan Lefter, convocat la națională

O
delegație alcătuită
din 44 de sportivi
români legitimați la

cluburile de taek-won do
ITF  Hwarang Sibiu, Lupii
Deva și Wolf Oradea, 
reunite sub denumirea
Hwarang - Wolfs D&O, a
participat pe 17 septem-
brie la cea de a 9-a ediție 
a Cupei Eagles, organizată
în localitatea Monor din
Ungaria.

La întreceri au fost înscriși
305 sportivi din opt țări :Ger-
mania, Ucraina, Slovacia, Cehia,
Austria, Anglia, România și Un-
garia, reprezentând 34 cluburi
sportive specializate în această
ramură sportivă.

Karateka din România  au
avut o prestație excelentă,
cucerind locul 1 în clasamentul
general al competiției, cu cele

81 de medalii  cucerite, din
care 30 de aur, 25 de argint si
26 de bronz.

Sportivii de la clubul de-
vean unde sunt  pregătiți de
Mihai Bumbu au avut evoluții
deoebite și s-au întors acasă cu
medalii importante.  Tânăra
Ilinka Anastasia Stanciu a
cucerit o medalie de aur pen-
tru locul I în proba de  TULL In-
dividual alte două medalii, de
bronz fiind obținute de Vlad
Mureșan pentru locul III în
proba de  lupta cadeți 2 -cate-
goria  42 kg și de Geanina  Pro-
copiuc ocupanta   locului III în
proba de spargeri forță cadeți
2  feminin.

Rezultate bune au înregis-
trat la aceste întreceri Mario
Procopiuc, Ianoș Topor și
Timea Topor, de la clubul din
Deva.

Taek-won do ITF

Sportivii deveni la Eagles Cup
Monor -Ungaria



P
este 150 de părinţi ai
copiilor din cadrul
𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐯𝐢𝐧𝐮𝐥

𝟏𝟗𝟐𝟏𝐇𝐮𝐧𝐞𝐝𝐨𝐚𝐫𝐚 au luat
parte, miercuri seară, la o
întâlnire cu reprezentanţii
clubului şi cu primarul
municipiului Hunedoara,
Dan Bobouţanu, prilej cu
care au aflat, pe larg, 
despre strategiile şi obiec-
tivele pe termen scurt,
mediu şi lung ale entităţii
dedicate activităţii juve-
nile.

Preşedintele clubului, Sorin
Cimpoca, şi coordonatorul
Academiei hunedorene , Dinu
Maghici, le-au adus celor care
au fost prezenți  planul şi
modul de organizare al Cen-
trului, precum şi obiectivele
pe care se pune accentul din
acest sezon competiţional, la
toate categoriile de vârstă în
parte. Apoi, alături de pri-
marul municipiului au răs -
puns întrebărilor şi
preo  cu părilor părinţilor refe -
ritoare la activitatea sportivă
în care sunt angrenaţi cei mici.

Discuţiile au fost axate pe
viitoarele investiţii în
infrastructură (aici vorbindu-
se, printre altele, şi de dotarea
terenului doi din cadrul Com-

plexului Sportiv „Michael
Klein” cu o instalaţie de
nocturnă, proiect care va
intra, în curând, în faza de
execuţie), dar şi pe resursele
financiare care vor fi îndrep-
tate spre activitatea juvenilă,
cu atât mai mult cu cât apro -
ximtiv 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐝𝐞𝐞𝐮𝐫𝐨 sunt
îndreptaţi spre Academia
Corvinul 1921 Hunedoara.

De asemenea discuţiile s-au
focusat, bineînţeles, şi pe
obiectivele de performanţă pe
care le au cei aproximativ 280
de copiii care fac parte din ac-
tualul proiect. Totul, clădit şi
pe o serie de principii solide
care au fost, de altfel, adunate

într-un regulament, pus la
dispoziţie tuturor părinţilor.

„Anul acesta, bugetul pen-
tru activitatea Centrului este
mai mare chiar şi decât buge-
tul total al multor cluburi de
Liga a treia. Dincolo de ceea ce
ne dorim cu toţii, clasarea în
topul judeţean din punct de
vedere al rezultatelor, vrem să
creştem, acasă la Hunedoara,
copii sănătoşi, disciplinaţi,
educaţi. Tocmai de aceea, de
pildă, copiii care vor să facă
performanţă sub culorile
Corvinului nu pot participa la
antrenamente dacă nu au nota
7 la media generală şi 10 la
purtare.

Suntem conştienţi, atât noi,
cât şi părinţii, că nu toţii copiii
care încep fotbalul la Hune-
doara vor şi ajunge jucători de
top, dar ceea ce vrem cu
adevărat este să vedem micuţi,
tineri, cu şcoală, cu o educaţie
bună, care să ştie să se des-
curce în societate, în comuni-
tate, să dea, pe viitor, ceva
înapoi oraşului în care s-au
născut. Şi doar împreună, noi,
ca administraţie locală, club şi
părinţi putem să facem acest
lucru posibil. E nevoie de
răbdare, ca în orice proiect,
dar când vine vorba de viitorul
– fotbalistic şi nu numai – tre-
buie să ne asigurăm că nu vom
arde etape. Copiii noștrii vor
clădi viitoarea echipă a Corvi -
nului!”, a spus primarul mu-
nicipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

Printre noutăţile legate de
activitatea juvenilă de la Corvi -
nul se numără şi 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐫𝐞𝐚
𝐮𝐧𝐮𝐢𝐎𝐍𝐆 „Asociaţia Tinerilor
Corvinişti”, prin intermediul
căruia se va putea aplica pen-
tru diferite proiecte, dar prin
care se va putea susține dez-
voltarea unei Academii bazate
pe transparență, corectitudine
și respect față comunitate.
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FC Corvinul luptă  pentru
viitorul copiilor hunedoreni

I
rina Begu, a doua favorită,
a câştigat turneul Ţiriac
Foundation Trophy (WTA

125), dotat cu premii totale
de 115.000 de dolari, după
ce a învins-o duminică pe
maghiara Reka-Luca Jani, cu
6-3, 6-3, în finala desfăşurată
la Centrul Naţional de Tenis
din Bucureşti.

