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SăNătAtE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Numită și “ginseng românesc”,
cătina este un fruct complex,
cu multiple calități terapeu-
tice. Poate fi consumată ca
atare, sub formă de pulbere,
sirop, suc sau alte preparate.

ADMINIStrAŢIEPAg. 3
Lucrările la barajul
Mihăileni s-au oprit, 
din nou. Autorităţile 
au trimis un memoran-
dum în care cer ajutor 
Guvernului. 

GRATUIT

300 de copii aduşi pe lume
de minore

culturăPAg. 4
Cel mai mare eveniment
cultural al acestui an 
va începe la Deva. 
Cine sunt protagoniştii 
Salonului hunedorean 
al cărţii. 
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate
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Tribunalul Hunedoara are un nou preşedinte.
Gânduri la început de mandat, într-un 
interviu exclusiv Accent Media. /pag.2

IMPORTANT!!!
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– D-le Flavius Dacian
Conta, din luna august
sunteţi preşedintele Tri-
bunalului Hunedoara. Ca -
rie ra profesională vă
re comandă pentru această
funcţie. Vă rog să punctaţi,
pentru cititorii Accent
Media, câteva repere ale
activităţii pe care aţi des -
făşurat-o

– Sunt preşe dintele Tri-
bunalului Hune doar a înce -
pând cu data de 16.08.2022.
Am deţinut funcţia de
preşedinte al Judecătoriei
Deva în perioada 01.01.2013–
31.12.2020 şi cea de vice pre -
şedinte al Judecătoriei Deva în
perioada 12.02.2021 –
12.08.2021. 

În perioada  decembrie
2005 – martie 2006  am fost
judecător la Judecătoria
Hune doara, iar în perioada
aprilie 2006 – iunie 2019 am
activat în cadrul  Judecătoriei
Deva. În  iulie 2019 am  pro-
movat în funcţie de execuţie la
Tribunalul Hunedoara, fiind
delegat la Judecătoria Deva
până în august 2019, iar în-
cepând cu data de 01.09.2021
sunt judecător în cadrul Tri-
bunalului Hunedoara.

– Se vorbește că sunteți
„omul potrivit la locul
potrivit”. Cum comentați?

– Consider că „omul po -
trivit la locul potrivit” este
omul bine pregătit pentru
ceea ce urmează să facă,
având motivația corespun -
zătoare și dorința de a fi cel
mai bun.

– Cum simțiți bucuria
succesului de a deveni
președinte și în ce măsură
aceasta se revarsă asupra
activității pe care o veți
desfășura?

– Am fost numit în funcţia
de preşedinte al Tribunalului
Hunedoara în urma promo -
vării concursului pentru nu-
mirea în funcţii de conducere
a judecătorilor la curţi de
apel, tribunale, tribunale spe-
cializate şi judecătorii, organi-
zat în perioada mai-august
2022 de către Consiliul Supe-

rior al Magistraturii, pentru
un mandat de 3 ani, conform
art. 48 din Legea nr.
303/2004, privind statutul
judecătorilor și procurorilor.

Fără a nega faptul că
recunoașterea calităților ma -
nageriale urmare a promo -
vării unui  concurs, mi-a adus
un plus de satisfacție a vieții
profesionale, consider că val-
idarea deplină a acestora va
avea loc pe măsură ce obiec-
tivele pe care mi le-am propus
în acest mandat vor fi atinse,
pas cu pas, zi după zi, fiindcă
doar aducerea la îndeplinire a
scopurilor propuse repre -
zintă, în fapt, esența unei
cariere de succes. 

De asemenea, îmi voi con-
tinua şi activitatea de jude -
cător în cadrul Secţiei Penale
a Tribunalului Hunedoara,
cariera de judecător şi per -
fecţionarea permanentă fiind
la fel de importante.

– Care credeți că trebuie
să vă fie rafinamentul spe-
cific funcției, brandul care
trebuie să vă aducă
aprecieri activității d-vs.
care de altfel solicită o mare
responsabilitate.

– Conducerea instanţei are
rolul de a configura manage-
mentul acesteia din perspec-
tiva cetăţeanului, primul pas
fiind acela al stabilirii unei
relaţii cu acesta bazată pe co-

municare permanentă, profe-
sionalism, transparenţă,
promptitudine în rezolvarea
solicitărilor, atitudine proac -
tivă şi bună credinţă. 

Scopul final este îmbu -
nătăţirea actului de justiţie
tocmai în interesul cetăţea -
nului de rând, pentru ca
reprezentanţii societăţii, in-
diferent de calitatea pe care
aceştia o au, să aibă încredere
în sistemul de justiţie, care
este în interesul cetăţenilor şi
pentru cetăţeni.

În sistemul judiciar etica
are o importanţă strategică
întrucât integritatea este
esenţială pentru îndeplinirea
adecvată a funcţiei judiciare,
iar legitimitatea soluţiilor
pronunţate este conferită în
primul rând de autoritatea
morală şi integritatea magis -
traţilor.

Conducătorul unei in sti -
tuţii din sistemul judiciar tre-
buie să se raporteze în mod
etic la atribuţiile funcţiei pe
care o ocupă şi să integreze
etica în toate componentele
activităţii instanţei.

Cred că în calitate de
conducător de instanţă îmi
revine misiunea de a pro-
mova şi menţine standarde
înalte de conduită profesio -
nală. De aceea consider că e
important să promovez o
cultură a actului de conducere
etic, responsabil, transparent

şi orientat către interesul
public.

– Cum apreciați începutul
de drum în activitatea de
președinte?

– Sunt pe deplin conștient
de provocările actuale cu care
se confruntă Tribunalul
Hunedoara și judecătoriile
din raza de competență teri -
to  rială (lipsa de judecători,
pensionarea colegilor cu
consecința repart i zării ciclice
a dosarelor nesoluționate
către judecă torii rămași în ac-
tivitate și, implicit, creșterea
volumului de activitate a
acestora, dar și a presiunii
datorată terme nelor de
soluționare, necorelarea
schemelor de personal, insta-
bilitatea legislativă cu efect în
planul practicii judiciare neu-
nitare, presiunea răspunderii
disciplinare, infrastructură
precară etc.) și care reclamă
soluții urgente și adecvate.
Acționând cu bună credință și
responsabilitate față de valo-
rile pe care sistemul nostru de
justiție este chemat să le pro-
tejeze, am convingerea că
prin valorificarea experienței
mele profesionale, a abilită -
ților dobândite și dezvoltate
de-a lungul întregii mele
cariere, pot aduce un plus val-
oare eforturilor susținute ale
colectivului de înfăptuire a
unui act de justiție de calitate,
predictibil și transparent, prin
realizarea unui management
eficient al resurselor umane
la instanţă, asigurarea unei
dimensionări echilibrate a
volumului de activitate rapor-
tat la fiecare judecător, asigu-
rarea şi, mai cu seamă, buna
gestionare a resurselor mate-
riale, umane şi financiare, ast-
fel încât să se asigure
con diţiile optime necesare
soluţionării dosare lor într-un
termen rezonabil.

– Care vă este agenda de
lucru, momentele care vă
pot face mulțumit, fericit
profesional?

– Menținerea unor stan-
darde de eficiență ridicate la
nivelul indicatorilor de cali-

tate a activității judiciare, con-
tinuarea procesului de in-
formatizare și simplificare a
accesului la justiție în benefi-
ciul direct al cetățeanului,
precum și finalizarea unor
lucrări importante de reno-
vare și modernizare la
clădirile instanțelor.

În linii mari, cred că succe-
sul profesional este mai
degrabă o stare, reflectată în
interior, dar și în exterior și nu
e determinat neapărat de
ceea ce obții când ajungi la
destinație, ci de ceea ce devii
de-a lungul drumului.

– La ce vă gândiți acum
privind viitorul d-vs. profe-
sional?

– Transpunerea în practică
a obiectivelor asumate, a cărei
importanță este accentuată
pe fondul profundelor trans -
formări legislative la care
asistăm, implică un proces
complex ce trebuie gestionat
cu obiectivitate, pre vi zibi -
litate, coerență, transparență
și adaptabilitate la situațiile
inedite ce se pot ivi pe parcur-
sul exercitării funcției de con-
ducere.

Un sistem judiciar carac-
terizat de integritate, trans -
parență și responsabilitate
este una din condițiile sine
qua non pentru dreptul la un
proces echitabil, oportun și
eficient, de către o instanță
independentă și imparțială. 

Încrederea reprezintă fun-
damentul fiecărui proces, iar
pentru îmbunătățirea aces-
teia este nevoie de o comuni-
care eficace și clară din partea
sistemului judiciar, publicul
larg trebuind să fie pe deplin
informat cu privire la activi-
tatea acestuia.

În concluzie, transparența
este cheia și presupune acce-
sul la informații complete
referitoare la sistemul judi-
ciar, menite a promova și în-
curaja încrederea publicului
în actorii implicați în procesul
judiciar.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

La Tribunalul Hunedoara - un nou președinte

Recunoaşterea calităţilor manageriale mi-a
adus un plus de satisfacţie vieţii profesionale

Dialog cu judecător Flavius Dacian CONTA preşedintele Tribunalului Hunedoara
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Deva - Aproape 300 de
copii născuți, anul trecut, în
județul Hunedoara au fost
aduși pe lume de mame care
nu au împlinit 18 ani, iar în
10% dintre cazuri și tatăl este
minor, relevă datele Direcţiei
de Asistenţă Socială Deva.  

