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SăNăTATE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Numit de greci ”leacul 
tuturor relelor”, hreanul
este o plantă utilă sănătății,
fiind recomandat de 
medicina populară în 
peste 100 de afecțiuni.

fINAŢăRIPAg. 16
Consiliul Judeţean a reuşit
să atragă noi finanţări în va -
loare de peste 7 milioane de
euro pentru punerea în va -
loare a cetăţilor Sarmizege-
tusa Regia şi Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. 

GRATUIT

Bloc de locuinţe pentru 
medicii tineri din Hunedoara
Bloc de locuinţe pentru 
medicii tineri din Hunedoara

ADMINISTRAŢIEPAg. 4
Baza sportivă din comuna
Bucureşci va fi dată în
folosinţă luna viitoare,
recepţia finală a lucrărilor
fiind efectuată de
specialiştii abilitaţi. 
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale
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Comuna Sălaşu de Sus ar putea deveni prima 

din judeţ care să beneficieze de statutul 

de „comună turistică de interes local”. /pag.5

IMPORTANT!!!



2 - SOCIAL 28 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 2022

Ș
i actualul an şcolar
constituie - după com
ne spunea prof.

Daniel Cosmin ARDELEAN
în calitatea sa de director
al Liceului Tehnologic
„Constantin Bursan”
Hunedoara -  un moment
de bucurie, un prilej de
noi oportunităţi  şi
provocări, atât pentru
elevi cât şi pentru profe-
sori.

Liceul nostru încearcă
prin ofertele educaţionale
actualizate nevoilor pieţei
muncii să ofere societăţii oa-
meni de valoare şi să con-
tribuie activ la dezvoltarea
acesteia.

Astfel, oferta educaţională
a instituţiei cuprinde spe -
cializări şi calificări diferite,
de nivel 3, 4 şi 5, din dome-
niul tehnic, după cum
urmează: tehnician ecolog şi
protecţia calităţii mediului,
tehnician mecatronist,
electro mecanic utilaje şi
instalaţii industriale, sudor,
instalator sanitar şi de gaze,
constructor montator de
confecţii metalice, frizer-
coafor-manichiurist-pedichi-
urist, tehnician infra struc tură
reţele de telecomunicaţii,

tehnician devize şi măsură -
tori în construcţii, tehnician
laborant pentru protecţia
mediului şi maistru instalator
în construcţii. Toate aceste
calificări le vor oferi
siguranţa locului de muncă la
finalizarea studiilor, datorită
parteneriatelor solide cu
agenţii economici din Hune-
doara, companiile DRAEXL-
MAIER, ASSA ABLOY, RECOM
SID, MACON, SALONUL NOB-
BLESSE ŞI DELGAZ GRID.

Proiectul instituţiei noas-
tre, ROSE s-a încheiat după 4
ani în care beneficiarii au
participat la activităţi de
pregătire suplimentară pen-
tru examenul de Bacalaureat
şi de pregătire remedială
pentru clasele intermediare.
În plus, elevii au fost instruiţi
în carieră şi au participat la
ateliere educaţionale de tip
indoor şi autdoor, excursii,
vizite etc.

Sustenabilitatea proiectu-
lui va fi posibilă prin conti -
nuarea utilizării la clase a
metodelor, strategiilor şi
platformelor educaţionale
dezvoltate în cei 4 ani de
proiect.

Mai mult, sala amenajată

din fondurile proiectului şi
dotată cu echipamente di-
dactice moderne va fi gazda
orelor de pregătire supli -
men tară care vor continua şi
în viitor.

Liceul Tehnologic „Con-

stantin Bursan” adaugă va -
loare fiecărui elev al său,
indi ferent de opţiunea de
pregătire aleasă: liceu zi,
seral sau frecvenţă redusă,
şcoală profesională sau învă -
ţământ dual sau şcoală post -

liceală şi de maiştri. Scopul
nostru este ca fiecare elev  să
aibă şansa de a învăţa şi de a-
şi îmbogăţi cunoştinţele, iar
pentru a realiza acest lucru
trebuie să asigurăm condiţii
potrivite.

Fiecare elev are şansa de a învăţa 
şi de a-şi îmbogăţi cunoştinţele

R
ecent comisarii din
cadrul Comisariatu-
lui Judeţean Hune-

doara al Gărzii Naţionale
de Mediu - după cum ne in-
forma Dorel Ovidiu
BRETEAN în calitatea sa de
comisar șef - au efectuat
un număr total de 189
inspecţii, atât inspecţii
planificate cât și inspecţii
neplanificate. 

Inspecţiile planificate (78)
au fost realizate conform
Planului anual de activitate al
Comisariatului Judeţean Hu -
ne  doara al Gărzii Naţionale de
Mediu, la operatorii eco-
nomici care desfăşoară activi -
tăţi cu impact asupra
me diu lui şi se supun proce-
durii de reglementare. 

În cadrul inspecţiilor ne-
planificate au fost efectuate

un număr de 111 controale
după cum urmează: 14 con-
troale în urma autosesizării;
12 de verificare a respectării
condiţiilor din actele de regle-
mentare; 25 efectuate în
urma sesizărilor; 41 dispuse
de Comisariatul General al
Gărzii Naţionale de Mediu; 13
cu alte autorităţi, conform
protocoalelor încheiate în
acest sens cu instituţii la nivel
judeţean; 2 pentru verificarea
realizărilor măsurilor impuse
anterior.

Principalele neconfor mi -
tăţi constatate în urma con-
troalelor efectuate în
perioada menţionată au fost:
nerespectarea prevederilor
autorizaţiei/autorizatiei inte-
grate de mediu/acordului de
mediu; gestionarea necores -
pun zătoare a deșeurilor

deținute sau generate în urma
desfășurării activității; lipsa
evidenței gestiunii deșeurilor
conform prevederilor HG nr.
856/ 2002; lipsa autorizației
de mediu pentru activitatea
desfășurată; depozitarea
deșeurilor în spații neautor-
izate; neluarea măsurilor
pentru limitarea emisiilor
fugitive.

În urma acestor controale,
au fost aplicate 32 sancţiuni
contravenţionale principale,
respectiv 14 avertismente și
18 amenzi (cele mai mari au
avut valori cuprinse între
15.000 lei și 20.000 lei), în
valoare totală de 149.000 lei. 

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Controale la operatorii economici care desfăşoară 
activităţi cu impact asupra mediului
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Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara şi Spitalul
Judeţean de Urgenţă (SJU)
Deva fac demersuri pentru
redeschiderea centrului de
primiri urgenţe din oraşul
Călan, în condiţiile în care
există o criză de medici
specializaţi în acest domeniu,
iar la ultimele trei concursuri
organizate pentru aceste pos-
turi nu s-a prezentat niciun
candidat. 

La sfârşitul lunii octombrie
SJU Deva va scoate la concurs
două noi posturi de medici de
urgenţă, autorităţile mani-
festându-şi speranţa că vor
exista doritori care să vină la
examen şi activitatea de
asistenţă de urgenţă să fie
reluată în oraşul Călan. 