Begu (32 ani, 41 WTA) a
obţinut victoria după aproape
două ore de joc (1 h 47 min),
în condiţii destul de dificile, cu
vânt puternic. Irina Begu a
cucerit al doilea său titlu din
acest an, după titlul WTA 250
de la Palermo. Begu s-a mai
impus la Bucureşti, în 2017, la
antepenultima ediţie a tur ne -
ului WTA 250 din Capitală.
Begu a câştigat un cec de
15.000 de dolari şi 160 de
puncte WTA, în timp ce Jani a
fost recompensată cu 8.000 de
dolari şi 95 de puncte WTA.

ANUNŢ PUBLIC

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, privind aducerea la cunoștința publică a faptului că, Consiliul
Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data
de 30 Septembrie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean
Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de merit și stimulente fi-
nanciare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean

Hunedoara în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale I.G. Duca Petroșani pentru
anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean

Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria
pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean

Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Hunedoara pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean

Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir
Hurmuzescu” Deva, Școală Europeană, pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor

la nivelul județului Hunedoara 2022-2026; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul
Hunedoara din România și Regiunea Béni Mellal-Khenifra din Regatul Marocului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Re -

gulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru per-
soane adulte cu dizabilități Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată pentru persoane
adulte cu dizabilități Orăștie;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată pentru persoane
adulte cu dizabilități Pricaz nr. 55.;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a Serviciului social cu cazare Centrul Maternal Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
15. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a

investiției „Amenajare spații RMN la Spitalul Județean de Urgență Deva”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la contractele de
administrare încheiate între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,
și instituțiile publice subordonate;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru

obiectivul de investiții „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arhe-
ologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO
Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud. Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hune-

doara nr. 63/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 80.000.000 lei;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
19. Întrebări, interpelări.

Tenis de câmp 
Irina Begu a

câștigat turneul 
de la București



Emblemă
incontestabilă a toam-
nei, strugurele, fie el

galben auriu, rubiniu sau
negru, ascunde în boabele
lui miraculoase o mulțime
de virtuți terapeutice.
”Pastile tămăduitoare pen-
tru orice boală”, cum erau
numite în antichitate, boa-
bele de struguri oferă un
plus de energie și vitalitate
organismului.

Vița de vie 
A fost cultivată cu mai bine

de 3.500 de ani înainte de Hris-
tos, scrie jurnalul.ro, europenii
transportând planta, în antichi-
tate, pe orice continent în care
aveau colonii. Astăzi în lume
există aproximativ 4000 de
soiuri diferite de struguri.

Simbol al belșugului, sănă -
tății și bucuriei, vița de vie, în
tradiția creștină, are caracter
sacru, originea vinului fiind
legată de sângele scurs din
rănile Mântuitorului. A fost
asemănată  și cu sufletul ome-
nesc care, atunci când  este lu-
crat cu dăruire şi atenţie

precum via, ajunge să ofere
nenumărate roade: strugurii
dulci ai creşterii spirituale şi ai
apropierii de Dumnezeu. 

Strugurii – ”
fructele zeilor”

Numiți în antichitate ”fructe
ale zeilor”, strugurii, prin
calitățile lor nutritive și cura-
tive, uimesc și astăzi. Foarte
bogați în substanțe antioxi-
dante, vitamine, minerale, glu-
cide şi proteine, strugurii ajută
la regenerarea organismului,
îndepărtând acumulările de
toxine şi  substanțe nocive, care
afectează metabolismul. Fie că
sunt consumați în stare
proaspătă, sub formă de must
sau sâmburi, strugurii aduc o
mulțime de beneficii sănătății
noastre. Potrivit nutrițio niș -
tilor, o cură cu boabele dulci și
aromate de struguri rivalizea -
ză, ca acțiune terapeutică, cu o
întreagă industrie de medica-
mente. Tocmai de aceea,
strugurii sunt folosiți astăzi, pe
scară largă, la prepararea
diferitelor medicamente.

Recoltarea strugurilor
Se face în lunile august-oc-

tombrie, pe timp însorit, fără
ploaie sau vânt puternic.
Strugurii vor rămâne proaspeţi
mai multe zile, dacă sunt
păstrați la temperatura ca -
merei.  Ei se spală cu apă şi se
șterg doar înainte de consum.
Pentru păstrarea lor o perioadă
mai îndelungată, strugurii se
împachetează într-un prosop
de hârtie, apoi se pun într-o
pungă de plastic, la frigider.

Remedii naturiste cu 
struguri și must

Fructe cu valoare nutritivă
ridicată, strugurii au fost
studiați de industria farma -
ceutică, pentru a fi valorificați
în tratamentele diferitelor
afecțiuni.

În formele ușoare de
hipertensiune

Cura cu struguri poate fi un
remediu eficient. Întrucât sunt
bogați în potasiu, strugurii

reglează ritmul cardiac dar şi
excitabilitatea neuromus cu -
lară. În plus, ei conţin un anti -
oxidant ce reglează nivelul
colesterolului şi protejează
vasele de ateroscleroză. Po -
trivit specialiștilor, o cură de
struguri eficientă presupune
includerea în meniul zilnic a
200-300 de grame de struguri
de masă, consumați cu coajă.

Important!
Cura de struguri este

contraindicată bolnavilor de
diabet, persoanelor cu hiper -
aci ditate gastrică sau cu ulcer,
întrucât stimulează secreţiile
gastrice.