Pe de altă parte, la nivel
naţional, potrivit reprezen -
tanților Direcţiei de Sănătate
Publică Hunedoara, cinci din
zece mame minore din Româ-
nia nu au fost niciodată la un
control de specialitate – ceea
ce a condus la o creștere de
patru ori a nașterilor prema-
ture. 

Specialiştii estimează că
una din şase adolescente care
a avut un copil înainte de 15
ani, va avea al doilea copil
înainte de împlinirea vârstei
de 18 ani. De asemenea, la
nivel european, 43% dintre
sarcini sunt nedorite. 

În acest context, specialiștii
atrag atenția și asupra riscu -
rilor pe care le implică mater-

nitatea precoce sau întreru-
perea sarcinii în rândul ado-
lescentelor - de la modificările
fizice și emoționale până la
dificultățile sociale, care se

reflectă atât asupra mamei, cât
și a copilului.

Datele statistice au fost
făcute publice cu ocazia Zilei
Mondiale a Contracepţiei, ce a

fost marcată la începutul aces-
tei săptămâni în judeţ prin di-
verse acţiuni de conştientizare
a tinerilor despre lipsa edu -
caţiei sexuale.

Aproape 300 de copii 
au fost aduşi pe lume 
de mame sub 18 ani

Disponibilizări

în minerit: 

350 de angajaţi

pleacă de la 

1 octombrie

Deva - Un număr de
350 de angajaţi ai Com-
plexului Energetic Hune-
doara (CEH), care lucrează
la minele din Valea Jiului,
vor fi disponibilizaţi în-
cepând cu data 1 octom -
brie, ei urmând să
be  ne  ficieze de sume com-
pensatorii şi venituri de
completare. 

„Cei 350 de angajaţi se
află în preaviz, iar acesta se
încheie pe 30 septembrie.
Este vorba despre oameni
care şi-au exprimat în scris
intenţia de a pleca din sis-
tem. Majoritatea lucrează
la minele de cărbune, iar
câţiva la termocentrala de
la Paroşeni. Mai mult de
jumătate dintre cei care
vor fi disponibilizaţi, vor
ieşi direct la pensie”, a de-
clarat administratorul spe-
cial al CEH, Cristian Roşu.

Personalul disponibi-
lizat va beneficia de plăţi
compensatorii în valoare
de 10.000 de euro, venituri
de completare şi vechime
în muncă pentru patru ani,
în cazul minerilor, şi doi
ani pentru energeticieni.

Disponibilizările de per-
sonal din cadrul minelor
din Valea Jiului se înscriu
în cadrul programului de
reducere treptată a exploa -
tării cărbunelui, prevăzut
să se încheie la finele anu-
lui 2030, urmând ca până
la sfârşitul anului 2032 să
se deruleze etapele de
închidere subte rană, eco -
lo gizare a supra feţelor şi
redarea lor în circuitul na -
tural. 

Deva – Lucrările la amena-
jarea hidrotehnică de la
Mihăileni au fost oprite, din
nou, ca urmare a unor
hotărâri judecătoreşti ale
instanţelor de la Tribunalul
Cluj şi Curtea de Apel Cluj. 

În aceste condiţii, autorită -
ţile şi membrii Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă (CJSU) Hunedoara au
semnat un memorandum în
care atrag atenţia asupra
riscurilor care decurg din
sistarea investiţiei, documen-
tul fiind trimis Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor,
prim-ministrului Nicolae
Ciucă şi ministrului Afacerilor
Interne, Lucian Bode. 

Documentul adresat Gu-
vernului României atrage
atenția asupra situației difi-
cile în care se află obiectivul
de la Mihăileni, investiție
începută în anul 1987 și
aflată în prag de finalizare, și
asupra riscurilor uriașe pe
care le implică nedarea sa în
exploatare. 

CJSU solicită sprijin în ve -
derea reluării şi finalizării
lucrărilor la această investiţie,

în caz contrar specialiştii
avertizând că există „riscul
major” de inundaţii în aval, pe
sectorul râului Crişul Alb,
între Mihăileni şi comuna
Vaţa de Jos.

De asemenea, este sem-
nalat pericolul ca 16 imobile
aflate în cuveta lacului de acu-
mulare să fie inundate, iar
alte 20 de case să fie izolate.

Preşedintele Consiliului
Judeţean (CJ) Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, care a sem-
nat Memorandumul alături
de membrii CJSU, a apreciat

că oprirea lucrărilor implică
"riscuri uriaşe" şi că a solicitat
CJSU Hunedoara ca barajul să
fie declarat drept obiectiv
strategic de interes naţional.

„Îi mulțumesc prefectului
județului Hunedoara, Călin
Petru Marian, pentru recep-
tivitatea de care a dat dovadă,
ca urmare a adresei trans-
mise de către Consiliul
Județean Hunedoara în data
de 16.09.2022, în care am
atras atenția asupra riscurilor
pe care le implică oprirea
lucrărilor și am solicitat con-

vocarea CJSU Hunedoara în
vederea declarării barajului
drept obiectiv strategic de in-
teres național. Sistarea lucră -
rilor la barajul de la Mihăileni
provoacă îngrijorare, cu atât
mai mult cu cât scopul pentru
care se realizează acumularea
nu ar putea fi atins, iar zonele
din aval ar fi lipsite de
apărare împotriva inunda -
țiilor și de asigurarea sursei
de apă potabilă. Având în
vedere importanța amena -
jării hidro-tehnice de la
Mihăileni, prin memorandu-
mul semnat marţi, solicităm
luarea măsurilor legale, astfel
încât, în cel mai scurt timp, să
fie deblocată situația și relu-
ate lucrările”, a spus preşe -
dintele CJ Hunedoara.

Lucrările de construcţie de
la Mihăileni au început în
anul 1987, iar până acum a
fost finalizat barajul lacului
de acumulare, evacuatorul de
ape mari şi sediul exploatării.
Parţial au fost executate re -
gularizarea în aval a Crişului
Alb, devierea DN 74 Brad-
Abrud şi strămutarea unor
gospodării.

Lucrările la barajul Mihăileni au fost oprite; 
autorităţile se adresează guvernului



va face o reconstituire sui
generis a momentului
încoronării regilor României
Mari.

Așteptat cu nerăbdare de
miile de iubitori de lectură
care îi vor trece pragul, Sa-
lonul Hunedorean al Cărții va
prilejui întâlnirea cu
personalități de marcă ale
culturii noastre care își vor
lansa cărțile la Deva. De
asemenea, editurile, dis-
tribuitorii de carte, librarii și
bibliotecarii prezenți la Deva
vor fi într-un permanent dia-
log cu un public avizat, care
știe să aprecieze valoarea
unei cărți. Este o bucurie pen-
tru noi să constatăm că, deși
ne aflăm în era internetului,
lectura cărților în format
tradițional, pe hârtie, nu și-a
spus încă ultimul cuvânt și
plăcerea cititului, a răsfoitului
unei astfel de cărți nu va
dispărea prea curând. 

Așteptăm, prin urmare,
același public numeros, de
toate vârstele și ocupațiile, iu-
bitorii de carte și de lectură
pentru care, an de an, Salonul
Hunedorean al Cărții este o
mare sărbătoare a spiritului.

Manager,
Ioan Sebastian BARA

B
iblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”

Hunedoara - Deva, cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,
organizează, în pe-
rioada 12 – 15 oc-
tombrie 2022, cea de-a
XXI-a ediție a Salonului
Hunedorean al Cărții,
eveniment cultural de-
venit tradițional, foarte
apreciat de iubitorii de
carte din Deva și din
județul Hunedoara.

Salonul va fi accesibil pu -
blicului zilnic între orele
10:00 și 20:00, intrarea fiind
gratuită.

Salonul Hunedorean al
Cărții este evenimentul cul-
tural pe care biblioteca
județeană îl pregătește din
timp, cu mult profesionalism,
cu drag și respect față de citi-
torii fideli, față de toți pri-
etenii cărții, față de oaspeții
noștri: scriitori, edituri, li-
brari.

Ca și în anii precedenți, și
la această ediție vom avea o
participare numeroasă, con -
cretizată în cele peste 80 de
edituri din țară și din județ.

Din țară vor fi prezente
următoarele edituri:

- din Alba Iulia: Aeternitas;
- din Baia Mare: Proema;
- din Brașov: Arco Iris,

Okian;
- din Brăila: Torent Press;
- din București: Academia

Română - Institutul Național
pentru Studiul Totalitarismu-
lui, Alcor Edimpex S.R.L.,
Alias Publishing, All, Amurg
Sentimental, Art, Asociația
Macedonenilor din România,
Bookzone, Cartex, Corint,
Corint Junior, Crime Scene
Press, Curtea Veche Publish-
ing, Diana Press, Editura
Militară, Eikon, Flamingo, For
You, Ganesha, Girasol, Hu-
manitas, Leda, Litera, Meteor
Press, Nemira, Niculescu, Noi
Media Print, Orizonturi,
Paideia, Prior Media Group,
RAO, Romhelion, Saeculum
IO, Semne - Artemis, Trei, Tri-
tonic, Univers, Univers Enci-
clopedic Books, Vivaldi,
Vremea, Zorio;

- din Buzău: Academia
Virtuților;

- din Cluj-Napoca: Arg-
onaut, Ari, Asociația Culturală
Myrobiblion, Byton Music,
Casa Cărții de Știință, Librăria
Online „Piața de Carte”, Mega,
Presa Universitară Clujeană,

Redacția Tribuna, Risoprint,
Școala Ardeleană;

- din Drobeta-Turnu Sev-
erin: Ștef;

- din Iași: Colecția de Carte
și Artă „Harnău”, Doxologia,
Polirom;

- din Pitești: Carminis,
Diana, Nomina;

- din Satu Mare: In-
spirescu;

- din Sibiu: Agnos, D*A*S,
Neo Drom;

- din Slatina: Hoffman;
- din Târgoviște: Cetatea

de Scaun;
- din Târgu Mureș: Vatra

veche.
Acestora li se alătură Edi-

tura Usborne din Marea Bri-
tanie.