„Consiliul Județean Hune-
doara și Spitalul Județean de
Urgență Deva nu doresc
închiderea Unității Primiri
Urgențe – extensia Călan. Dar,
eu, ca și președinte al Consi -
liu lui Județean Hunedoara, nu
pot permite să las oameni să
moară la Călan, din cauză că
nu există medici specializați
în medicina de urgență, care
să asigure gărzi 24 de ore din
24. În aceste condiții, nu pot

accepta să trimitem pacienți
la Călan și nu-mi pot permite
să pun în pericol activitatea
UPU Deva, unde medicii exis -
tenți abia acoperă necesitățile
de funcționare de aici. La UPU
Deva ajung zilnic cel puțin
150 de pacienți din tot
județul, majoritatea cu pa-
tologii foarte grave, fiind cel
mai important serviciu de
urgență din județ”, afirmă
preşedintele CJ Hunedoara,
Laurenţiu Nistor.

Nici Consiliul Judeţean
Hunedoara şi nici SJU Deva
nu pot obliga medicii de
urgenţă să facă gărzi la Călan.
În prezent, atât Urgenţa de la
Deva, cât şi Urgenţele celor-
lalte spitale duc lipsă de
medici specializaţi şi abia îşi
pot acoperi necesităţile pro-
prii de funcţionare. 

“Cu toate acestea, în ul-
timul an, împreună cu con-
ducerea Spitalului Județean
de Urgență Deva, în subor-
dinea căruia funcționează ex-
tensia, am încercat să găsim
soluții pentru funcționarea în
bune condiții a acestui servi-
ciu la Călan. S-a convenit
aducerea de medici de la cele-
lalte spitale din județ, dar

acest sistem a funcționat doar
o perioadă scurtă de timp.
SJU Deva a organizat deja trei
concursuri pentru medici
specializați în urgență, la care
nu s-a prezentat niciun con-
curent. Situația nu este
întâlnită doar la noi în județ,
ci este una generalizată la
nivel național, deoarece sunt
din ce în ce mai puțini
absolvenți de medicină care
aleg să se specializeze în
medicina de urgență. Am
făcut demersuri pe lângă Spi-
talul Județean de Urgență din
Timișoara și la Universitatea
de Medicină și Farmacie din
Timișoara, dar fără rezultat”,
arată Laurenţiu Nistor.

El a adaugă că dorința
locuitorilor orașului Călan și
a comunelor din vecinătate
de a avea un serviciu de
urgență la Călan, este una
justificată. 

“Din acest motiv, facem
toate eforturile să asigurăm,
de la 1 noiembrie 2022, con-
tinuarea activității UPU – ex-
tensia Călan. La sfârșitul
acestei luni, Spitalul Județean
de Urgență Deva scoate la
concurs două noi posturi de
medici de urgență. Sperăm să
vină doritori pentru a realiza
ceea ce ne-am propus: să
oferim în continuare asis -
tență de urgență la Călan!”, a
completat preşedintele CJ
Hunedoara.

UPU Călan s-a închis pe 17
octombrie, iar de atunci pa -
cienţii din zonă sunt direcţio -
naţi spre secţiile similare din
Hunedoara şi Deva. 

Consiliul Judeţean face
demersuri pentru 

redeschiderea Urgenţei
din oraşul Călan

Hunedoara – Medicii ti -
neri care lucrează în cadrul
Spitalului Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” Hu -
ne doara ar putea beneficia şi
de locuinţe de serviciu, po tri -
vit unui proiect pe care
administraţia locală îl va
supune dezbaterii în şedinţa
Consiliul Local Hunedoara,
programată la sfârşitul aces-
tei luni. 

Proiectul are ca temă
apro barea studiului de fe -
zabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici ai inves -
tiţiei, aceasta fiind prevăzută
să fie finanţată de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe
(ANL), prin Programul
„Construcţii locuinţe pentru
tineri- destinaţie specialişti
din sănătate”. 

Faptul că unui medic la în-
ceput de carieră i se oferă
posibilitatea de a avea o
locuinţă atunci când vine în
oraş ar reprezenta un atu în
plus pentru administraţia
locală şi pentru conducerea
spitalului. 

„Este o motivaţie în plus
pentru medicii tineri de a
alege spitalul din Hunedoara.
Un medic tânăr, care are şi
familie, va găsi aici toate
condiţiile de care are nevoie.
Este un confort în plus, pe
care noi dorim să-l oferim

medicilor tineri care vor lucra
în acest spital”, a spus ma -
nagerul Spitalului Municipal
Hunedoara, Radu Budae. 

Blocul pentru medici va fi
amplasat în curtea spitalului,
în apropierea capelei, cu
ieşire spre sensul giratoriu.
Construcţia este prevăzută cu
22 de unităţi locative, garso -
niere şi apartamente cu două
camere. 

„Este un proiect extrem de
util şi aprobarea lui de către
consilierii locali reprezintă
un mare beneficiu pentru spi-
tal, deoarece medicii tineri au
nevoie de o locuinţă decentă.
Finanţarea este obţinută de
Primăria Hunedoara pe o axă
dedicată. Primăria Hunedoa -
ra este titularul acestui
proiect, noi suntem doar be -
neficiarii acestuia”, a conchis
managerul Spitalului Munici-
pal Hunedoara. 

Locuinţe pentru medicii
tineri, la Spitalul Municipal

Hunedoara

ANUNŢ

HOREA SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul în localitatea
Brad, str.Avram Iancu, nr.30, anunţă depunerea solicitării pen-
tru eliberarea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul:
tâmplărie şi service auto situate în Brad, str. Avram Iancu,
nr.30.

Informaţii se pot obţine la sediul APM HUNEDOARA din
Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8-16) şi
vineri(orele 8-16).

Eventualele sesizări şi reclamaţii pot fi depuse în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.



D
omnul Vasile
Dâncu a demi-
sionat din funcția

de ministru al Apărării.
Motivele plecării din
funcție pe care le-a invo-
cate fostul ministru au
lăsat loc de interpretări
și de întrebări la care
nimeni nu ne oferă un
răspuns. 

Ne întrebăm ce anume i-a
cerut președintele, coman-
dantul suprem al Armatei, și
ministrul Apărării nu a fost de
acord să facă? În privința
căror decizii au existat neîn -
țelegeri între domnii Dîncu și
Iohannis? Este de datoria
celor doi să ne ofere explicații,
iar noi, românii, suntem obli -
gați să le cerem. 

Momentul demisiei dom-
nului Dîncu, coincide cu
prezența în România a renu-
mitei Divizii 101 Aeropurtată
a SUA al cărei General John
Lucas ne spune că militarii
sunt pregătiți de luptă și sunt
gata să intre în conflict. Mai
mult, militarii americani ne
spun că sunt gata să treacă
oricând granița în Ucraina.
Cum adică? Cu ce misiune? Ce
să caute soldați americani în
Ucraina și de ce aceștia se
pregătesc de luptă împreună
cu soldații români?

Cum este posibil că niște
soldați americani să vină pe
pământ românesc și de aici, de
pe pământ românesc să le
arate mușchii rușilor. Nu, noi
nu suntem de acord cu asta.

Nu suntem de acord cu
amenințările și cu presiunile
de acest gen. Dacă soldații
americani sunt gata să intre în
luptă în Ucraina, să intre, di-
rect de pe teritoriul lor, nu de
pe teritoriul românesc. Româ-
nia și românii nu sunt la
dispoziția SUA pentru atacuri. 

România și românii nu
amenință pe nimeni și nu
folosește bully-ul la adresa
altor țări. Asta nu e România.
Nu e stilul nostru și vom
spune NU războiului.