În caz de 
herpes

Atunci când pe buze apar
primele semne de herpes,
acestea vor fi tamponate cu o
jumătate de bobiță de strugure
sau pulpa strugurelui, care se
ține apăsat, timp de 10-15
minute pe locul bolnav.  Pro-
cedându-se așa, bășicuța
inestetică și dureroasă dispare.

Pentru detoxifierea 
organismului

Se folosesc atât strugurii, cât
și mustul, întrucât ajută la
eliminarea toxinele din orga -
nism, cât și a kilogramelor ne-
dorite. Și cum strugurii au
proprietatea de curățare și re-
generare a organismului,
nutriționiștii recomandă cura
cu struguri, mai ales în această
perioadă, când se găsesc din
belșug în piețe. 

Previn apariția 
cancerului

În urma studiilor, cerce -
tătorii au ajuns la concluzia că
magneziul care se regăsește în
struguri previne apariţia can-
cerului. De asemenea, curele cu
struguri reduc riscul de cancer
pulmonar, favorizând stagna -
rea  sau  micşorarea tumorilor
existente. 

Sâmburii de struguri
Au rolul de a apăra organis-

mul de radiații, prelungesc
viața și pot preveni accidentele
cardiovasculare.
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Comorile din 
boabele de struguri

Comorile din 
boabele de struguri



În cosmetică
Beneficiile extraordinare ale

strugurilor nu puteau fi igno-
rate nici de industria cos -
metică.  De aceea, sunt folosiți
cu succes în diferite preparate,
rezultatele fiind dintre cele mai
surprinzătoare.

Cataplasmele cu
struguri

Ajută la vindecare mai
rapidă a rănilor, redând elasti -
citatea pielii. În plus, acestea
ajută în caz de febră, reduc
durerile abdominale și reuma-
tismale. Sunt remedii eficiente
și în cazul inflamațiilor.

Compresele cu struguri
Pentru menținerea elasti -

cită ții tenului, specialiștii reco -
mandă  compresele cu struguri,

care se fac o dată la trei zile, ur-
mând apoi un masaj ușor. Aces-
tea ajută și la pigmentarea
normală a pielii, iar porii in-
estetici se vor resoarbe. Sunt
eficienți strugurii roșii, ale
căror capacități tonice sunt mai
puternice decât la cei albi.

Pentru albirea tenului
Se poate folosi mustul

obținut din boabele verzi de
struguri. Tenul se tamponează
ușor cu vată, impregnată în
must.

Pentru împrospătarea
tenului

Se folosesc strugurii mari de
toamnă, din care se zdrobesc
șase boabe, la care se adaugă
două linguriţe de iaurt, o
jumătate de linguriţă de zeamă

de lămâie, o jumătate de
linguriţă de ulei de măsline şi o
jumătate de linguriţă de miere.
Pasta obţinută se aplică pe faţă,
care se masează un minut.
După aproximativ zece minute,
faţa se spală cu apă caldă.

Preparate dulci, 
din struguri

Sirop de struguri
Ingrediente: 2 kg. de stru -

guri negri, 1 kg. de zahăr, 2 l
de apă, sucul de la o lămâie.

Mod de preparare
Strugurii se spală sub jet de

apă rece, se desfac bobițele,
alegându-se doar cele
sănătoase. Boabele selectate se
așază într-o cratiță, se toarnă
apa peste ele și se pun la fiert.
După câteva clocote, se lasă să
se răcorească aproximativ 15

minute, după care strugurii se
trec printr-o sită deasă, așezată
deasupra unui alt recipient
încăpător.  Boabele de struguri
se pasează bine, astfel încât să
rămână în sită doar pielița și
sâmburii. Sucul rezultat se
pune din nou la foc și se adaugă
zahărul. După ce sucul a scăzut
la jumătate, se adaugă sucul de
lămâie, se mai dă un clocot,
apoi focul se stinge. Siropul
fierbinte se toarnă în sticle, care
se închid ermetic și se întorc de
sus în jos pentru câteva minute,
apoi se revine la poziția normală,
scrie retetelemele.com. Sticlele
se pun în pături până a doua zi.

Magiun din struguri 
cu nucă

Ingrediente: 5 kg. de
struguri negri, 1 kg. zahăr,

zeama de la o lămâie, 250 ml
apă, 200 g nuci tăiate, scor -
țișoară, 1-2 l must proaspăt,
negru și gros.

Mod de preparare:
Strugurii se spală, se aleg

apoi boabele, care se pun la
fiert împreună cu apa sau mus-
tul, pentru 25-30 minute până
când acestea se înmoaie. Atunci
când boabele s-au înmuiat su-
ficient se dau prin sită, pentru
a se separa boabele și cojile.
Pulpa obținută se stropește cu
suc de lămâie apoi se pune la
fiert, la foc mic, pentru 3-4 ore,
amestecându-se din când în
când. Dacă este cazul, compo -
ziția se completează cu must,
dar în acest caz magiunul se
fierbe mai mult. Când magiunul
scade la mai puțin de jumătate
și începe să prindă consistența
dorită se oprește focul și se
adaugă nuca, amestecându-se
ușor. Magiunul obținut poate fi
aromat după preferință, apoi
fierbinte, se va turna în bor-
canele sterilizate. Se lasă apoi la
cald, până a doua zi.

***
• În cura de struguri, nu tri -

ționiștii recomandă ca stru gu -
rii, bine copți, să fie consumați
cu coajă și sâmburi.

•  Cura începe cu o perioadă
de trei zile, în care fructul se
consumă progresiv, pornind de
la o jumătate de kilogram pe zi.
După acest interval, urmează o
cură de cinci zile, în care se
consumă doar strugurii
proaspeți sau sub formă de
must.  

• În timpul curelor, se
renunță la produse afumate,
conservate în oțet, murături,
mâncăruri grase, legume
crude, lapte, bere, apă minerală
sau  alte fructe, potrivit sfatna-
turist.ro. 