Editurile hunedorene, ca
de obicei, vor fi prezente şi
vor organiza lansările unor
scriitori cunoscuți sau care își
vor lansa volumele de debut.
Vor fi prezente următoarele
edituri din județ:

- din Deva: Accent Media,
Călăuza v.b., Danimar, Editura
Episcopiei Devei și Hune-
doarei, Emia, Karina, Paula,
SETRAS, Vultur ZM;

- din Hațeg: Elena Francisc
Publishing;

- din Petroșani: Tehno-Art;
- din Simeria: Traian Dorz.
Un moment deosebit de

emoționant, care va bucura
publicul prezent la Salonul
Hunedorean al Cărții, va fi
dedicat împlinirii unui secol
de la istorica încoronare a
Regelui Ferdinand și a
Reginei Maria, la 15 oc-
tombrie 1922, la Alba Iulia.
Oaspeții noștri, membrii
Asociației Culturale pentru
Istorie Vie din Alba Iulia vor
pune în scenă, la nivel de re-
constituire vizuală, acest mo-
ment de importanță crucială
din istoria românilor. Cu aju-
torul unei recuzite specifice,
cu elementele esențiale din
regalia României (mantii,
coroane, sceptru) și cu un im-
presionant joc actoricesc, se
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D
umnezeu în
atotînțelepciunea
și nemărginita Sa

iubire de oameni a rân-
duit prin Domnul și
Mântuitorul Iisus Hris-
tos ca prin Biserică să
fie mai multe mijloace
de mântuire dintre care
și Sfânta taină a Botezu-
lui care se mai numește
izvor sfânt, luminare,
sfințire, taina apei sau
baie mântuitoare.

Întreita cufundare și
spălare în apă sfințită este
semnul văzut al nașterii din
nou, botezul fiind unul și nu
se mai repetă.

Botezul, eveniment unic
în viața omului a devenit, nu
de mult, parcă o obișnuință,
o dorință a se desfășura cu
mare credință și la Schitul
„Sf. Nectarie” - Nandru, jud.
Hunedoara unde activează
părintele Nifon.

Am notat astfel botezul
micuței Zaira Cristina, aici,
adusă tocmai din București

de părinții ei trupești, Hur-
muz Rafael și Hurmuz Bunea
Maria.

Părinții duhovnicești fiind
ec. Carmen Pusok și jurist
Sandor Tobias Pusok, aceștia
garantând credința și viața
creștină a celei botezate.

De fapt, Carmen Pusok a
specificat faptul că ea, ca
nașă, are datoria să poarte
de grijă de buna purtare și
creștinească trăire a finei
sale recent botezată, s-o
întărească în credința creș -
tin-ortodoxă.

Au consemnat 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Salonul Hunedorean 
al Cărţii

Viața omului nou începe
prin taina Sfântului Botez
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Crişcior – Mai multe dru-
muri din satele Crişcior şi
Zdrapţi vor fi modernizate cu
bani câştigaţi de adminis -
traţia locală prin Programul
Naţional de Investiţii „Anghel
Saligny”, susţinut de Minis-
terul Dezvoltării. Programul
de finanţări nerambursabile
este bine primit de către toţi
primarii din ţară, deoarece
sumele atrase de către cei
care au depus proiecte sunt
considerabile, iar în cazul co-
munelor sau oraşelor mici
bugetele locale nu ar fi per-
mis derularea unor investiţii
de amploare. 

Este şi cazul comunei
Crişcior, despre care se ştie
deja că nu ratează niciun pro-
gram de finanţări neram-
bursabile care ar putea duce

la dezvoltarea zonei. În cazul
de faţă, Primăria Crişcior a
reuşit să atragă o finanţare
de 11,5 milioane de lei cu
ajutorul căreia vor fi mo -
dernizate mai multe drumuri
din satele Crişcior şi Zdrapţi.

„Ne bucurăm că proiectele
noastre au fost declarate câş -
tigătoare şi că, prin munca
angajaţilor primăriei, am
reuşit să atragem noi
finanţări necesare comunei.
De data aceasta, vorbim de o
sumă de aproape 11,5 mil-
ioane lei, care va fi folosită
pentru modernizarea mai
multor drumuri din Crişcior
şi Zdrapţi. La unele dintre
acestea tronsoanele cu asfalt
vor fi prelungite, iar altele
vor trebui asfaltate de la zero.
Proiectul de investiţii cu -

prinse, totodată, amenajarea
unor rigole de scurgere, tro-
tuare, construirea de podeţe
şi de ziduri de sprijin, dacă
acest lucru se impune”, a pre-
cizat primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui. 

Edilul local este de părere
că acest gen de programe tre-
buie să continue, în condiţiile
în care bugetele locale sunt
mici, iar cheltuielile devin din
ce în ce mai mari. „Ne
interesăm, în permanenţă, de
axele de finanţare neram-
bursabile care apar şi
încercăm să atragem cât mai
multe fonduri. Este o muncă
dificilă pentru că suntem la
concurenţă cu alte primării
din ţară, însă rezultatele sunt
de natură să ne mulţu -
mească”, a completat pri-
marul comunei Crişcior. 

Guvernul României a
apro bat alocarea sumei to-
tale de peste 1 miliard de lei
(223,3 milioane euro) pentru
dezvoltarea județului Hune-
doara, prin finanțarea
proiectelor depuse în cadrul
Programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”.

Sumele alocate sunt pre -
văzute pentru realizarea a
157 de obiective din localități
hunedorene și reprezintă cea
mai mare finanțare alocată
vreodată de Guvern județului
Hunedoara.

Săptămâna aceasta, în
Comisia economică și
în Comisia pentru 

energie din Senatul
României, AUR, USR și PNL
au respins amendamentele
Partidului Social Democrat
pentru menținerea în
funcțiune pe o perioadă
nedeterminată a CET
Paroșeni și a minelor Lu-
peni și Lonea, care asigură
materia primă a complexu-
lui energetic. 

Amendamentele PSD pre -
ve deau scoaterea CET Paro șeni
din lista capacităților ce
urmează să fie închise la finalul
anului 2026, conform Ordo -
nanței de Urgență (OUG) nr.
108 din 2022 privind decar-
bonizarea sectorului energetic. 

Între timp, proiectul legisla-
tiv care aprobă OUG 108/2022
a fost și adoptat de către Se -
natul României fără amenda-
mentele PSD, acesta urmând să
vină spre concluzionare în
Camera Deputaților, for de-
cizional. 

Este simplu. Situația în care
ne regăsim în septembrie 2022
este diferită de contextul care a
produs politica de decar-
bonizare a sectorului energetic
european. A început un război.
Avem o criză energetică. Încer -
căm să devenim independenți
din punct de vedere energetic.
Din aceste motive, Uniunea
Eurpeană a dat UNDĂ VERDE
producției energetice prin
orice mijloc de producție. Este
vorba despre Planul REPow-
erEU, care stabilește o serie de
măsuri menite să reducă rapid
dependența de combustibilii

fosili din Rusia, sporind în
același timp reziliența sistemu-
lui energetic UE, inclusiv al
României. Din aceste motive,
trebuie să ținem minele de-
schise și să ne folosim de orice
mijloc autohton de producție
energetică pentru a asigura
nevoile de consum ale româ -
nilor. În momentul în care
găsim o alternativă mai
eficientă și tranziția nu va pro-
duce efecte negative pentru
cetățeni, abia atunci putem lua
în considerare închiderea
minelor.

Fac un apel către colegii mei
deputați, indiferent dacă sunt
de la AUR, USR sau PNL:
susțineți eliminarea minelor
Lupeni și Lonea din lista
capacităților de extracție
minieră care urmează să fie în-
chise în anii următori! Nu în ul-
timul rând, fac un apel către
organizația PNL Hunedoara,
care ar trebui să cunoască
foarte bine situația și să
militeze pentru menținerea
capacităților de producție
energetică din Hunedoara:
discutați cu colegii parlamen-
tari și spuneți-le cât de
importantă este funcționarea
CET Paroșeni și a minelor Lu-
peni și Lonea pentru regiunea
noastră. Nu vă lăsați margi -
nalizați de politicile ministrului
Popescu.

PSD va insista, în Camera
Deputaților, pentru menține -
rea minelor deschise!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

CINE ESTE ÎMPOTRIVA
CURENTULUI (ROMÂNESC)?

Crişcior: Drumuri modernizate
cu fonduri nerambursabile

Bucureşci – Anul şcolar a
început cum nu se poate mai
bine pentru cei 60 de elevi şi
preşcolari care învaţă la
Şcoala generală clasele I-VIII
din comuna Bucureşci. Pe
timpul verii, autorităţile lo-
cale s-au interesat ca, o dată
cu începerea cursurilor, copi-
ilor să nu le lipsească nimic
din ceea ce au nevoie pentru
a studia cu plăcere. 