Nu putem remarca faptul
că, demisia ministrului Apă -
rării vine, după ce acesta a
vorbit despre PACE și despre
nevoia unor negocieri între
părțile beligerante, respectiv
Rusia, Ucraina și Marile Puteri.
Sunt cuvinte pe care nu le-am
auzit niciodată, dar absolute
niciodată, din gura președin -
telui Iohannis, în cele aproape
opt luni de conflict militar din-
tre ruși și ucraineni. Ceea ce
ne face să credem că pacea nu
este pe placul locatarului de la
Cotroceni. O eventuală închi -
dere a conflictului l-ar face in-
util pe domnul Iohannis,
despre care se spune că
pretinde la o funcție în cadrul
NATO.

România vrea PACE. Și pro -
testele din Europa ne arată că
europenii vor PACE. 

Din ce în ce mai mult acest
război pare că îndeplinește
dorințele liderilor unor țări, în
timp ce ucrainienii, românii și
basarabenii suferă. 

Liderii americani își avan -
sează vânzarea de armament,
liderii de la Kremlin își trec în
nume propriu teritorii din
Ucraina, liderii Europei nici nu
s-au supărat că a explodat
Nordstream-ul pentru că pot
avansa Green Deal-ul. Asta, în
timp ce ucrainienii mor apă -
rân du-și țara, românii sără -
cesc din cauza prețurilor la
energie și basarabenii stau în
întuneric și în frig. 

Domnule președinte Io-
hannis, am învățat că tăcerea
dumneavoastră nu este nicio -
dată de bun augur. După
demisia ministrului Apărării
și a prezenței Diviziei 101
Aeropurtată în România cu
declarațiile lor inadecvate,
tăcerea dumneavoastră devi -
ne o aroganță la adresa româ -
nilor și o ignorare a
ade  vă  ratelor probleme ale
acestora. 

Suntem extrem de îngrijo -
rați. Totul pare ca un deja vu.
Seamănă cu experiența celor
doi ani de dictatură sanitară
când ați instituit starea de
urgență peste noapte, după ce
le-ați spus românilor că nu
trebuie să le fie frică de o
simplă răceală. Ați închis spi-
talele, școlile, ați distrus afac-
erile românilor. Ați întreținut
o atmosferă de teroare infor -
mațională, ați făcut reclamă
pentru vaccinuri netestate a
căror efecte adverse începem
să le vedem, i-ați transformat
pe români în cobai! Avem
toate motivele că vom repeta
experiența celor doi ani de
dictatură sanitară, când am
fost puși în fața unor decizii,
fără a avea drept de apel.
Aceasta este starea de îngrijo-
rare în România! dinaintea
furtunii. Nu ne atrageți într-un
război în care nu vrem să fim
implicați.

Deputat 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția
electorală 22 HUNEDOARA
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COMUNICAT: 

Ex-ministrul Dîncu are
obligaţia să ne spună 
ce neînţelegeri a avut 

cu preşedintele Iohannis 

Bucureşci – Baza sportivă
construită în comuna Bucu -
reşci printr-o finanţare obţinu -
tă de la AFIR, va fi deschisă în
cursul lunii noiembrie, după ce
o comisie de specialişti de la
Timişoara a efectuat inspecţia
finală a lucrărilor. 

Investiţia se ridică la
900.000 de lei, fonduri neram-
bursabile, şi este dedicată, în
special, tinerilor din comună
care doresc ca în timpul liber
să se bucure de mişcare şi
condiţii deosebite pentru
practicarea sportului. Baza
dispune de un teren sintetic,
vestiare, nocturnă, sistem de
încălzire, tribune pentru spec-
tatori.

„Încercăm să deschidem
această bază sportivă în cursul
lunii noiembrie. Este o bază
modernă, dotată cu toate
facilităţile necesare, de la ves-
tiare cu duşuri până la o pistă
de biciclete şi o parcare
modernă. Dorim ca tinerii din
comună, pentru că ei sunt
principalii beneficiari, să poată
face sport, să poată organiza
competiţii, aşa cum îşi doresc”,
a spus primarul comunei
Bucureşci, Mircea Ghilean.

În paralel, eforturile admi -
nis traţiei locale sunt îndrep-
tate şi spre punerea în practică
a două proiecte extrem de utile
pentru comunitatea locală.
Primul se referă la aducţiunea
de apă menajeră din satul
Şesuri, o lucrare foarte mult
solicitată de oamenii de acolo.

„Satul Şesuri se confruntă
cu o criză de apă potabilă în
perioada de vară. Sunt cel
puţin 40 de familii care nu au
apă în timpul verii, iar pentru
aceşti oameni încercăm să
rezolvăm o problemă spi noa -
să. Proiectul are o valoare de
600.000 de lei, iar finanţarea
este asigurată”, a menţionat
primarul Mircea Ghilean.

Un alt proiect important se
referă la modernizarea dru-
mului comunal DC 18
Bucureşci-Şesuri. Drumul are
nevoie de o reasfaltare, dar şi
de construcţia unor ziduri de
sprijin, acolo unde au fost sem-
nalate alunecări de teren. 

Vor fi amenajate rigole de
scurgere pentru apa pluvială,
iar în zonele în care drumul
mă soară 3 metri se va face o
lărgire a acestuia la 4 metri. 

Bucureşci: Baza

sportivă va fi deschisă

din noiembrie
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Domnule Călin Marian,
Mă adresez personal pen-

tru că funcția pe care o
ocupați, mai ales că sunteți
numit, nu ales, este vremel -
nică pe propriul parcurs pro-
fesional.

Ați demonstrat încă odată
că trăiți într-o realitate
paralelă. Ieri a fost o zi foarte
bună, pentru că am semnat,
la București, alături de un
ministru PNL, contracte în
valoare de 7,4 milioane de
euro pentru proiecte care
vizează patrimoniul din ju -
dețul Hunedoara. Acel patri -
moniu unde vă faceți poze
frecvent, dar pentru care nu
mișcați un deget.

Remarc cu surprindere că

sunteți preocupat de sănă -
tatea mea. Nu sunteți primul,
dar vă reamintesc că aro -
ganțele de acest gen sfârșesc
înăbușite în ridicol. Poate ați
uitat... Memoria... Sunt să -
nătos, mulțumesc lui Dum-
nezeu, și am energia să îmi
onorez mandatul de preșe -
dinte cu mai multă râvnă
decât aveți dumneavoastră.

Vă văd preocupat de con-
cediul meu. Trebuie să re-
cunosc, sunteți de-a dreptul
penibil. Am fost în concediu
într-o stațiune din România.
Relaxați-vă, a costat mult mai
puțin decât vacanțele dum -
nea voastră din insulele
grecești... sau decât biletul pe
care l-ați achitat urgent să

ajungeți (de pe plajă) la întâl-
nirea cu șeful dum nea -
voastră de partid.  Și... mi-e
greu să înțeleg, trebuie ca
hunedorenii să ceară voie
prefectului să meargă în con-
cediu? Îi urmăriți cât plătesc?
Nu sunt acestea metode se-
curiste? 

Am o rugăminte, vă rog să
declarați public cu acte
doveditoare unde locuiți,
unde aveți domiciliul și dacă
încasați bani publici pentru
navetă sau chirie. 

Vă stau în gât studiile
mele. Spre deosebire de
dumneavoastră, nu am
obrăz nicia să aprofundez
subiectul, dar hunedorenii v-
ar aprecia mai mult dacă ați
așeza virgula acolo unde îi
este locul. Asta ca să nu vă
mai judece oamenii că vă
pricepeți doar la grădinărit. 