• Înainte de a începe cura,
persoanele  cu probleme de
sănătate trebuie să ceară avizul
medicului.

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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Trebuie să fiți mai atenți cu chel-
tuielile întrucât, în perioada
următoare, veți primi facturi
mai vechi, pe care nu le-ați achi-
tat la timp. Chiar dacă sunteți
apreciați la locul de muncă,
situația nu vă mulțumește în-
trucât câștigurile sunt modeste.

Este momentul să vă și odihniți,
întrucât ați muncit mult la un
proiect important pentru voi și
familie. Partenerul de cuplu vă
sprijină în continuare, dar tre-
buie să vă faceți un program
mai lejer. La serviciu nu sunt
probleme deosebite.

Dezechilibrele din viața de cuplu
vor reveni la normal, în cel mai
scurt timp. Totul este să priviți cu
seriozitate lucrurile pe care le
considerați simple și să vă im pli -
cați mai mult atunci când
începeți un proiect comun. La
serviciu sunteți apreciați și este
posibil să primiți bani în plus.

Vă confruntați în continuare cu
unele probleme legate de bani,
dar până la urmă veți ajunge la
liman. La locul de muncă vi se
oferă șansa să participați la
cursuri de pregătire profesio -
nală, care vă ajută mult în ac-
tivitatea voastră viitoare.

Se anunță noi provocări la locul
de muncă, iar dacă unele lucruri
nu sunt în favoarea voastră, vă
puteți reorienta. Este o perioadă
mai dificilă acum, dar pot
apărea unele oferte avantajoase
de colaborare. Evitați cheltuielile
inutile.

Sunt șanse de câștig și din alte
activități extraprofesionale. La
locul de muncă lăsați lucrurile
așa cum sunt și nu interveniți
ca să schimbați ceva. Dacă unii
dintre colegi fac greșeli,
așteptați să se corecteze sin-
guri.

În următoarea perioadă, se vor
evidenția relațiile parteneriale,
dar evitați să vorbiți despre pla-
nurile voastre. Apar posibilități
de avansare profesională sau de
găsirea unui nou loc de muncă.
Familia vă este aproape și
încearcă să vă susțină.

Vă puteți baza pe venituri con-
sistente în următoarea
perioadă. Dacă aveți datorii,
este posibil ca o persoană
apropiată să vă ajute, oferindu-
vă o sumă generoasă. În relația
de cuplu aveți nevoie de încura-
jare și siguranță.

Este timpul să vă ocupați de
carieră și să vă implicați în
proiecte care pot fi utile pe viitor.
Nu este exclus să vi se propună
călătorii în interes de serviciu, în
care veți întâlni persoane care
vă pot ajuta în carieră.

La locul de muncă apar situații
deosebite și sunteți nevoiți să vă
implicați în activități cu care nu
aveți nimic de-a face. În aceste
condiții, vor fi și unele dispute
între colegi, pe care încercați să
le aplanați. Până la urmă lu-
crurile vor reintra în normal.

Reușiți să vă refaceți bugetul și
chiar să vă achitați unele datorii
mai vechi. Un partener sau un
prieten apropiat vă oferă posi-
bilitatea să câștigați niște bani
în plus. Planurile pe care le aveți,
le puteți pune în aplicare. 

Vă descurcați bine din punct de
vedere financiar. De aceea, o
vacanță în această perioadă este
binevenită, mai ales că cheltu-
ielile vor fi mai mici. Dacă nu
sunteți atenți, problemele de
sănătate mai vechi se pot ampli-
fica.

• Discuție între vecine
- Tu Mărie, de ce urlă Ion în halul ăsta?
- Îi ies dinții!
- Cum tulai, că-i trecut bine de 60 de ani?!
- Și-o înghițit ieri proteza!

• Reproșuri…
Soția: - Am avut grijă de tine când ți s-a făcut rău,

ți-am gătit!
Soțul: - Amesteci lucrurile,  mi-ai gătit, apoi mi

s-a făcut rău!

• Sfatul unui prieten
Doi prieteni stau de vorbă la o bere, iar unul din-

tre ei zice:
- Oare ce să fac? Iubita îmi tot bate apropouri că

suntem de doi ani împreună și ea vrea îmbrăcată
în alb?

- O înscrii la karate…

• La școală
Profesoara către elev:
- Mâine să vii la școală cu bunicul tău!
- Poate cu tata!
- Nu, cu bunicul! Vreau să-i arat ce tâmpenii

debitează fiu-su, când îți face ție temele.

• De sezon…
Iubi, vii să facem duș împreună ca să consumăm

mai puțin?
- Stai să mă îmbrac și vin!
- Te îmbraci ca să faci dus?!
- Păi da, ca să spălăm și rufele în aceeași apă…

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Duminică, 25 septembrie, ora 22,00

Chéri
Acțiunea filmului are loc în Parisul anilor 1920.

Retrasă din activitate,  curtezana Madame Peloux îl
trimite pe fiul ei, Chéri, un băiat răsfățat, în vârstă
de 19 ani, la mai tânăra ei prietenă și rivală, Lea,
pentru a-l iniția în tainele amorului. Între Chéri și
Lea de Lonval, o femeie matură și foarte
seducătoare, începe o relație, care durează timp de
șase ani. Dar, la un moment dat,  cei doi sunt nevoiți
să pună capăt relației, Chéri fiind  obligat să se
căsătorea cu Edmée, tânăra fiică a unei alte
curtezane. Ei acceptă despărțirea, dar realizează
prea târziu că legătura lor înseamnă mai mult decât
plăcerea trupului.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

R - H - V - F - POTABILA - ARPA - AS - FII - RANA - BAMBUS - IA - UI - AG - A - PNEU - A - CERT - MIN - MIEL - NG - C - B - S - A - AA - LAMAISTA - SUD ESTUL CHINEI - NATIV

- VARIANTA - LEALA - NANI - MANEVRA - IAURT - MAGNAT - CRA - HAOS - LP - SMOC - IDO - BEA - I - A - R - MH - A - P - FRUCTE DE PADURE - ESEU - UL - RIZOM - APT

- SCOARTA - L - RADIO - NOE - TEI - FOSA - DROB - TATE - SI - TRIL - AURAR - BA - CIUPERCI - RB - BEEP - SUIT - VIU - LINGAI - CT - ZIAR - LEI - INAMORATI 

Vineri, 23 septembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Omul din interior
DIVA, ora 23,05, Te mai măriți cu mine?