„Pe lângă celelalte pro -
bleme la care căutăm soluţii,
am fost preocupaţi ca elevii şi
copiii de la grădiniţă să
înceapă şcoala aşa cum şi-ar
dori ei sau părinţii lor. Am
făcut reparaţiile necesare la
gardul care împrejmuieşte
şcoala, iar în două săli de clasă
s-a montat parchet nou. De
asemenea, s-au executat
reparaţiile şi zugrăvelile nece-

sare. Prioritatea numărul zero
este şcoala, învăţământul,
copiii”, a spus primarul co-
munei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

În demersurile sale, autori-
tatea locală a primit sprijinul
unor companii de pe raza co-
munei, cum sunt Samax şi
Euro Sun, care au susţinut ex-
ecutarea lucrărilor de repa -
raţii în clădirea unităţii de
învăţământ. 

Administraţia locală din
Bucureşci se concentrează
acum spre realizarea unor noi
proiecte necesare comunită -
ţii, fondurile nerambursabile
şi Programul Anghel Saligny
fiind două dintre resursele
vizate. 

Reparaţiile la infrastruc-
tura de drumuri rămân, şi ele,
pe lista proiectele prioritare,
în condiţiile în care ploile din
vară au distrus cinci dintre
aceste căi de acces, iar acum
ele necesită operaţiuni de
pietruire. 

Bucureşci: „Prioritatea zero este educaţia”
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K
arateul tradițional
hunedorean  a fost
reprezentat la se-

siunea de training
susținută la sfârșitul
săptămânii trecute, la
Brașov (23-25 septembrie
2022) de către sensei
Masao Kagawa, din
Japonia.

Evenimentul sportiv a fost
organizat de două prestigi -

oase cluburi sportive - Clubul
Sportiv Karate Elite Brasov și
Clubul Sportiv Karate Gheor -
gheni și a reunit peste 200 de
sportivi practi canți de karate
tradițional din țară, dar și din
Ungaria, Bulgaria și Ucraina.

Județul Hunedoara a fost
reprezentat la acest eveni-
ment sportiv de sensei Mircea
Popa (centura neagră, 6 dan)
- foto dreapta, fondatorul

Clubului Sportiv ACS Ronin
din Deva (antrenor de club, ar-
bitru național și inter na -
țional).

Activiățile de pregătire au
inclus sesiuni de kata, kumite
și bunkai (pe  grupe de înce -
pători 9kyu-4kyu și avansați
3kyu -Dan) explicațiile tehnice
fiind oferite de sensei Masao
Kagawa (9 DAN JKS) - unul
dintre cei mai importanți
reprezenanți  ai karateului,
sport inclus între disciplinele
olimpice la Jocurile Olimpice
de de Tokio, din 2021

În vârstă de 67 de ani,
sportivul nipon este unul din-
tre cei mai buni tehnicieni și
concurenți ai Japan Karate As-
sociation (JKA). Câștigător a
numeroase titluri, el a devenit
unul dintre cei mai buni in-
structori din lume și se află la
a treia sesiune de pregătire în
România. Prin explicațiile
tehnice pe care le oferă  la nu-
meroasele seminariile și
cursu rile pe care le conduce în
întreaga lume, Masao Kagawa
contribuie la înțelegerea pro -
fundă a unor tehnici ances-
trale care exprimă legătura
profundă dintre minte și corp,
pe terenul de luptă.

Ajuns la o vârstă venera -
bilă, sportivul născut la Osaka,
este încă un adversar formida-
bil și este un exemplu pentru
toți karateka, despre faptul că
artele marțiale reprezintă o
activitate ce poate fi practicată
pe tot parcursul vieții și nu
doar un sport competitiv des-
tinat celor tineri.

Karate

Județul Hunedoara
reprezentat la întâlnirea
cu sensei Masao Kagawa

I
ubitorii gimnasticii
sunt aşteptaţi la întâl-
nirea cu campionii de

ieri, de azi şi de mâine, la
Sala Polivalentă din
Bucureşti , în perioada 30
septembrie - 9 octombrie,
în care sunt programate
întrecerile din “Regalul
gimnasticii” , eveniment
organizat de către
Federația Română de
Gimnastică.

Primii care vor intra în
competiţie la Sala Polivalentă
din Bucureşti sunt sportivii
de la gimnastică artistică. Ei
vor concura la ROMGYM tro-
phy şi la Campionatele Naţio -

nale Open în perioada 30 sep-
tembrie - 2 octombrie.

La evenimentul organizat
de Federaţia Română de
Gimnastică şi Primăria Mu-
nicipiului Bucureşti vor par-
ticipa 72 de gimnaşti din 7
ţări (Bulgaria, Germania,
Norvegia, Italia, Spania, Egipt
şi România).

Iată programul competiției
de gimastică artistică:

Vineri 30 septembrie:
16.30 - 16.45 – Festivitate

de deschidere
16.50 – 19.20 gimnastică

artistică masculin - concurs
individual, pe echipe şi
calificări pentru finalele pe

aparate
Sâmbătă 1 octombrie:
15.00- 16.40 gimnastică

artistică feminin - concurs in-
dividual, pe echipe şi calificări
pentru finalele pe aparate
Seria I

18.10 -19.40 gimnastică
artistică feminin - concurs in-
dividual, pe echipe şi calificări
pentru finalele pe aparate
Seria a II-a

Duminică 2 octombrie:
10.00 – 13.00 finale pe

aparate, gimnastică artistică
masculin

16.00 – 18.00 finale pe
aparate, gimnastică artistică
feminine

Regalul gimnasticii la București

S
elecţionata României
s-a calificat în turul
de elită al Campio -

natului European de fot-
bal Under-19 din 2023,
după ce a învins echipa
Austriei cu scorul de 2-0
(1-0), marţi, la Voluntari,
în ultimul lor meci din
Grupa a 6-a a prelimi -
nariilor.

După 0-0 cu Letonia şi 0-
0 cu Lituania, tricolorii s-au
impus în faţa Austriei, într-
un meci decisiv, prin golurile
marcate de Rareş Burnete
(41) şi Eduard Radaslavescu
(75), la şase minute de la in-
trarea sa pe teren.

Selecţionerul Alexandru
Pelici a aliniat echipa: David
Dincă (căpitan) - David Maf -
tei (Mark Kovacs, 69), Adrian
Grigore-Huideş, Răzvan Paş -
ca lău, Andrei Borza - Alin
Boţogan, Cătălin Vulturar

(David Sala, 52) - Antonio
Borduşanu, Denis Bujor (Ed-
uard Radaslavescu, 69),
Alexandru Musi (Omar El
Sawy, 69) - Rareş Burnete
(Atanas Trică, 44), potrivit
Agerpres.

În celălalt meci al zilei,
Letonia a învins Lituania cu
1-0, la Buftea, astfel că în
clasamentul final al grupei,
România a ocupat primul
loc, cu 5 puncte (+2), urmată
de Letonia,5 puncte (+1),
Austria, 4 puncte, Lituania, 1
punct.

Se califică mai departe
primele două clasate îm -
preu nă cu echipa de pe locul
3 din cele 13 grupe cu cele
mai bune rezultate înregis-
trate în faţa primelor două
clasate. La turneul final din
Malta, din 2023, se vor cali-
fica doar 7 reprezentative
alături de echipa gazdă.

Fotbal  

Echipa României U 19,
calificată la Turneul final

din Malta



J
ucătoarea română de
tenis Simona Halep
ocupă, în continuare,

locul 9 în ierahia WTA,
dată publicității luni, cu
un total de 3.025 de
puncte. Irina Begu este a
doua cea mai bine clasată
româncă, aflată pe locul
33, iar Sorana Cîrstea se
află pe cea de-a 39-a
poziție.

În Top 100 se mai află alte

trei tenismene de la noi din
țară, respectiv Ana Bogdan
(locul 53), Jaquleine Cristian
(68) şi Elena-Gabriela Ruse
(96).

În fruntea topului mondial
se menține poloneza Iga
Swiatek, cu 10.180 puncte,
aceasta fiind urmată la mare
distanță de tunisianca Ons
Jabeur (5.090) și spaniola
Paula Badosa (3.934).

F
IFA va demara o
nouă fază a
vânzărilor de bilete

de intrare pentru Cupa
Mondială de fotbal din
Qatar (20 noiembrie - 18
decembrie), care va
rămâne deschisă 
până la încheierea
competiţiei, prin inter-
mediului site-ului 
său oficial
fifa.com/es/tickets,
informează organizatorii.

Fiecare fan va putea

achiziţiona maximum şase
bilete pe meci şi 60 în total,
iar acestea vor fi expediate în
format electronic, potrivit
FIFA, care va publica o apli -
caţie de gestionare a loca -
ţiilor la jumătatea lunii
octombrie.

Pe lângă această aplicaţie,
autorităţile din Qatar cer ca
toţi suporterii, atât cei din
emirat, cât şi cei din străi -
nătate, să solicitate cardul
digital Hayya, care este un

permis de intrare în statul
Qatar, ce va trebui prezentat
alături de bilet pentru a ac-
cede pe stadioane.

Acest card care va putea fi
utilizat şi pentru rezervarea
locurilor de cazare, poate fi
solicitat pe site-ul
Qatar2022.qa sau în aplicaţia
Hayya to Qatar 2022. 

Guvernul din Qatar
gestionează şi controlează
cardurile Hayya, reaminteşte
FIFA.

sport - 730 septeMbrie - 6 oCtoMbrie 2022

Fotbal  

Ultima şansă pentru bilete 
la Cupa Mondială din Quatar

Tenis de câmp 

Halep se menține pe locul

9 mondial

ANUNȚ

„Municipiul Hunedoara, având sediul în B-dul
Libertăţii, nr.17, localitatea Hunedoara,  titular
al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
municipiului Hunedoara pentru perioada 2021-
2027, cu previziuni până în 2030, anunţă pub-
licul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru
planul/programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului
poate fi consultată la sediul Agenției de
Protecție a Mediului Hunedoara, cu sediul în
str.A.Vlaicu, nr.25, localitatea Deva, Județul
Hunedoara, de luni până vineri între orele 900
– 1300 .