Recunosc, mesajul dum -
neavoastră m-a și bucurat. 
V-am deschis apetitul pentru
proverbe, citate, ziceri din
popor. „Pe cine nu lași să
moară, nu te lasă să trăiești”
– acesta vă place?

Laurenţiu Nistor
Preşedintele Consiliului

Judeţului Hunedoara

Scrisoare deschisă către

Prefectul de Hunedoara

L
ucrările la barajul
Mihăileni trebuie să
continue, iar factorii

abilitați să găsească
soluțiile legale astfel încât
impedimentele care
blochează acum proiectul
să fie înlăturate.

Vorbim despre o investiție
cu un rol foarte important,
care nu doar că asigură nece-
sarul de apă, prin acumularea
Mihăileni, dar are și funcție de
apărare împotriva inunda -
țiilor. Vorbind în cifre, acumu-
larea Mihăileni va proteja de
inundații 16.845 de locuitori,
414 gospodării, 2000 ha teren
agricol, 36 km drumuri și 45
km de cale ferată.  

În luna martie a acestui an,
după 35 de ani de așteptare,
au fost recepțio nate ultimele
lucrări la barajul Mihăileni de
pe Crișul Alb și mai sunt doar
câteva componente pentru ca
proiectul, în valoare de 167,88
milioane lei, să poată fi final-
izat. Numai că, la scurt timp
după recepția oficială a
lucrărilor, organizația ne gu -
ver na men tală Declic a chemat
în instanță Apele Române și a
obținut, la Tribunalul Cluj, atât
suspendarea continuării lu -
cră rilor la Acumularea Mihăi -
leni, cât şi suspendarea
efectelor hotărârii de Guvern
prin care, în luna mai 2022, a
fost aprobată exproprierea
unor suprafeţe de teren ale lo-
calnicilor pentru a se putea
derula amenajarea lacului de
acumulare. 

Având în vedere impor -
tanța deosebită a barajului
Mihăileni și timpul lung pe
care l-am așteptat cu toții ca
această construcție să fie
finalizată, în calitate de depu-
tat PNL de Hunedoara, dar și
ca locuitor al acestui județ
profund conectat la realitățile
și problemele din această
zonă, m-am adresat ministru-
lui Mediului, Apelor și Pădu -
rilor,  domnul Barna Tanczos,
căruia i-am adresat urmă -
toarele întrebări: 

• Care este stadiul actual al
litigiului care privește lucrările
de la barajul Mihăileni? 

• Când estimați deblocarea
situației pentru a se putea
continua cu procedurile de ex-
propriere? 

• Dat fiind acest blocaj, cum
estimați șansele ca proiectul
să fie finalizat și operațio -
nalizat?

Consider că factorii abilitați
trebuie să găsească în cel mai
scurt timp soluțiile legale ast-
fel încât impedimentele care
blochează acum proiectul
Mihăileni să fie înlăturate, cu
atât mai mult cu cât
specialiștii în domeniu atrag
atenția că riscurile pentru
populația din această zonă
sunt foarte mari în cazul în
care investiția nu va fi
continuată și finalizată. 

Deputat 
Vetuța Stănescu, 

Președinte PNL 
Filiala Hunedoara

Lucrările la barajul
Mihăileni trebuie 

să continue!

Sălaşu de Sus – Lucrările
la reţeaua de gaz din comuna
Sălaşu de Sus ar putea începe
în primăvara anului viitor, în
prezent fiind pregătite caietul
de sarcini şi celelalte docu-
mente necesare pentru
licitaţia necesară derulării
investiţiei. Autorităţile locale
îşi doresc ca aspectele biro-
cratice să fie clarificate în
această iarnă, iar în prima
parte din martie să poată fi
dat ordinul de începere
efectivă a lucrărilor.

„Este o investiţie impor -
tantă de care vor beneficia
aproximativ 1.100 de gospo -
dării din comună. În prezent
se lucrează la caietul de
sarcini şi la alte documente
pentru că ne dorim ca până în
primăvară să încheiem partea
birocratică şi să putem începe
lucrările efective”, a spus pri-
marul comunei Sălaşu de Sus,
Ioan Vlad.

Finanţarea proiectului, în
valoare de circa 6 milioane de
euro, acoperă costurile pentru
construcţia conductei princi-

pale şi a racordurilor până la
limita de proprietate. Dincolo
de aceasta, cheltuiala cu
racordările individuale va tre-
bui suportată de către gospo -
dăriile care optează pentru
alimentarea cu gaz metan. 

În altă ordine de idei,
administraţia locală din Sălaşu
de Sus a început procedurile
pentru ca această comună să
poată beneficia de statutul de
„comună turistică de interes
local”. Primele demersuri au
constat în organizarea unei
vizite de docu mentare pentru
reprezentanţii Ministerului

Antreprenoriatului şi Turis-
mului, urmând ca în urma ra-
portului comisiei de specialişti
să se ia o decizie la nivel cen-
tral. 

Statutul de „comună tu -
ristică de interes local” aduce
mai multe avantaje, atât pen-
tru locuitori – care vor putea
avea acces mai uşor la
finanţarea unor proiecte din
fonduri europene, cât şi pen-
tru administraţia locală, care
va primi mai multe puncte
pentru cererile de finanţare
depuse în vederea realizării
unor investiţii. 

Sălaşu de Sus: Lucrările la reţeaua de gaz 

ar putea începe în primăvară
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E
tapa cuprinsă în cir-
cuitul competiției
GRAND PRIX ROMA-

NIA și Turneul OPEN
HUNEDOARA, ambele cu
participare interna țio -
nală, găzduite în
stațiunea Geoagiu-Băi,
sunt considerate de către
participanții la aceste în-
treceri  drept o reușită a
organizatorilor  care au
avut un partener deosebit
în instituția Consiliului
Judeţean Hunedoara.

Premiile în bani oferite de
federație ca urmare a acestui
parteneriat au fost unele din-
tre cele mai consistente de
până acum, iar medaliile și
cupele au venit să încu-
nuneze munca acestor spor -
tivi talentați.

Pentru județul Hunedoara
este o mare realizarea găz du -
irea unei astfel de competiții
de talie internațională ca și
cele două turnee pentru
jucătorii români sub 14 ani
legitimați și nelegitimați la

cluburi de profil.
La competiții au partici-

pat, în total, circa 200 de
jucători, iar la Turneul A
(jucători cu ELO peste 2200)
s-au înscris în concurs mari
maeștri și maeștri interna -
ționali din mai multe țări ale
lumii. Întrecerea din Turneul
B (jucători cu ELO sub 2200)
a fost una extrem de dis pu -
tată, cu mențiunea că la cat-
egoria ELO 1200-1400,
tur neul a fost câștigat de
Rareș-Ștefan Apostu (8 ani)
din Petroșani. 

Iată clasamentele finale la
această competiție:

Grand PRIX, etapa a IV-a -
Turneul A- Clasament Ge -
neral 1. Vitaliy Bernadskiy –
Ucraina 2. Misratdin Iskan-
darov - Azerbaidjan 3.
Mircea-Emilian Pârligras –
România

Feminin : 1. Corina Isabela
Peptan 2.Mihaela Sandu 3.
Elena Luminița Cosma

ELO 2300-2400: 1. Di -
mitriy Kushko – Ucraina 2.