Sâmbătă, 24 septembrie
DIVA, ora 20,00, Crimă la St Omer
PRO TV, ora 22,45, Copshop

Duminică, 25 septembrie
NAȚIONAL TV, ORA 20,15, Triunghiul iubirii
ACASĂ, ora 21,00, Cu ochii pe prințesă

Luni, 26 septembrie
NAȚIONAL TV, ora 21,30, Justiție în limita

legii
PRO CINEMA, ora 22,15, Nu respira!

Marți, 27 septembrie
NAȚIONAL TV, ora 21,30, Regele armelor
TVR 1, ora 22,00, Darling

Miercuri, 28 septembrie
PPRO CINEMA, ora 20,30, Campionul
TVR 1, ora 22,00, Fata cu cercel de perlă

Joi, 29 septembrie
TVR 2, ora 20,00, Suspectă de crimă
NAȚIONAL TV, ora 22,30, Secretul junglei



Împrumuturile pentru
pensii speciale și alte
șmecherii, duc la fali-

mentul țarii. Lumea
vestică a luat-o razna. Nu e
nicio conspirație. Este
rezultatul a 32 de ani în
care drogați și
dezechilibrați psihic au
devenit vedete, filosofi,
universitari, jurnaliști, in-
fluenceri, politicieni.
Școala, Bisericile dar și
mass-media, din rațiuni
economice, ca să fie mai
atractive și mai prospere
financiar, în loc să mai fie
formatori de opinie, s-au
lăsat deformate de opiniile
vulgului.

Într-o prosperitate pe cre -
dit, copiii nu s-au mai matur-
izat și tot mai mulți au rămas
niște adolescenți tembeli și la
50 de ani.

Științele au capitulat în
fața profitului și au alimentat
orgia colectivă. Și astfel cerc-
etarea științifică a reușit, de
exemplu, să creeze sânul per-
fect, dar nu să rezolve pro -
blema energiei electrice sau
foametei. Imbecilii cu studii
superioare, deveniți analfa -
beți funcționali, au vândut
țara și au dus-o în faliment.
Planificarea războiului și a
crizei energetice duc la ,,sinu-
ciderea Europei”. Colonia
România este consecința unui
,,jaf organizat”. 

Pur și simplu suntem într-
o societate atât de distrusă in-
telectual și moral încât orice
demență a devenit posibilă.
Ea nu poate acționa rațional
în demența asta, controlată
de unii bubuli, bielderbergo
devosieni toți mincinoși. Dar
„încremenirea în proiect“ a
realității autohtone nu lasă
prea mult loc imaginației.
„Chestiunea“ e încă „pe tapet“,
ca și cum vorbim și scriem de
pomană. Așa că mai încerc…

Nu scapă nimeni! 

Sau aproape nimeni.
Loveşte în proşti (care devin
fuduli), ca şi în deştepţi, (care
devin proşti). Sminteşte, în
egală măsură, pe urâţi şi pe
frumoşi, pe talentaţi şi pe
netalentaţi, pe credincioşi şi
pe atei, pe politicieni şi pe
„simplii cetăţeni“, pe laici ca şi
pe aparţinătorii clerului.
Reuşeşte să transforme com-
plexele de inferioritate în

complexe de superioritate,
încurajează impostura, am -
pu  tează simţul ridicolului,
inhibă orice urmă de umor, de
decenţă, de generozitate. Eul
propriu pârjoleşte totul în jur:
realitatea devine materia
primă a unor ambiţii private,
ceilalţi devin adversari sau
unelte, viaţa nu mai e trăită
decât ca o mare ocazie pentru
un cult egolatru. Cazurile de
vindecare sunt rare. E nevoie
de efectul trezitor al unui eşec
de proporţii, de vreo su fe -
rinţă destrămătoare, de
uitarea de sine a unei în dră -
gostiri absorbante sau a unei
radicale schimbări de destin.
De regulă însă, şi eşecul e citit
tot în cheia îngâmfării. Sunt
de vină ceilalţi, ţara, veacul,
soarta… 

Îngâmfatul are în raniţă
bastonul de dictator

Iar dacă, prin concursul
capricios al împrejurărilor,
vanitosul (îngâmfatul)  ajun -
ge, totuşi, în vârful piramidei,
oficiul lui va fi mereu pândit
de abuzul autoritar. Trebuie,
totuși, să admit că  îngâm-
farea e mai aproape de utopia
de sine a intelectualului prost,
decât de metabolismul lăun -
tric al „omului simplu“. Un
ţăran îngâmfat păstrează, în
exerciţiul vanităţii sale, o
anumită candoare. Nu poate
fi luat prea în serios şi, în gen-
eral, nu face victime. În plus,
rareori ajunge în poziţii pub-
lice care să dea frâu liber unei
pernicioase dilataţii de sine.