Observații/comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul  Agenției de Protecție a Mediu-
lui Hunedoara, în termen de 18 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului.”

Imnul „God Save The King”, intonat pentru 

prima oară în 70 de ani pe Stadionul Wembley

P
e Stadionul Wemb-
ley din Londra a
răsunat pentru

prima dată imnul „God
Save The King” /„Dum-
nezeu să-l salveze pe
rege”. S-a înâtmplat luni
seară, pentru prima dată
în 70 de ani, înaintea
meciului din Liga
Națiunilor dintre Anglia
și Germania (3-3), primul
jucat acasă de la moartea
reginei Elisabeta a II-a.

Luni seară, imnul britanic
„God Save The King” a fost in-
terpretat de artista britanică
Emily Haig, simbol al loialiății
față de regele Charles al III-
lea.

Englezii îl cântaseră vine -
rea trecută în Italia, prima
dată, dar erau în deplasare.
Aceasta a fost prima dată
când au făcut-o în fața pub-
licului lor în incinta lor mitică
din Londra.

Pe noul Wembley, complet
renovat și inaugurat în 2007,
se intonase până acum „God
Save The Queen”.

Arena a fost construită pe
cenușa vechiului stadion, care
fusese inaugurat în 1923, cu
trei ani înainte de nașterea
reginei Elisabeta.

Federația Engleză a plănuit
câteva gesturi simbolice, ca
omagii aduse regretatei re -
gine. (www.europafm.ro)



C
unoscută din cele
mai vechi timpuri
pentru proprietățile

ei curative, cătina se
bucură și astăzi de atenția
medicinii tradiționale.
Numită și “ginseng româ-
nesc”, cătina este un fruct
complex, cu multiple
calități terapeutice. Poate
fi consumată ca atare, sub
formă pulbere, de sirop,
suc sau alte preparate.

Recoltarea fructelor 

de cătină

Începe toamna târziu,
când fructul a ajuns la matu-
ritate, boabele  păstrându-și
proprietățile curative şi la o
temperatură foarte scăzută,
spun cercetătorii. Atunci
când sunt coapte, bobițele de
cătină au o culoare porto-
caliu închis, sunt moi și puțin
zbârcite. Acestea nu trebuie
culese vara, în luna august,
întrucât, chiar dacă au formă
și culoare, nu sunt coapte su-
ficient. În plus, dacă sunt
culese mai devreme, nu au un

gust tocmai plăcut, fiind
foarte acre și amărui. 

Culesul se face cu rămu -
rele cu tot, fructele fiind
lăsate să se usuce pe ele.
Potrivit specialiștilor, uscarea
e bine să se facă sub jet de
aer cald (35-40 de grade),
pentru că, la uscarea nor -
mală, fructul se deterio rează. 

Potrivit fitoterapeuților,
arbuștii de cătină de la noi
din țară au un conținut mai
ridicat de substanțe nutritive
pentru organism decât cei
din alte țări europene sau
asiatice.

Conservarea cătinei

Se face cu mare atenție,
alegându-se doar boabele
sănătoase, bine coapte.
Bobițele se dau jos de pe
crenguțe, li se rup codițele
apoi se spală și se lasă la
uscat. După ce s-au uscat, se
pun într-un borcan cu miere,
proporțiile fiind o parte de
miere la trei de cătină.
Specialiștii recomandă mie -
rea de salcâm, întrucât

aceasta se cristalizează mai
greu. Borcanul trebuie închis
etanș și păstrat la rece, la o
temperatură constantă. Dacă
este ținut la temperatura
camerei, există riscul ca
amestecul să fermenteze.

Fructele de cătină pot fi
păstrate și la congelator, pro-
cedându-se astfel: după ce se
îndepărtează codițele și frun-
zele, bobițele se spală, se
întind pe un prosop și se țin
la soare timp de o oră. Se pun
apoi în pungi mici din plastic,
la congelator, dar cu atenție,
să nu fie strivite de alte pa-
chete deja congelate.

Proprietăți 
terapeutice

Plantă miraculoasă, care
conține antioxidanți, sub -
stanțe nutritive și o cantitate
impresionantă de vitamina C,
cătina contribuie la fortifi-
carea întregului organism.
Este un remediu eficient pen-
tru mai multe afecţiuni, mai
ales dacă se consumă în stare
naturală, în combinație cu

apă și miere. Potrivit nu tri -
țio niștilor, aceasta se
comportă precum un cica-
trizant, dacă se apelează la
cataplasme sau comprese pe
bază de ceai de cătină.
Fructele de cătină sunt utile
și în cazul sensibilității la
infecții. 

Remedii naturiste 

pe bază de cătină

Fructele de cătină pot fi
consumate în mai multe
feluri: în stare proaspătă, us-
cate, sub formă de ceai, in-
fuzie, decoct, uleiuri, sirop
sau alte preparate dulci,
având multiple recomandări
pentru sănătate. 

Ceaiul de cătină

• Cu un conținut ridicat de
substanțe antioxidante, cea -
iul de cătină întărește sis-
temul imunitar. Este
re co mandat pentru tratarea
mai multor afecțiuni, aportul
lui nutrițional fiind foarte
bogat în vitaminele B,E,K,P,A

și diferite minerale. Întărește
sistemul imunitar, mai ales în
perioada sezonului rece. De
asemenea, este benefic și în
curățarea vaselor de sânge,
prevenind complicațiile ce
pot apărea din cauza nivelu-
lui mare de colesterol.
Datorită proprietăților lui an-
tiinflamatoare, cu ceai de
cătină pot fi tratate și
afecțiunile gastrice. În plus,
afecțiuni ale pielii ca: acnee,
psoriazis, dermatită, erupții
cutanate sau eczeme pot fi
ameliorate de comprese cu
ceai de cătină.

• Ceaiul se prepară din
250 ml apă clocotită, la o
lingură de fructe de cătină. Se
lasă la infuzat cinci-șase
minute, după care se poate
consuma, îndulcită cu miere
sau zahăr. 

Important!
Nutriționiștii recomandă

să se consume două-trei căni
de ceai pe zi, înainte cu 15
minute de masă. De aseme-
nea, ne atenționează că fe-
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meile care alăptează, per -
soanele suferinde de astm
bronșic, diaree cronică sau
pancreatită, nu trebuie să
consuma acest ceai.

Decoctul de cătină

Se obține din fructele us-
cate și zdrobite. Fructele se
fierb apoi timp de trei minute
în 200 ml de apă, după care
lichidul se strecoară. Se
adaugă o linguriță de miere și
se consumă pe parcursul în-
tregii zile, administrându-se
câte două lingurițe de decoct,
de trei ori pe zi. Este eficient
în caz de răceală și gripă,
dureri de gât, tuse, surmenaj,
detoxifiere hepatică.

Frunzele de cătină

Conțin și ele vitamina C,
săruri minerale, ceaiul pre -
parat din frunzele de cătină
fiind util pentru stimularea
sistemului nervos central,
reglarea tensiunii arteriale,
scăderea colesterolului și
prevenirea bolilor vaselor
sangvine. 

Pulberea de cătină 

Se obține prin măcinarea
scoarței, cu tot cu ramuri,
care rămâne în urma
culegerii fructelor. Acestea se
taie cu foarfeca și se lasă la
uscat 14 zile, după care se
macină prin râșnița de cafea,
obținându-se o pulbere fină.
Din pulberea obținută se
poate lua câte o jumătate de
linguriță, de patru ori pe zi. 

Pulbere de cătină se obține
și prin măcinarea fructelor
uscate prin râșnița de cafea.
Se spune că, pulberea de
cătină este cel mai puternic
medicament natural. Ajută în
cazul bolilor intestinale și
reumatismale, diabetului sau
accidentelor vasculare. 

Specia liștii ne sfătuiesc să
alegem pulberea de cătină în
locul infuziei sau a decoctului
din fructele uscate, pentru că,

în urma fierberii, vitaminele
se pierd.

Sucul de cătină

Conține o mare cantitate
de antioxidanți și alte sub -
stanțe care cresc rezistența
organismului la boli și
infecții, întărește imunitatea,
îmbunătățește activitatea sis-
temului nervos, ajută diges-
tia. Se poate prepara în casă,
boabele de cătină zdrobindu-
se cu o lingură din lemn, într-
un vas de porțelan. Sucul
obținut este bine să se con-
sume imediat. Dacă se obține
o cantitate prea mare de suc,
acesta se păstrează într-un
recipient închis la culoare, în
frigider, dar se poate și con-
gela. Se consumă câte trei lin-
guri pe zi.

Uleiul 
de cătină

Potrivit cercetătorilor,
uleiul de cătină acționează ca
un puternic hepatoprotector,

reducând concentraţiile de
toxine din ficat. Este eficient
în combaterea îmbătrânirii
premature, având un con -
ținut ridicat de vitamina E. În
cura cu ulei de cătină se iau
câte 30 de picături, de două
ori pe zi, scrie click.ro. Dacă
se aplică pe piele, acesta
hidratează, menține elastici-
tatea pielii, ajutând și la re-
generarea ei. Este util şi în
tratamentul cazurilor de
rozacee, dezinfectează leziu-
nile, reduce perioada de vin-
decare a arsurilor, diminu-
ează durerile, determinând o
cicatrizare estetică, scrie
alegesanatos.ro.