Adrian-Simion Sechereș -
România

3. Ioan Cosma - România
ELO sub 2300: 1. Filip

Magold 2. Iosif Ciocani 3. Va-
lentyn Hulka

Turneul B Clasament ge -
neral: 1. Alexandru Călin 2.
Vlad-George Zubcu 3. Sorin-
Mihai Șamu

Veterani 65+: 1. Janos
Helmer 2. Ervin Mozes 3.
Lavinel Cruceru

ELO 1400-1800:1. Alin-
Constantin Guliaș 2. Ianis-
Mihai Tarciuc 3.
Ra du-Nicolae David

ELO 1200-1400: 1. Rareș-
Ștefan Apostu 2. Andrei
Matei-Catruna 3. Ioan-Ștefan
Junc

ELO sub 1200:1. Victor
Pleșca 2. Marius-Horațiu
Ștefoni 3. Darius Posteuca

Copii sub 12 ani:1. Andrei
Eugeniu Costache 2. Matei
Zlate-Ion 3. Gabriel-Luca Ol-
teanu

Șah- Grand Prix România
-etapa de la Geoagiu

o reușită

N
aționala de hand-
bal fete a României
s-a reunit în ve -

derea ultimelor pregătiri
pentru Campionatul Eu-
ropean, competiție ce va

avea loc în perioada 4-20
noiembrie, în Slovenia,
Macedonia de Nord şi
Muntenegru.

Handbalistele tricolore se
află până mâine în cantona-

ment la Cheile Grădiştei, în
județul Brașov, după care vor
pleca în Ungaria, unde vor
disputa două jocuri amicale,
cu echipa țării gazdă la 29
octombrie şi cu Germania în
data de 2 noiembrie.

La turneul final al Campi-
onatului European, România
va evolua în Grupa C, alături
de Franţa, Olanda şi Macedo-
nia de Nord. Primul meci
este programat la 5 noiem-
brie contra Olandei.

Handbal feminin

Echipa României pleacă mâine în Ungaria 
pentru meciuri amicale

La finalul săptămânii trecute
în municipiul Baia Mare s-au
desfășurat întrecerile tradițio -
nalei competiții dotate cu tro-
feul  Cupa României, organizată
de către Federaţia Română de
taekwon-do ITF, întreceri la
care au participat 734 de spor -
tivi.

Clubul Sportiv "Cristal" Hateg
a participat la această competiție
cu 12 sportivi, care au reușit să
cucerească și să aducă la pal-
maresul clubului din Hateg un
număr de 12 medalii, după cum
urmează: Sportiva  Andra Kovaci
a cucerit medaliile de aur în pro-
bele de luptă și la tehnici speciale
și o medalie de bronz în proba de
tull . Ca urmare a acestor rezul-
tate Andra Kovacs a fost decla -
rată cea mai valoroasă sportivă
senioară a competiției.

Roxana Gheorghiță  a cucerit

două medalii de aur la probele
de luptă și la tehnici speciale iar
Mario Ștefan o medalie de aur în
proba de  luptă.

Pe podiumul de premiere au
mai urcat Maia Danciu meda -
liată cu argint la proba de sparg-
eri forță și cu bronz la proba de
luptă, Artur Csiki și Dragoș
Popesc ambii medaliați cu argint
la proba de luptă iar colegii lor
Alexandru  Andris și Marian 
Eduard Meiroșu au cucerit me -
daliile de bronz  în proba de
luptă.

Menționăm că  echipa de fete
14 ani a clubului Cristal din
Hațeg a finalizat competiția de la
Baia Mare pe primul loc,
cucerind o medalie de aur  în
proba de echipe. 

Felicitări sportivilor din
Hațeg și antrenorului lor Cos-
min Oprescu !

Taekwon-do ITF 

Medalii pentru sportivii din
Hațeg  la Cupa României

În organizarea Asociaţiei
Sport Club Municipal Deva, cu
sprijinul Primăriei municipiu-
lui Deva a fost organizată cea
de a doua ediție a Turneului de
tenis de câmp-Cupa Vete ra -
nilor, competiție  adresată com-
petitorilor cu vârsta peste 60
de ani la masculin și 55 de ani
la feminin.

De menționat că regulamen-
tul a prevăzut doar întreceri în
probele de perechi.

Ca și în anul trecut com -
petiția s-a bucurat de o partici-
pare numeroasă dar si de
spectatori veniți să îi încurajeze
pe cei care au evoluat pe
terenurile de zgură din Deva.

Organizatorii s-au stră duit
să asigure premii pentru toți

participanții  dar și trofee ine -
dite pentru cei care au urcat pe
podiumul de premiere la ediția
din acest an.

Întrecerea masculină a fost
câștigată de  perechea Claudiu
Tîrnoveanu / Ștefan  Iovan, ur -
ma tă în clasament de perechea
Daniel Barbu / Corin Popa și de
Ioan Miheț / Dănuț Beșleagă.

La feminin locul I a fost
câștigat de perechea Marcela
Brîndușa / Dorina Iacob, ur-
mate de perechea Adriana
Chiriliuc / Valentina Grosu și de
perechea Adina Velescu / Alec-
sandra Ciocan.

Felicitări competitorilor
care au demonstat încă odată
că au talent și putere pentru a
evolua în competițiile de tenis.

Tenis de câmp  

Cupa Veteranilor ediția a II-a



P
ugilistul hune-
dorean James
Chereji urcă în ring,

la finaul acestei
săptămâni  și va evolua
pentru prima dată la
profesioniști într-o gală
organizată în România.
Campionul din Hune-
doara îl va înfrunta pe
Ștefan Nicolae, în cadrul
Galei "Seara campionilor
- totul pentru Box",
organizată în Sala Spor-
turilor "Horia Demian"
din Cluj-Napoca.

Cei doi boxeuri își vor
încrucișa mănușile la catego-
ria 59 de kilograme, într-un
meci de șase reprize. Chiar
dacă este prima dată când
boxează în țara noastră, la
profesioniști, meciul de la

Cluj Napoca  este cel de al
20-lea din carieră pentru
James, care are un bilanț de
17 victorii și doar două în-
frângeri!

În cadrul aceleiași gale în
ring va urca și Xenia Jorneac
(tot în premieră, în România,
la profesioniști), împotriva
Cristinei Busuioc.

Gala de la Cluj Napoca va
putea fi urmărită de cei
interesați, vineri, 28 oc-
tombrie, de la ora 20:00 live,
la  televiziune, cât și pe face-
book, pe pagina Tvr Cluj!

Primăria Hunedoara, CS
Corvinul Hunedoara și su-
porterii din municipiul Hu -
ne doara  sunt alături de cei
doi pugiliști și le urează suc-
ces!

M
inistrul Sportului,
Eduard Novak a
precizat recent,

legat de Strategia
Națională pentru Sport  pe
care a lansat-o în 
dezbatere publică,  pentru
consultări că viitoarele
centre regionale vor fi o
rampă de lansare pentru
sportivii de performanţă
şi vor dezvolta sporturile
olimpice prioritare.