Cât despre târgoveţul
obişnuit (de la funcţionărime
la veleitarii luptei politice), el
îşi trăieşte îngâmfarea mai
degrabă ca lăcomie. Lăcomie
de bunuri, de însemne ale
reuşitei sociale, de privilegii.
Intelectualul vanitos trăieşte
mai puţin în lăcomia de
câştig, decât trăieşte într-o
desfigurantă lăcomie de sine.
Ataşat până la pasiune de
calităţile sale, de îndreptă -
ţirile sale, de mintea şi de
farmecul său, de competenţa
sa, de performanţele sale, el
vrea să scurtcircuiteze dru-
mul spre statuie, spre demni -
tăţile ultime, spre recunoş-
 tinţa obştească. 

Şi cu cât e mai pornit, mai
nărăvit, mai hămesit, cu atât e
mai ineficient şi mai deza mă -

gitor. Inşii cei mai inteligenţi
ajung să fie, din cauza
îngâmfării, de o monumentală
prostie. Inadec vaţi, nerealişti
în deciziile lor strategice, din
ce în ce mai caraghioşi în defi-
larea lor arogantă dinaintea
„mulţimii“, ei pierd, cu aere de
învingători, toate bătăliile.
Hipersensibili la linguşeală şi
opaci (cu o mină ofensată) la
orice observaţie critică,
asemenea indivizi sunt greu
de ajutat. Nu pricep cum de te
poţi îndoi de excelenţa lor, de
anvergura lor providenţială.
Oricum, ei ştiu mai bine decât
oricine ce au de făcut. Curăţată
de toxina îngâmfării, interven -
ţia lor în viaţa publică ar putea
fi, într-adevăr, esenţială, salva-
toare. Dar sabotată  ea nu face
decât să încurce lucrurile, să
înşele toate aşteptările, să
sporească haosul din jur. 

Derapajul şi falimentul
multor vieţi 

Se explică prin nebunia
latentă a  prostiei. Există
femei frumoase, pe care
îngâmfarea le schimonoseşte
fizic, există premianţi, care
ratează cariere onorabile,
pentru că alunecă într-un
sterilizant narcisism, există
cupluri care sucombă, din
cauza unor intratabile accese
de îngâmfarea, de ţâfnă
autocomplezentă, de ambele
părţi. Dizolvantă la nivel indi-
vidual, îngâmfarea nu e mai
puţin primejdioasă la nivel
colectiv. Îngâmfarea de par-
tid, combinată cu impure in-
terese de grup, pune cu
uşu  rinţă între paranteze
problematica adevărată a
ţării şi a naţiunii. 

Prostia națională,  la rândul
ei, hrănită de un provincial
excepţionalism etnic, poate,
de asemenea, produce
monştri. Succesul stimulează,
inevitabil, îngâmfarea, aneste -
ziind simţul deşertăciunii. Dar
şi insuccesul e, pe această
linie, catastrofal: e urmat, mai
întotdeauna, de irezistibile
valuri de frustrare, în care
mania persecuţiei, invidia, ura
de toţi şi de toate ajung să
frizeze patologia. O formă
perfidă a prostiei se exprimă
în convingerea că ea este, pre-
ponderent, viciul altora. Dar
repet: în fapt, nu scapă nimeni
de ea. Sau aproape nimeni. O

simțim zilnic pe pielea
noastră…

Politica de sabotare 
a României 

A fost bine pusă la punct.
Primarii au avut sarcina să
distrugă buticurile de cartier,
pe motiv că dau un aspect
necivilizat străzii și urbanis-
mul este în suferință. În reali-
tate, eliminau orice urmă de
concurență făcută supermar-
keturilor. Am dărâmat
tradiționalele fabrici de pâine
și i-am lăsat pe turci și arabi
să ne învețe panificația și pa-
tiseria făcute la colțul străzii.
Apoi am importat aluatul
congelat, de parcă aici nu mai
existau ingredientele din care
să-l preparăm. Treptat, raf-
turile din supermarketuri s-
au umplut cu produse de
import. Ne-am adus cancerul
în aproape fiecare casă. 

Porcii românești se îm -
bolnăveau periodic de pestă,
așa că în locul lor au apărut
cei din Germania, al căror
gust seamănă cu orice, mai
puțin cu carnea de porc.
Multa bătaie de joc! Cum să
mănânci din ceea ce ai produs
din propria ogradă? Nu e
voie. 

Europa are nevoie de noi
doar pentru a-și desface pro-
dusele, de regulă de proastă
calitate. Ei ne fura cu totul iar
noi suntem botaniști. În
condițiile astea, la ce i-ar mai
trebui țăranului atâta pă -
mânt? Ce să cultive pe el, dacă
nu mai are animale și la su-
permarket nu mai poate intra
să desfacă producția proprie? 

Guvernul știe însă cum se
poate rezolva problema. Un
pământ nelucrat din lipsă de
utilaje, bolovănos sau sufocat
de scaieți și buruieni, mai
bine îl vindem și plantăm fo-
tovoltaice. S-a trecut peste
interdicțiile de înstrăinare
timp de opt de ani de la
dobândire, peste condițiile
privind domiciliul sau rezi -
dența. Gata, vindem totul.
Pământul României se vinde
fără a se ține cont de con -
secințe. Cum ne mai putem
asigura consumul intern,
dacă pământul nu ne mai
aparține? Pe cine intere sea -
ză? 

Jaful pus la cale de PNL,
PSD, împreună cu USR PLUS

și UDMR atinge proporții
greu de imaginat. CSAT nu
vede, nu aude. Nu se știe din
ce motive a apărut inițiativa
legislativă. Nimeni nu explică,
folosind argumente solide, de
ce pământul trebuie vândut.
Altcineva sau altceva trebuie
să fie în spate. Cred că este
rezultatul unor înțelegeri, de
care românii nu au știut,
înțelegeri făcute în cotloanele
ascunse ale Uniunii Euro -
pene. 