Siropul 
de cătină

Are o mulțime de beneficii,
fiind foarte util în caz de
gripă, bronșită sau pneu-
monie. Se administrează câte
șase linguri de sirop de cătină
pe zi, pe stomacul gol, în
amestec cu puțină apă. Un
astfel de tratament crește

rezistența organismului. Se
obține din 3 kilograme de
cătină și un kilogram de
miere polifloră. Fructele se
spală, se usucă, și se dau prin
blender, iar pasta obținută se
strecoară. În siropul obținut
se adaugă apoi mierea, se
amestecă bine și se păstrează
la frigider. Pentru a se evita
oxidarea, la prepararea sirop-
ului se vor folosi doar obiecte
din lemn, porțelan sau sticlă.

Gem 
de cătină

Gustos și plin de vitamine,
gemul de cătină pate fi folosit
în alimentația noastră zilnică.
Consumat pe termen lung, un
astfel de gem combate acu-
mularea de colesterol sau
trigliceride. Se poate prepara
din:  un kilogram de cătină,
1,2 kg. zahăr, 0,25 l de apă. La
început, se fierbe un sirop
gros dintr-un pahar de apă și
zahărul specificat în rețetă.
După ce se topește zahărul,
se introduc boabele de cătină,

curățate și uscate, care se
fierb la foc repede, 5-6
minute, până când gemul în-
cepe să prindă consistență.
Se toarnă apoi în borcanele
sterilizate, se etanșeizează și
se păstrează în cămară, la
rece.

***
• Chiar dacă această plantă

minune are o mulțime de
efecte benefice pentru organ-
ism, medicii ne atenționează
că preparatele pe bază de
cătină nu trebuie consumate
de către persoanele cu tensi-
une scăzută sau care ur mează
un tratament antihipertensiv. 

• Nu este recoman dată nici
persoanelor hipoglicemice
sau celor care suferă de boli
autoimune.

• Produsele pe bază de
cătină nu pot înlocui medica-
mentele, indiferent de natura
problemelor de sănătate.
Doar medicii sunt în măsură
să stabilească tratamentul
potrivit.

Cornelia Holinschi

SĂNĂTATE - 930 SEPTEMBRIE - 6 OCTOMBRIE 2022

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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Este posibil ca la începutul inter-
valului să primiți un bonus mai
substanțial, care să vă permită
să realizați o investiție impor -
tantă. La locul de muncă vor fi
schimbări și trebuie să vă
adaptați din mers. Menajați-vă
sănătatea și faceți plimbări în
aer liber.

Situația voastră financiară se va
schimba și va trebui să faceți
economii. Intenționați să
încheiați o etapă din activitatea
voastră și să mergeți pe cont
propriu. Energia de care
dispuneți vă ajută să vă realizați
un vis mai vechi. Astrele vă
avantajează.

În condițiile actuale, ar fi bine să
renunțați la planurile mari
legate de carieră sau de achiziția
unei mașini. Este timpul să fiți
cumpătați și să evitați să mai
cumpărați obiecte de care nu
aveți nevoie. La serviciu lucrurile
merg bine, nu sunt probleme.

Vor fi zile frumoase pentru voi,
cu oportunități la care nu v-ați
așteptat. Persoane importante
vă apreciază ideile, așa că ar tre-
bui să vă folosiți imaginația și să
realizați lucruri deosebite. Ar fi
bine să manifestați mai multă
atenție atunci când luați decizii
importante.

Vă preocupă persoanele apropi-
ate din viața voastră și sunteți
hotărâți să le faceți cadouri con-
sistente. Nu este momentul în
această perioadă și căutați să fiți
mai chibzuiți când vine vorba de
bani. Vă veți bucura de câteva
zile libere în perioada
următoare.

Sunt posibile schimbări în cari-
era voastră și trebuie să faceți
alegerea potrivită. Bazați-vă pe
instinct și nu pe ideile altora.
Doar așa veți reuși să realizați
ceea ce vă doriți de multă vreme.
Intenționați să petreceți câteva
zile alături de cei dragi.

Lucrurile încep să se așeze la
locul de muncă și chiar să
primiți unele beneficii finan-
ciare. Este posibil să faceți o
călătorie în afara țării, unde să
vă bucurați de soare și de zile
frumoase. Pe viitor, familia vă
solicită într-o chestiune foarte
importantă.

În perioada următoare, nu tre-
buie să luați decizii importante
și nici nu este momentul să faceți
schimbări în plan profesional.
Limitați-vă la tot ce aveți și
așteptați momentul potrivit.
Problemele de sănătate au tre-
cut, dar trebuie să fiți mai atenți
pe viitor.

Sunteți hotărâți să discutați cu
șefii unele probleme legate de
munca voastră, dar și despre
bani. Încercați să fiți cât se poate
de convingători, și nu vă pierdeți
în amănunte. În relația de cuplu
s-ar putea să apară unele tensi-
uni, dar care vor trece repede.

Ca să realizați un proiect impor-
tant, veți avea nevoie de
parteneri mai serioși, care să se
descurce onorabil atunci când
intervin unele greutăți. Vor fi
situații în care trebuie să luați
decizii imediate, dar sunteți cre-
ativi și veți găsi soluțiile potri vite.

La începutul intervalului veți
primi bani, iar grijile de la locul
de muncă dispar și ele. Aveți
nevoie de odihnă și poate acum
este momentul potrivit să vă
luați câteva zile libere.
Partenerul de cuplu are nevoie
de sprijinul vostru.

Încercați să vă programați mai
bine acțiunile întreprinse și să
păstrați echilibrul în tot ceea ce
faceți. Veți avea discuții cu unii
dintre colaboratorii apropiați,
pentru a căuta soluții viabile
legate de un proiect de an -
vergură. Astrele vă dau energia
necesară.

• Suvenirul…
- Fiica ta s-a întors de la Paris?
- Da!
- Și a adus vreun suvenir?
- Sigur că da, îl botezăm duminică!

• Discuție între vecini
- Vecine, fiică-ta îmi datorează un Logan. Din cauza

ei am intrat într-un copac şi l-am făcut praf!
- Eşti nebun la cap omule, fiică-mea abia a venit de

la şcoală, e în camera ei, se schimbă de uniformă…
- Ştiu, dar a uitat să tragă draperiile!

• Discuție între soți
- Bine Vasile, eu plec, dar să știi că alta ca mine nu

mai găsești!
- Alta ca tine, nici nu mai caut!

• Două prietene stau de vorbă
- Draga mea, sunt supărată pe soțul meu, m-a ofensat

foarte tare.
- Cum așa?
- L-am rugat să-mi dea 200 de euro să merg la un

cabinet de înfrumusețare. El s-a uitat mai atent la mine
și mi-a dat 500!

• Un sfat…
- Fetelor, alegeți-vă bărbatul cu mai multă atenție!

Copilul va semăna cu el, nu cu mașina lui!

• La oftalmolog
- Și, ce probleme aveți la ochi?
- De câteva luni îl confund pe vecinu ,̀ cu soțul meu…

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Duminică, 2 octombrie, ora 22,00

Imigranta 
Acțiunea filmului are loc la începutul anului

1920, când surorile poloneze Ewa Cybulska și
Magda se îmbarcă spre America, în speranța unei
vieți mai bune. Ajunse la Ellis Island, poarta de in-
trare în Statele Unite, cele două tinere sunt
despărțite, Magda fiind bolnavă, trebuia să rămână
în carantină. Rămasă singură pe străzile din Man-
hattan, Ewa devine o pradă sigură pentru frumosul
Bruno, care-i promite sprijin și adăpost, dar o
obligă să practice prostituția. Doar întâlnirea cu
iluzionistul Orlando îi redă Ewei speranța de a
scăpa din coșmarul în care a intrat.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

D - A - G - B - PRUDHOMME - II - IDE - L - AM - STI - RA - BJORNSON - RAITA - ITI - A - RI - NEA - TI - D - A - IM - IMAS - KIPLING - OA - INTERN - ACEI -
IMPAS - AC - USITA - MARTE - HOTI - IMN - AS - CRATER - ENE - U - ESUA - IGIENA - CT - INFILTRA - IK - CAR - ARI - ILIRI - ARDEI - DI - IY - AW - AU - T
- ATIPICA - ANTICA - CU - IA - ZIDIT 

Vineri, 30 septembrie
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Asasin în viitor
DIVA, ora 21,00, Drumul spre regăsire

Sâmbătă, 1 octombrie
TVR 2, ora 20,00, Contra cronometru
PRO CINEMA, ora 22,45, Condamnarea

Duminică, 2 octombrie
DIVA, ora 20,00, Drumul inimii
PRO TV, ora 22,00, Ochi de vultur

Luni, 3 octombrie
TV 1000, ora 20,00, Îndoiala
PRO CINEMA, ora 20,30, Căutarea

Marți, 4 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Pe jumătate mort
TV1000, ora 22,00, Suspinul șarpelui negru

Miercuri, 5 octombrie
TVR 2, ora 20,00, Nunta lui Jenny
PRO CINEMA, ora 20,30, Numărătoare

inversă

Joi, 6 octombrie
TVR 2, ora 20,00, Moștenirea
PRO CINEMA, ora 20,30, Paradisul pierdut



C
e nu am înțeles eu în
ziua de astăzi, poate
înțelegi tu, cititorule,

mai bine decât mine.
1. Că, dacă un popor nu

votează cum spun "demo -
crații", și votează cum îi
dictează conștiința și intere-
sul național, nu este democ-
rat. Este de dreapta, și nu
orice dreaptă, ci cea mai de
dreapta de la facerea lumii în-
coace. Cred că până la
sfârșitul săptămânii vom auzi,
din presă, că italienii sunt
fasciștii fasciștilor și că pizza
e făcuta cu fascism, iar Gior-
gia e o dictatoare, mafiotă,
sângeroasă, încălțată în
pantofi sport, la modă,
cumpărați din banii trimiși de
Putin direct la Beijing. Dacă
mă gândesc bine, pe Mus-
solini și a sa consoartă nu i-au
spânzurat italienii, pentru că
ei nu sunt democrați, ci unii
de la Kiev, de la esența de
democrației, evident. Altfel
spus, și Lenin și Stalin și Beria
au fost cei mai mari
democrați, dovadă milioanele
de voturi "obținute" în mod
absolut democratic, cu pușca
în spatele votanților, ce erau
astfel apărați de cei mai de
dreapta și nedemocrați.