"Pentru a securiza acest vi-

itor este nevoie de implicarea
comunităţilor locale, care au
un rol deosebit de important,
deoarece viitorii sportivi îşi
descoperă abilităţile în şcoli,
în bazele locale. De aceea este
nevoie de un sistem pirami-
dal, în care traseul pe care un
copil îl poate urma, începând
de la şcoală şi până la lotul
olimpic să fie unul mai clar.
Iar tocmai asta îşi propune să
realizeze această strategie, la
care au contribuit oameni din

sport, din instituţii, dar şi din
mediul academic, şi care are
toate şansele să devină un
proiect de ţară", a declarat
ministrul Sportului.

Conform Strategiei Naţio -
nale pentru Sport 2022-
2032, sporturile individuale
prioritare de interes naţional
vor fi canotaj, judo, tenis de
masă, lupte, nataţie şi pentat-
lon modern, scrimă, ciclism,
box, kaiac-canoe, atletism,
gimnastică, iar cele de echipă
- fotbal, baschet, handbal,
rugby, volei, polo, hochei pe
gheaţă, oină.

Se intenţionează şi adopta -
rea unui Pact Naţional pentru
Sport, sub egida unei coaliţii
politice şi instituţionale am -
ple, care să recunoască rolul
major al sportului la nivel
naţional şi obiectivele strate-
gice care trebuie urmărite
dincolo de schimbările elec-
torale şi politice, se mai
menţionează în comunicat.

Strategia Naţională pentru
Sport a fost pusă în dezbatere
publică, în această etapă
putând fi formulate amenda-
mente şi propuneri, înainte ca
strategia să fie adoptată de
Guvern.
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Ministrul Novak vrea 
centre regionale pentru
sportul de performanţă

BOX 

James Chereji și Xenia Jorneac

boxează la Cluj Napoca

Gimnastică

Campionatele Mondiale de gimnastică artistică la Liverpool

C
ea de-a 51-a ediție a
Campionatelor 
Mondiale de

gimnastică artistică, va
debuta sâmbătă, 29 oc-
tombrie la Liverpool, în
Marea Britanie. Competiția
se va desfășura în M&S
Bank Arena și va reuni
circa  400 de sportivi  din
întrega lume.

În competiția feminină,
România va fi reprezentată de
Ana Maria Bărbosu și de An-
dreea Preda, iar în întrecerea
masculină, vom avea o echipa
formată din Andrei Muntean,
Gabriel Burtanete, Robert Bur-
tanete, Răzvan Marc și Roland
Modoianu.

Gimnastele noastre, Ana
Maria Bărbosu și Andreea
Preda vor concura în calificări
în cea de-a doua subdiviziune,
alături de gimnaste din Spania,
Israel, Ecuador, Islanda, Thai-
landa și Venezuela și  vor în-
cepe competiția la paralele.

La masculin, echipa Româ -
niei va concura în cea de-a 3-a

subdiviziune, prima rotație la
bară, alături de reprezentanții
Spaniei, Japo niei, Ucrainei, și
de sportivi din Lituania, India,
Suedia și Bulgaria.

Programul 
competiției

29 - 30 octombrie - calificări
competitiția feminină

31 octombrie  -  calificări
competitiția masculină

1 noiembrie - finala pe
echipe - competiția feminină

2 noiembrie - finala pe
echipe - competiția masculină

3 noiembrie- finala Indivi -
dual Compus feminin

4 noiembrie - finala Indivi -
dual Compus masculin

5- 6 noiembrie -  finale pe
aparate

Gimnaștii români au efectuat
deplasarea și sunt  însoțiți de
antrenorii Gina Gogean Groza,
Lucian Sandu, Marius Berbecar,
Marius Urzică și Gerard
Speestra, arbitrii Angela Caco -
veanu și Nicușor Pascu, cadrele

medicale Lucian Nicolescu,
Răzvan Spirescu și dr Mihai

Râșcu. Corina Moroșan și Mar -
cela Fumea sunt team manager

pentru delegația feminină, res -
pectiv pentru cea masculină.



Numit de greci ”leacul
tuturor relelor”, hre-
anul este o plantă

utilă sănătății, fiind reco-
mandat de medicina
populară în peste 100 
de afecțiuni. În scopuri 
terapeutice, de la hrean
sunt folosite în special
rădăcinile, dar și frunzele
sau florile.

Origine și răspândire
Despre hrean se spune că-

și are originea în zona
geografică a bazinului Medi -
te ranei, dar în Europa și Asia
s-a răspândit în vremea
Renașterii. A ajuns apoi în
America de Nord, fiind dus
de primii coloniști după anul
1800. 

Dacă grecii susțineau că
greutatea lui merită plătită în
aur, iar egiptenii îl consumau
încă de acum 3500 de ani,
pentru evrei, hreanul este

una din plantele care 
amintesc de momentul biblic
al fugii din Egipt.

Proprietăți 
terapeutice

Rezistent la temperaturi
joase, cât și la secetă, hreanul
are numeroase proprietăți
curative, fiind foarte bogat în
vitamine și minerale. Potrivit
cercetătorilor, compușii din
compoziția lui îi conferă
proprietăți antioxidante, an-
tiinflamatorii, îmbunătățește
circulația sângelui, digestia și
stimulează funcția bilei. Flo-
rile și frunzele hreanului sunt
deseori folosite pentru pre -
pa rarea ceaiurilor împotriva
răcelii.

Terapii naturiste 
cu hrean

În scop medicinal, hreanul

poate fi consumat ca atare,
sau ras și amestecat cu oțet,
fiind util în mai multe
afecțiuni. Astfel că:

În caz de 
hipertensiune

arterială
Se administrează diminea -

ța, cu o oră înainte de micul
dejun, o lingură de hrean cu
miere. Procedura este utilă și
în caz de angină pectorală sau
circulație deficitară a sân-
gelui, scrie farmaciata.ro.

Pentru purificarea 
organismului

Se folosește o rădăcină de
hrean, de aproximativ 10 cm,
spălată și dată prin răzătoare.
La compoziție se adaugă trei
felii de mere zdrobite, o
linguriță de miere și 100 g vin
de casă. După omogenizare,
amestecul (care ajunge doar

pentru două zile) se va con-
suma dimineața, la micul
dejun, pe o felie de pâine.
Dacă este necesar, se va
prepara o altă doză, dar
numai după șapte zile. 

În cazul infecțiilor
urinare

Hreanul stimulează rini -
chii ajutând la eliminarea
bacteriilor din tractul urinar.
În astfel de situații, sunt utile
două rădăcini de hrean rase și
amestecate cu două linguri de
miere și o lingură de oțet,
potrivit nutriționiștilor. Com -
po ziția obținută se ține la
frigider, din care se va admi -
nistra câte o lingură pe zi,
timp de o lună. După o pauză
de două săptămâni, terapia se
poate relua.

Pentru combaterea
tusei sau răcelii  

Se folosește hreanul ras și
încălzit în cuptor timp de
patru-cinci ore, până se
topește zahărul. Din prepa -
ratul obținut se ia câte o
linguriță, în crizele de tuse.
Tot pentru răcelii se folosește
ceaiul sau decoctul din frunze
de hrean. Decoctul se prepară
dintr-o mână de frunze tocate
și fierte timp de cinci minute,
într-o cană de apă. Din
preparatul obținut, îndulcit
cu miere, se bea câte o cană,
de trei ori pe zi, înainte de
masă.