Independența 
alimentară 

Este o problemă ce vizează
securitatea națională a Româ -
niei, dar nu l-am auzit pe Dl.
Iohannis să o discute în CSAT.
Și nici nu cred că-l voi auzi. De
ce ar face-o, dacă instrucțiu -
nile sunt venite pe o filieră
cunoscută tuturor, dar numai
el nu o recunoaște? Rolul lui
este doar să execute ce se
stabilește în altă parte, nu în
România. Președintele a
greșit când a spus și făcut ,,gu-
vernul și parlamentul meu”.
Acestea și altele au grăbit...
eșuarea statului. Acest stat
eșuat a fost anunțat de
Președinte.   

PS. Dacă pensiile se in de -
xează cu 20%, pensia de
1.000 lei devine 1.200 lei, iar
pensia de 20.000 lei va fi de
24.000 lei. Explicațiile le
găsiți la PNL, PSD, UDMR,
USR, AUR. ”Pentru unii
mumă, iar pentru alții ciumă.’’
Aceste diferențe înseamnă
hoție și falimentul unui stat
eșuat. 

Al dumneavoastră, același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:
La început, se așază în

borcan crenguțele de cimbru

și mărar, iar peste ele se pun

gogonelele. Peste gogonelele

din borcan se pun frunzele

de țelină, vișin și hreanul.

Pentru saramură, se pune

apa cu sare la fiert. Pentru un

litru de apă, este nevoie de o

lingură de sare. Când sara-

mura dă în clocot, se adaugă

usturoiul zdrobit și se stinge

focul. Se toarnă apoi încet

peste gogonele până se

umple borcanul, apoi se

capsează. După ce  saramura

s-a răcit, borcanele se

depozitează în cămară. 

Important!
Nu se folosește sarea io -

dată. Este indicată sarea

gemă, brută, cumpărată vrac

din comerț.

Gogonelele nu trebuie să

plutească. Alături de gogo -

nele, în borcane se pot pune

și alte legume: morcov,

conopidă, sfeclă roșie sau

varză roșie.

Mod de preparare:
Ghebele, curățate și spăla -

te, se pun la fiert, apoi se

clătesc de câteva ori, în apă

rece. Scurse de apă, se dau

prin mașina de tocat,

folosindu-se sita cu găuri

mari. Ceapa, morcovii și

gogoșarii, fiecare separat, se

trec prin robot sau mașina de

tocat. Se pregătește o cratiță

mai mare, în care se pune

uleiul la încins, se adaugă

ceapa, care se presară cu sare,

piper și foi de dafin. Când

ceapa devine sticloasă, se

adaugă morcovii, după apro -

ximativ zece minute gogo -

șarii tocați. Ingredientele se

amestecă bine, iar la final,

după încă 20 de minute se

adaugă ghebele și pasta de to-

mate. 

Zacusca se lasă la fiert,

amestecându-se des, până se

observă că uleiul se ridică la

suprafață. 

Când este gata, zacusca se

pune în borcanele sterilizate,

se etanșeizează și se  ține la

cald, până a doua zi.

INGREDIENTE

4,5 kg ghebe (cântărite după ce au fiert),4 kg
gogoșarii (curățați, fără cozi și semințe), 1 kg ceapă
curățată, 1 l ulei, 700 g morcov curățat, 370 g pastă de
tomate, 4 foi de dafin. 

INGREDIENTE

5 kilograme gogonele,  cimbru,  mărar,  usturoi,
hrean, frunze de ţelină, frunze de vișin, sare.

GoGoNElE MuRaTE  

ZaCusCă DE GhEbE

pasTă pENTRu Gulaș 

Mod de preparare:
Gogoșarii se spală, li se

scot cotoarele și se taie

bucăți. Se dau apoi prin

mașina de tocat, cu ceapa și

usturoiul. 

Se adaugă apoi sucul de

roșii și sarea, apoi legumele

se fierb 15 minute. După

fierbere, compoziția se

mixează cu blenderul, se dă

din nou la fiert pentru 20 de

minute, se adaugă conser-

vantul și se toarnă în bor-

cane. 

Borcanele, închise er-

metic, se întorc cu capacul în

jos, apoi se lasă să se

răcească în pături.

INGREDIENTE

5 kg de gogoșari, 2 kg
ceapă, 150 g usturoi, 2
litri suc de roșii, 8 lin-
guri de sare, conservant.

Mod de preparare
Perele se curăță de coajă,

se taie partea fără cotor în

cubulețe, apoi se pun la fiert,

în doi litri de apă. Perele

fierte se pasează și se trec

printr-o strecurătoare. Can-

titatea de pere pasate va fi

egală cu cantitatea de zahăr.

Perele pasate se pun la fiert

împreună cu zahărul, la foc

mic. Când marmelada începe

să aibă consistență, se ia de

pe foc și se pune în borcane.

Borcanele capsate se pun

apoi în baie de abur, pentru

15 minute. A doua zi se așază

în cămară.

MaRMElaDă DE pERE 

INGREDIENTE

2,5 kg pere de iarnă, zahar, vanilie.

Compot de mure 
Ingrediente: 3,5 kg de mure, 1,200

kg zahăr.
Mod de preparare: Fructele se spală

și se curăță de codițe, apoi se pun într-o

cratiță. Peste ele se toarnă un sirop de

zahăr, cu o concentrație de 65%. Se lasă

așa câteva ore sau de seara până

dimineața, apoi murele se strecoară și se

pun în borcanele sterilizate. Siropul scurs

se încălzește până la fierbere, se toarnă

peste fructe, apoi borcanele se capsează.
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tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

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,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

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 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 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, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

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

l Vând 2 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, tele-
fon: 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
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. 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 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 Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

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

MATRIMONIALE

l Tânăr, 43 de ani, singur, su-
fletist, caut o fată de vârstă apropiată
pentru o relație serioasă. Telefon:
0732.469.582.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi 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 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 aparat de sudură la 220 V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi supertit, de la 1,5-5. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

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 cu ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit mâncare etc. mașină de
tricotat manuală și ață culori și
grosimi diferite. Tel. 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, 
preţ 1600 lei. 
Telefon: 0751.462.085.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, cu-
loarea 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 pen-
tru masaj cu 4 trepte, nouă, 300 lei,
bibliotecă nouă, cu 5 corpuri, din 
care 2 sunt dulapuri cu 2 uși. 
Telefon: 0751.462.085.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Deva – Construcţia tune -
lurilor pentru urşi, de pe au-
tostrada A1 Deva -Lugoj, va fi
făcută de o firmă românească,
aceasta fiind desemnată ca
fiind câştigătoarea licitaţiei
organizată de CNAIR. Va -
loarea contractului se ridică
la 1,82 miliarde lei, fără TVA,
iar finanţarea este asigurată
prin PNRR. 