2. Că, indisciplinatul și dic-
tatorul PM de la Budapesta,
nu înțelege că sancțiunile îm-
potriva Rusiei, ale criminalu-
lui Putin, nu afectează Europa
sub nicio formă. În plus, acest
element dușmănos, antieuro-
pean și antidemocrat, își per-
mite să spună că sancțiunile
instituite de UE nu au fost
luate cu acordul popoarelor
din țările membre UE, ci de
niște unii, ce nu au ajuns
acolo prin votul acestora. Și,
în consecință, va organiza un
referendum în Ungaria, ca să
consulte poporul dacă este de
acord să sufere de pe urma
sancțiunilor UE, care gene -
rează criza energetică, econo -
mică și alimentară, mai rău ca
în timp de război.

Yuval Noah Harari, 
istoric, futurist și consilier

al WEF 

A declarat: "Pur și simplu
nu avem nevoie de marea ma-

joritate a populației". El
consideră că, ”la începutul
secolului XXI, având în vedere
că tehnologiile contemporane
au făcut ca munca umană să
devină redundantă din punct
de vedere economic și militar,
marea majoritate a oamenilor
de pe întreg mapamondul au
ajuns să fie pur și simplu în
plus”.

Observațiile lui Harari au
fost expuse într-un interviu
cu Chris Anderson, director
TED. Harari a apreciat dezilu -
zia larg răspândită în rândul
oamenilor de rând ca fiind
înrădăcinată în teama de a fi
lăsați în urmă, într-un viitor
condus de super-oameni
inteligenți. Astfel de temeri au
început a fi justificate, având
în vedere proiecția sa potrivit
căreia, tehnologiile emer-
gente vor înlocui nevoile eco-
nomice la multe categorii de
muncă existente:

"O mulțime de oameni
simt că sunt lăsați în urmă și
excluși din poveste, chiar
dacă condițiile lor materiale
sunt încă relativ bune. În sec-
olul XX, ceea ce era comun tu-
turor poveștilor, cea liberală,
cea fascistă ori cea comunistă,
este că marii eroi ai poveștii
erau oameni simpli, nu
neapărat toți oamenii...dar
dacă trăiai să zicem, în URSS,
în anii lui '30, viața era foarte
sumbră, și dacă te uitai la
afișele de propagandă de pe
pereți, care descriau viitorul
glorios, erai acolo prezent și
tu. 

Te uitai la posterele care
arătau muncitori din oțel și
fermieri în ipostaze eroice și
era evident că acesta era vi-
itorul. Acum, când oameni se
uită la postere sau ascultă dis-
curi TED, aud o mulțime de
idei și de cuvinte mari despre
învățarea mașinilor și in-
ginerie genetică, despre
blockchain și globalizare, iar
ei percep că nu sunt acolo. Ei
nu mai fac parte din povestea
viitorului și cred că, (aceasta
este o ipoteză personală),
dacă încerc să înțeleg și să mă
conectez la resentimentele
profunde ale oamenilor, rea -

lizez că ei își dau seama că
"viitorul nu are nevoie de oa-
meni inteligenți, ci de
analfabeți, pentru a fi ”masa
de manevră”.

"Aveți toți acești oameni
deștepți în California și în
New York și în Beijing, și se
planifică acest viitor uimitor
cu inteligența artificială și
bioingineria în conectivitatea
globală și altele, iar ei nu au
nevoie de mine..."..." 

Poate că, dacă sunt drăguți,
vom discuta, cum ar fi venitul
de bază universal, celebra și
înșelătoarea ,,robotică”, dar
este mult mai rău din punct
de vedere psihologic să simți
că ești inutil decât să simți că
ești exploatat".

Harari a pus în contrast
secolul XX cu secolul XXI,
prognozând nevoia din ce în
ce mai redusă a ființelor
umane în orice fel de activi-
tate. El a mai spus: ”dacă te în-
torci la mijlocul secolului XX -
nu contează unde trăiești pe
glob - și te gândești la con-
struirea viitorului, atunci vezi
că materialele tale de con -
strucție sunt acele milioane
de oameni care muncesc în
fabrici, ferme sau în armată.
Atunci aveai nevoie de oa-
meni, nu exista niciun viitor
fără ei... 

Acum, în contrast, nu mai
avem nevoie de oameni, pen-
tru că viitorul se construiește
prin dezvoltarea unor tehno -
logii din ce în ce mai sofisti-
cate, precum inteligența
artificială și bioingineria. Ma-
joritatea oamenilor nu au
cum să contribuie la asta,
pentru că îndemânarea oa-
menilor este imperfectă și
chiar nefuncțio nală, iar aces-
tea sunt motive care vor face
posibilă înlocuirea oamenilor
cu diverși roboți industriali”. 

Harari avertizează în
privința unei categorii tot mai
răspândite de "oameni in-
utili", de care elita globalistă
nu are nevoie și a sugerat că
acești "inutili ai lumii" trebui-
esc ținuți cât mai docili, prin
intermediul diverselor dro -
guri și dependențe cuprinse
între sfera medicamentelor,

informațiilor ezoterice, psi-
hologilor, precum și a
jocurilor video interactive
care formează culoare de
comportament și gândire.
Părerile lui Harari despre
omenire și viitorul ei au în-
ceput a fi interpretabile.

Care va fi viitorul

României și al românilor?

Sau al ”oamenilor inutili”.
Deja oamenii care mai cred în
puterea bunătății colective și
a manifestării ei sunt numiți
când instigatori, când tero -
riști, când conspiraționiști.
Oamenii, chiar dacă își dau
seama că multe sunt în
neregulă, acceptă și se
adaptează situațiilor... Jaf,
trădare, crimă, legi antiro -
mânești, politica de stat dusă
este doar în interesul altora.

Da, nimic nu este exagerat!
Este un adevăr dureros, pe
care președinția și guver -
nanții nu vor să-l vadă.
Președintele, care are tot ce
si-a dorit, parlament: justiție,
servicii secrete, armată etc.
declara că în Romania curge
lapte și mire. Contrele între
PSD și PNL sunt firești, și că
guvernarea este una de suc-
ces. Ăsta da tupeu! Faptul că,
pentru distrugerea țării
primești diplome, șepcuțe din
Germania, Austria, America,
automat ești apărat și prote-
jat.

Nimeni nu dă doi bani pe

România!

Pandemia Covid 19, o ex-
crocherie mondială! 

În Energie, jaful nu cu -
noaște limite. Să subvențio -
nezi Mintia cu 150 de
mili oane de euro și pe urmă
să o vinzi cu 91 milioane euro
unei firme de apartament,
este strigător la cer. Fără co-
mentarii!

Cu armata, suntem de
râsul lumii. Cerem 2,5 % din
PIB ca să cumpărăm vechituri
de 40 de ani de la norvegieni
și multe altele….  

Justiția funcționează având
câteva exemple: alegeri Sec-
torul 1, Onea și Portocală etc.

Politica externă a lui Au-
rescu este vai de mama ei.
Orientări greșite, carne de
tun, plătitori de oale sparte
etc. Aparatul de stat s-a
înmulțit cu incompetenți în
ultimii ani, pentru ca masa de
manevră să fie cât de mare.
Trăiască partenerii strategici
UE și SUA. De ce Romania nu
are aceleași drepturi în UE?
Nu am auzit să ceri drepturi
egale, ba dimpotrivă, unii din
USR, PNL în frunte cu  ,,patri-
otul”Cioloș cereau sancțiuni.

Mai putem avea 

încredere în cineva?! 

Pentru că, nu mai înțe -
legem nimic! Legile sunt
făcute în funcție de interese:
dublări de salarii, indemni -
zații de nu mai știu cum să le
numească, pensii speciale,
plăți la magistrați ratele la
bănci pentru case etc.  Fiecare
face vrea, iar din banii statu-
lui se fură, legal, de la nivelul
cel mai mic, la nivelul cel mai
mare. 

Acum, proverbul româ-
nesc: ”mama hoților naște în
fiecare zi tripleți” este mai
adevărat ca oricând. De unde
o fi apărut această mamă?
Privesc pe zi ce trece la
această clasă politică, care nu
mai știe ce decizii să adopte,
ca să nu fie în interesul
cetățeanului. Oare până când?
Lumea chiar a început să
înnebunească!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

opiNii - 1130 septembrie - 6 octombrie 2022

Taifunul geopolitic
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Mod de preparare: 
Gogoşarii se coc, se curăţă

de coajă şi se taie cubuleţe
mici. Separat, ceapa tăiată
mărunt se prăjeşte în ulei.
După ce devine sticloasă,
peste ea se toarnă bulionul,
sare, piper, pătrunjel, ţelină,
mierea sau zahărul. Compo -
ziţia se fierbe timp de 20 de
minute.