Ceaiul de hrean
Recomandat în scop te -

rapeutic, ceaiul din rădăcină
de hrean este util în caz de
răceală, sinuzite, bronșite,
dureri de cap, reumatism,
probleme ale tractului urinar.
Se prepară din 200 ml apă și
100 g. hrean proaspăt. Hrea -
nul proaspăt se rade și se
pune în apă clocotită, scrie
sanatate.ro. Se lasă la infuzat
aproximativ cinci minute,
după care se strecoară și se
consumă în trei reprize.

Conservarea 
hreanului

Pentru consumul zilnic,
hreanul poate fi păstrat o
perioadă mai îndelungată în
frigider, învelit în hârtie, dar și
la borcan, fiind nevoie de: 100
g de hrean ras, o linguriță de
zahăr, sare, o lingură de oțet și
20 ml. de apă. Hreanul ras se
așază într-un borcan, se
îndeasă ușor cu lingura, apoi
peste el se toarnă apa rece,
amestecată cu oțet sare și
zahăr. Borcanul se închide er-
metic și se păstrează la rece.

Efecte adverse
Cum nimic nu este perfect

în această lume, trebuie luate
în considerare și efectele ad-
verse ale hreanului. Tocmai
de aceea, terapiile naturiste
pe bază de hrean se vor face
doar la indicația medicilor. 

Pagină realizată de
Cornelia Holinschi
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Hreanul – ”leacul tuturor relelor”
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Mod de preparare:
Peștele se curăță, se spală

bine și se condimentează cu
sare, piper și cimbru. Se
prăjește apoi pe ambele părți,
într-o tigaie unsă cu ulei.

Sosul de hrean: roșia se
opărește, se curăță de pielițe și
semințe, apoi se toacă mărunt.
Se pregătește un bol mai

încăpător, în care se pune hre-
anul ras, zeama de lămâie, iaur -
tul sau smântâna, un praf de
piper, roșia mărunțită și
mărarul verde tocat. Ingredien-
tele se amestecă, iar după
omogenizare, sosul obținut se
va servi cu bucățile de pește.
Sosul merge foarte bine și cu
friptură de pui sau de vițel.

Mod de preparare:
Cartofii și sfecla se curăță

de coajă și se taie cubulețe.
Ceapa, tăiată mărunt se

călește în ulei, după care, se
adaugă sfecla și cartofii.
Legumele se mai lasă la călit
câteva minute, apoi peste ele
se toarnă aproximativ un
litru de apă. 

În oala cu legume se pune
şi o linguriță de hrean ras,
trei frunze de dafin, sare,
piper după gust. Totul se lasă

la fiert aproximativ 30 de
minute, după care, legumele
se strecoară. 

Legumele și jumătate din
apa în care au fiert se
mixează cu blenderul, iar
dacă este cazul, se mai
adaugă apă, până se obține
consistența dorită. 

Deasupra se presară pă -
trun jel verde, iar cine do rește,
poate adăuga smân tână. Supa
se poate servi cu pâine
prăjită.

Mod de preparare:
Pieptul de pui se pune la

fiert în apă cu sare, se ia
spuma și se lasă până când
este bine pătruns. Conopida,
desfăcută în buchețele, se va
pune la fiert în apa în care s-
a fiert pieptul de pui. După ce
apa dă în clocot, conopida se
scoate și se lasă să se
răcească. 

Oul se fierbe separat, iar
pieptul de pui se taie
cubulețe. Hreanul se curăță,
se spală și se dă pe răză -
toarea mică, după care, tot pe

răzătoarea mică se dă și ou
fiert. Morcovul se taie
cubulețe și se dă în puțin ulei.

Hreanul dat prin răzătoare
se sărează și se amestecă
bine cu maioneză și iaurt. La
compoziția obținută se
adaugă celelalte ingrediente
pregătite, iar după omoge-
nizare, totul se c ondimen -
tează după gust. Cine dorește,
poate pune mai mult iaurt,
pentru ca salata să fie mai
consistentă. Salata obținută
așezată pe un platou și se
decorează cu verdeață. 

INGREDIENTE
o conopidă medie, un piept de pui, 2 morcovi, 1-2

rădăcini mici de hrean, 150 gr. iaurt gras, 2-3 linguri
de maioneză, un ou, sare, piper după gust.

INGREDIENTE
două sfecle roșii, mai mici, 2 cartofi, o ceapă, 50 ml

ulei, sare, piper, frunze de pătrunjel, o linguriță de
hrean ras, 3 frunze de dafin.

SuPă cREMă DE SfEclă RoșIE cu hREaN

SalaTă DE coNoPIDă cu PIEPT DE PuI

PEșTE îN SoS DE hREaN

INGREDIENTE
2 bucăți de pește file,

o lingură de hrean, din
conservă, 2 linguri
zeamă de lămâie, o
roșie, o linguriță de cim-
bru, 200 g iaurt sau
smântână, mărar verde,
1-2 linguri ulei, sare și
piper.

Sos de hrean cu smântână
Ingrediente: 100 g hrean ras, 200 ml

smântână dulce pentru gătit, sare după gust, o
lingură rasă de zahăr pudră, suc de lămâie. 

Mod de preparare:
Smântâna se amestecă bine cu sarea și zahărul.

Ca să prindă consistență, ingredientele se bat cu
telul, apoi la compoziție se adaugă hreanul
amestecându-se ușor până la omogenizare. Sosul
obținut se potrivește de sare și piper, se adaugă,
câteva picături de suc de lămâie și se poate servi
imediat. Sosul de hrean se poate servi și cu friptură
rece, cartofi copți etc.
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La serviciu s-ar putea să apară
noi provocări și să fiți nevoiți să
lucrați peste program, pentru a
demonstra că meritați bonusul
primit. Trebuie să fiți atenți și la
sănătate, pentru că eforturile
depuse în ultimul timp vă pot
afecta. Un prieten de departe vă
dă un semn.

Familia vă sprijină necondi -
ționat, într-o situație mai
deosebită. Problemele finan-
ciare pe care le-ați avut sunt pe
cale să se termine, dar să fiți
mai atenți pe viitor. Surprize
neplăcute nu vor mai fi, dar
trebuie să vă păstrați optimis-
mul.

Aveți posibilitatea să îndreptați
anumite lucruri din viața voas -
tră, care nu vă plac. Renunțați la
obiceiurile vechi, indiferent dacă
familia este de acord sau nu.
Mare atenție la deciziile pe care
ele veți lua în perioada urmă -
toare, pentru că puteți profita
din plin de șansele ivite.

Ar fi de dorit să încetiniți rit-
mul de lucru și să vă mai și
odihniți. Nu de altceva, dar, la
un moment dat, veți resimți
eforturile depuse în ultima
vreme. Profitați mai mult de
zilele libere, pe care le puteți
petrece alături de cei dragi.

În perioada următoare, veți
avea de rezolvat o mulțime de
probleme legate de casă și, mai
ales, trebuie să vă plătiți fac-
turile restante. La serviciu nu
aveți prea multe de făcut, dar să
vă așteptați la schimbări. Le veți
face față fără probleme.

În carieră urmează o perioadă
foarte bună, sunteți apreciați și
faceți lucruri noi. Dacă ați
obținut un loc de muncă nou,
este momentul să vă consolidați
poziția. Vă puteți gândi chiar la
o avansare, dacă lucrurile merg
așa cum vă doriți.

Trebuie să profitați de energia
de care dispuneți, pentru a fina -
liza proiectele la care lucrați de
mai multă vreme. Nu amânați
nimic și mergeți pe drumul
vostru, fără să vă lăsați
influențați de nimeni. Veți primi
și banii pe care-i așteptați de
mult timp.