Durata contractului este
de 45 de luni, din care 11 luni
perioada de proiectare și 34
de luni perioada de execuție a
lucrărilor. Perioada de garan -

ție a lucrărilor este de 10 ani. 
Lungimea celor două tu ne -

luri va fi de aproximativ 2,13
km. Tunelurile vor fi formate
din două galerii uni direc -
ționale prevăzute pe fiecare
cale de circulație cu platfor -
ma de 11,25 m.

Semnarea contractului de
achiziție publică va fi posibilă
după expirarea perioadei de
depunere a eventualelor con -
tes tații și respectiv după so lu -
ționarea contestaților/
plân gerilor formulate în ca -
drul procedurii de atribuire.

Tunelurile pentru urşi-
construite de 

o firmă românească

Hunedoara- Zilele acestea
au început operaţiunile pen-
tru restaurarea exteriorului
Turnului Neboisa, în cadrul
amplului proiect de restau-
rare şi conservare, în valoare
de aproximativ 5 milioane de
euro, derulat la Castelul
Corvinilor, prin Programul
Operaţional Regional.

După ce, în prealabil,
zidurile au fost curăţate de
pulberile industriale depuse
de-a lungul a mai bine de un
secol, acum se efectuează
lucrări de rostuire a paramen-
tului, completare a zidă riei şi
restaurare zidurilor şi ten-
cuielilor exterioare. Restau-
rarea interiorului turnului
este finalizată. 

Turnul Neboisa are o
înălţime de 15 de metri,
ziduri groase de 2,40 metri,
cinci niveluri de apărare
prevăzute cu guri de tragere
şi a fost ridicat în cea de-a
doua etapă de construire a
Castelului Corvinilor din tim-

pul lui Iancu (Ioan) de Hune-
doara, etapă care a avut loc
între 1446 şi 1452. Edificiul
avea un rol strict militar, acela
de a apăra latura vestică a

Castelului, cea mai vulne -
rabilă la atacuri. Numele său
a fost dat de mercenarii sârbi
care făceau parte din trupele
de apărare a reşedinţei fami-

liei nobiliare de Hunedoara.
În sârbeşte, „Ne bojsa”
înseamă „Nu te teme”. 

Până acum, în cadrul actu-
alului proiect de restaurare –
conservare cu finanţare
europeană, au fost finalizate
ori sunt aproape de finalizare
lucrări în Palatul Administra-
tiv, Turnul Pustiu, Turnul
Tezaur, Turnul Capistrano,
Turnul Buzdugan, Turnul
Vechi de Poartă, Turnul Nou
de Poartă şi Galeria Suspen -
dată. Imediat după finali za -
rea lucrărilor, Primăria
mu ni  cipiului Hunedoara şi
admi nistraţia Muzeului
Castelul Corvinilor va începe
implementarea unui al doilea
proiect, tot cu finanţare
europeană, în valoare totală
de 6,6 milioane de euro, al
cărui scop va fi restaurarea,
conservarea şi punerea în
valoare a unor componente
ale edificiului medieval ce nu
au putut fi incluse în proiec-
tul actual

Castelul Corvinilor – lucrările de
restaurare au ajuns la Turnul Neboisa

Săptămâna

Europeană a

Sportului

aduce restricții

de circulație 

la Deva
Deva - Săptămâna Eu -

ro peană a Sportului aduce
restricții de circulație la
Deva, în acest weekend.
Pentru buna desfășurarea
a activităților sportive,
traficul rutier va fi închis
pe Bulevardul 1 Decem-
brie 1918, sectorul de
drum cuprins între
intersecția cu Piața Victo-
riei și Bulevardul Iuliu
Maniu, după cum ur -
mează: vineri, 23 septem-
brie, între orele 17:30 –
18:00, şi duminică, 25 sep-
tembrie, între orele 8:00 –
16:00. Primăria Municipi-
ului Deva face apel la toți
participanții la traficul ru-
tier să dea dovadă de
înțelegere și să folosească
rute ocolitoare, după caz.

Prețul lemnului

utilizat pentru

încălzire, plafonat

pentru 6 luni
Bucureşti - Premierul

Nicolae Ionel Ciucă a cerut
Ministerului Mediului, Apelor
și Pădurilor să demareze pro-
cedura de elaborare a actului
normativ în vederea plafo -
nării prețului lemnului de foc. 

Proiectul va cuprinde mai
multe măsuri de sprijin pen-
tru populație, printre care și
limitarea temporară a expor-
turilor lemnului de foc și a
produselor derivate pentru
încălzire, atât la nivel intraco-
munitar, cât și în afara UE.

”Toate aceste măsuri sunt
menite să susțină bunăstarea
familiilor din România. Lem-
nul este o resursă de bază
pentru milioane de români
care se încălzesc cu ajutorul
sobelor sau al centralelor pe
lemne. Acoperim cât mai
multe probleme cauzate de
criza energetică, iar măsurile
adoptate sunt menite să ajute
cât mai mulți oameni”, a de-
clarat premierul Ciucă.