Vinetele se curăţă de coajă,
se taie rondele de grosimea
unui deget, se sărează şi se
lasă aproximativ o oră să se
scurgă. După ce s-au scurs, fe-

liile de vinete se prăjesc în ulei.
Separat, într-o cratiţă mai

mare se aşează un rând de
vinete prăjite, altul de
gogoşari copţi şi procedura se
repetă. Peste compoziţia din
cratiţă se toarnă bulionul fiert,
împreună cu ceapa şi ingredi-
entele se lasă în cratiţă de
seara până dimi neaţa. A doua

zi, zacusca se aşează cu grijă în
borcane, în aşa fel încât feliile
de vinete să rămână întregi.
Deasupra se presară salicilat. 

După ce borcanele se cap -
sează, se așază într-o cratiță
încăpătoare, se acoperă cu un
prosop umed și se fierb la foc
mic, timp de 20 de minute,
două zile la rând. 

Mod de preparare: 
Dovleceii se curăță de

coajă, se taie cubulețe și se
călesc. Ceapa se fierbe, se dă
prin mașina de tocat și se
rumenește în ulei. Roșiile se
taie cubulețe, iar ardeii kapia
se coc și se mărunțesc. Ingre-
dientele astfel pregătite se
amestecă  bine și se pun la

fiert împreună cu uleiul,
aproximativ o jumătate de
oră, la foc mic. Zacusca se

toarnă apoi în borcanele
sterilizate, care se învelesc în
pături până a doua zi.

INGREDIENTE

o jumătate de kg. de dovlecei, o jumătate de kg.de
ceapă, 1,250 kg de roșii, o jumătate de kg. gogoșari,
plus o jumătate  kg. de ardei kapia, 200 ml.ulei, o
lingură de miere, foi de dafin, sare și piper.

INGREDIENTE

6 vinete, 16 gogoşari, 4 cepe mari, un litru de bu-
lion, 500 ml de ulei, sare, piper, o linguriţă de zahăr
sau de miere, frunze de pătrunjel şi ţelină.

Zacuscă-Musaca DE VINETE 

Zacuscă DE DoVlEcEI

salaTă DE aRDEI IuTE cu cEapă

Mod de preparare:
După ce au fost spălați,

ardeii se taie rondele cu
semințe cu tot. Separat, ceapa
se taie solzișori. Cele două in-
grediente se amestecă, iar
peste ele se toarnă oțet, za -
hărul, apa și sarea. Compo -
ziția se pune la fiert, iar după
ce dă un clocot se lasă de-o
parte. Fierbinte, salată se
pune în borcanele sterilizate,

apoi acestea se înfiletează și
se păstrează la cald, până a

doua zi. Se  vor ține la rece,
într-un loc aerisit.

Mod de preparare
Gogoșarii se spală în apă

rece, iar cotoarele se decu -
pează. După ce se curăță de
sâmburii din interior, gogo -
șarii se clătesc din nou în apă
rece. Fiecare bucată de
gogoșar se va umple apoi cu
boabe de struguri și se așază
în borcanele sterilizate. În
borcane se pun apoi bețișoa -
rele de hrean sau rădăcină de
țelină, ardei iute iar deasupra
bețe uscate de mărar sau cim-
bru.

Separat, într-un vas mai
mare se pregătește saramura
din apă și sare, care se lasă la
fiert timp de trei minute după
ce apa începe să clocotească.
Se stinge focul, iar după ce a
stat aproximativ zece minute,
saramura se toarnă peste
gogoșarii umpluți cu struguri,
lăsându-se așa  de seara până
dimineața. A doua zi se pune
în fiecare borcan câte o
lingură de oțet, apoi bor-
canele se înfiletează și se
așază în cămară.

GoGoșaRI îN oțET
uMpluțI cu sTRuGuRI  

INGREDIENTE

2 kg. gogoșari, 500 – 700 gr. de boabe de struguri,
50 ml oțet de masă, 1 litru apă, 1-2 ardei iuți, bețe de
mărar uscat sau cimbru, o rădăcină de hrean sau
câteva batoane de țelină, sare neiodată.

INGREDIENTE

1 kg. de ardei iute, 3
kg. de ceapă (ceapă roșie
amestecată cu albă), 600
ml de oțet, 400 ml de
apă, o lingură de sare.Dulceaţă de struguri 

Ingrediente: un kilogram de
boabe de struguri, un kilogram de
zahăr, 500 ml apă, zeama de la 2-3
lămâi, un baton de scorţişoară, 150
g miez de nucă.

Mod de preparare: Zahărul se
fierbe împreună cu apa până când siropul format se leagă.
Când siropul este legat, se adaugă boabele de struguri spălate
şi uscate, zeama de lămâie (pot fi şi feliuţe subţiri de lămâie),
scorţişoara şi miezul de nucă. Totul se fierbe, la foc potrivit,
până când compoziţia se leagă din nou. Se toarnă apoi în bor-
cane sterilizate şi se pune la cald, până a doua zi.
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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, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

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 Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

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 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 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: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

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 Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, operată la picior,
cu program zilnic între orele 8-12, în
Deva. Telefon: 0745.750.705.

l 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 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 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 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 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 două hambare din
cornier, lemn de 2000 kg, cotarcă
cornier+plasă metalică de 6/1/5m,
cazan de cupru, 30 l, 3 căzi de gorun
de 500 l, în comuna Ilia. Telefon:
0771.044.987.

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 10 familii de albine, cu 30
de rame. Telefon: 0722.872.682.
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16 - ACTUALITATE

„În data de 28 septembrie
2022 a avut loc prima ediție a
inițiativei „Cafeneaua Liberală”,
un proiect pe care l-am de-
marat în premieră în munici -
piul Deva. Este un proiect în
care cred foarte mult, deoarece
aduce în prim plan comuni-
carea directă între tineri și
decidenții publici, facilitând di-
alogul deschis, într-un cadru
informal. 

Am avut onoarea de a-i avea
alături de noi pe domnul
Ovidiu Cîmpean, Secretar de
Stat în cadrul Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene, doamna Vetuța Stă -
nescu, deputat și președinte

PNL – filiala teritorială Hune-
doara, domnul Călin-Petru
Marian, prefectul județului
Hunedoara, domnul Florin-
Nicolae Oancea, primarul mu-
nicipiului Deva și președinte
PNL municipiul Deva, domnul
Ovidiu Vlad, secretar general
PNL – filiala teritorială Hune-
doara, domnul Irinel Faur, se -
cretar general PNL municipiul
Deva și pe domnul Ovidiu
Boldor, președinte TNL – filiala
teritorială Hunedoara.

Interacțiunea a fost concen -
trată în jurul mai multor
subiecte de interes: doctrine
politice, politici publice apli-
cate, atragere de fonduri eu-

ropene, implicare activă în
viața publică, responsabilitate
politică și idei de proiecte pen-
tru comunitățile viitorului. 

Inițiativa s-a născut din do -
rința de a aduce mai aproape
segmentul de tineret de factorii
cheie din procesul de luare a
deciziilor la nivel administrativ.
În viitorul apropiat îmi doresc
ca acest proiect să devină o
cutumă practicată de tinerii
liberali deveni și urmează să
aducem alți invitați de marcă
care ne pot oferi exemple de
bună practică, având la bază
expertiza profesională perso -
nală. 

Prin astfel de demersuri,
generăm împreună cu liderii
de opinie idei de proiecte pe
care urmează să le implemen -
tăm pentru comunitatea de -
veană. Organizația TNL Deva
este în plină ascensiune, iar
acest trend ascendent a în-
ceput deja să fie resimțit prin
prisma acțiunilor pe care le-am
dezvoltat în ultimele luni de ac-
tivitate.”

Alexandru Dîlv –
Președinte TNL 

municipiul Deva

Prima ediție a inițiativei Cafeneaua Liberală 

A
proape 150 de elevi
care studiază turis-
mul în școlile din

județul Hunedoara au
răspuns invitației
DGAMPT Hunedoara de a
sărbători această zi
specială în Cetatea Dacică
Sarmizegetusa Regia.

La nivel mondial, tema
aleasă pentru anul 2022 este
legată de "regândirea turis-
mului", astfel că elevii au
lăsat deoparte cu bucurie
confortul claselor de curs
pentru a cunoaște istoria prin
intermediul unei lecții de-
schise și pentru a învăța
tainele ghidajului.

Au participat elevi de la:
Liceul Teoretic Avram Iancu -
Brad, Liceul Tehnologic
Crișan - Crișcior, Liceul
Tehnologic Agricol - Geoagiu,
Liceul Teoretic I. C. Brătianu -
Hațeg, Liceul Prof. Bora Tit
Liviu - Baru, și tinerii volun-

tarii ai Sarmizegetusei, care
învață la Liceul Teoretic Aurel
Vlaicu - Orăștie. Cu toții au
declarat că a fost o experiență
minunată, pe care atât ei, cât
și profesorii lor coordonatori
(care i-au și însoțit) doresc să
o repete cât de curând!

Ziua Mondială a Turismu-
lui a fost întotdeauna o șansă

de a ne reuni și de a sărbători
realizările numeroase și vari-
ate ale acestui sector atât de
important.

Evenimentul a fost organi-
zat de Consiliul Județean
Hunedoara și DGAMPT Hu -
ne doara, în parteneriat cu In-
spectoratul Școlar Județean
Hunedoara.

Ziua Mondială a Turismului 
la Sarmizegetusa Regia 