În carieră puteți avea șanse noi,
dar în relația de dragoste se vor
ivi probleme neașteptate.
Eclipsa de soare din zodia
voastră poate aduce în prim-
plan unele situații delicate. Per-
soanele singure, s-ar putea să fie
căutate de cineva din trecutul
lor.

Dacă sunteți în căutarea unui
nou loc de muncă, este momen-
tul potrivit să acționați. Este
posibil să primiți o promisiune,
care se va materializa spre
sfârșitul intervalului. Dacă aveți
un loc de muncă stabil, condițiile
se vor îmbunătăți, dar trebuie să
faceți cursuri de specializare.

Se anunță o situație deosebită
în plan profesional, dar vă
preo cupă problemele de sănă -
tate sau rezultatele unor con-
troale medicale. Nu va fi nimic
deosebit, lucrurile se limpezesc
destul de repede. Și în relația
de dragoste, neca zurile vor
trece.

Sunt posibile discuții cu cineva
din familie, care nu ține cont de
sfaturile primite de la per-
soanele avizate. Își va urmări
doar propriile interese, fără să
realizeze că nu are nimic de
câștigat. Dacă dați bani cu îm-
prumut, îi veți recupera mai
târziu.

Urmează vești bune legate de
cariera voastră sau de situația
materială. O decizie a părinților
legată de o moștenire sau de
semnarea unor acte, vă aduce
stabilitate financiară pentru mai
mult timp. În perioada urmă -
toare, persoanele singure vor
avea o surpriză plăcută.

• O întrebare banală…
- De ce plângi, iubi?
- Păi am gătit și eu, pentru prima oară, iar tu ai

dat mâncarea la câine!
- Nu-i nimic, iubi, o să ne luăm alt câine!

• Curiozitate…
-   De ce vă bateţi copilul, domnule Bulă?
– Mi-a spus că sunt gras ca un porc!
– Şi, dacă-l bateţi, credeţi că slăbiţi?!

• Discuție între soți
- Iubito, în seara asta, aș fi în stare să îți aduc

Luna și stelele de pe cer!
- Du și tu gunoiul, dacă tot ieși!

• Într-un cabinet medical
- Domnu`doctor, cred că m-am pricopsit cu vreo

boală din aia rușinoasă!
- Ați avut relații cu vreo necunoscută?
- Necunoscută?! O știe tot orașul!

• Într-un magazin
M-am dus să-mi cumpăr o brichetă, iar

vânzătoarea îmi spune:
- Costă 2 lei și 50 de ruble…
- Rublele pentru ce?
- Pentru gaz!

• La doctor…
- Ce te supără cel mai tare, bade?
- Muierea, domn doctor! Dar io, amu am venit la

dumneavoastră pentru reumatism! 

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 28 octombrie, ora 21,00 

Complicele 
Filmul spune povestea lui Mary Surratt, presu-

pusa complice a lui John Wilkes Booth, în
conspirația asasinării președintelui american Abra-
ham Lincoln. În timp ce întreaga națiune era îm-
potriva ei, Mary Surratt își găsește un avocat tânăr,
care a acceptat cu greu s-o apere. Acesta, pe măsură
ce se desfășura procesul, începe să-și dea seama de
nevinovăția clientei sale, folosită ca momeală pen-
tru capturarea singurului conspirator rămas în li -
bertate. Dar nimeni nu știa că, în realitate, Mary nu
a comis nicio crimă, ea s-a predat pentru a-l proteja
pe fiul ei, John.

TVR 1

Minutul de umor
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Luni, 31 octombrie, ora 13, 00

Mai mult decât o familie 
Îndrăgitul actor Guy Ecker revine pe micile

ecrane în telenovela ”Mai mult decât o familie”,
unde  joacă rolul unui scenarist de la Holly-
wood, în vârstă de 50 de ani, care trece printr-
o criză existențială. Infidelitatea soției,
sentimentul ratării și moartea mamei sale l-au
determinat pe acesta să se reîntoarcă în Mexic,
pentru a îndeplini ultima dorință a mamei sale.
Acolo, o întâlnește pe tânăra cântăreață Car-
men Jurado, care ține la tradiții și care-l va
ajuta să creadă din nou în dragoste.



M
inistrul Apărării,
Vasile Dâncu, prin
demisie și moti-

varea ei, a spus un lucru
mare: ,,Nu pot lucra cu Io-
hannis”. Cuvintele lui
Dâncu ascund fapte grele,
pe care le vom afla cât de
curând. Oricine poate re-
aliza acest lucru, nu tre-
buie să fie analist politic. 

În timp ce Cancelarul Ger-
maniei merge în China pentru
gaz, via Rusia, Macron bate
clopotele spre Moscova, noi
ne orientăm distructiv și nu
constructiv, spre război. Ne
mândrim că avem atâta ar-
mament pe teritoriul țarii
noastre așteptând să intrăm
în război sau o ,,compensare”
la NATO. Și totuși, cine
dorește să intrăm în războiul
altora? 

România și conducerea sa
merge înainte pe drumul
transformării într-o bază
militară străină, de proporții.
Niciodată în istoria noastră
modernă n-am primit, pe ter-
itoriul național, atâtea trupe
și atâta armament străin ca în
ultima vreme. Oare ne mai
întreabă și pe noi, cineva,
dacă dorim război sau nu? De
când Iohannis, Ciucă, Ciolacu,
Biden, Ursula sunt mamele
care au născut copiii noștri? 

Unde este STATUL?

Ca formă de organizare
socială, “Statul” e PERIMAT în
totalitate! Nu numai la noi, ci
peste tot ! Cum așa? Existența
fiecărei structuri durează
atâta timp, până ce ea este
“rezolvată”. La ora actuala,
statul nu mai servește intere-
sele colectivității pe care ar
trebui sa le servească, ca ”ad-
ministrator” al bunurilor co-
mune și distribuitor al
resurselor, pe lângă alte
funcții. Dar ce administrator
are DREPTUL să VÂNDA
bunurile care-i sunt
încredințate spre adminis-
trare: zăcămintele de gaz,
petrol, de aur etc.?! Oriunde
în lumea asta ar fi socotită
DELAPIDARE! A cerut statul
voie, prin referendum, să facă
toate astea, sau să se înda-
toreze sau…?! „Statul” a fost
„rezolvat” de o mână de indi-
vizi care, acum știu sa fie la

putere, indiferent dacă au fost
votați sau nu ! Metodele sunt
vechi și simple: “este de-al
nostru”, “îl facem sa fie de-al
nostru”, ”îl înlăturăm și-l în-
locuim cu unul de-al nostru”.
La ora actuală, toate
instituțiile statului sunt în
cădere! La o pocnitură din
degete, pot răstălmăci sau
neaplica legi, pot abuza în
orice fel de orice, dând apoi
“explicații” sau pot dispune
de persoane ca de “sclavi”, cu
drept de viață sau de moarte
asupra lor… Restul… sunt
doar palavre și abureală, ca să
avem mintea plina de ele, să
nu mai avem timp să ne
gândim cu adevărat la prob-
lemele și soluțiile reale.

Care ar fi soluția?

Să ne luăm viața în propri-
ile mâini, să nu mai așteptăm
nimic de la stat și, pe cât posi-
bil, să-l amestecăm cât mai
puțin în planurile sau
așteptările noastre. În fond,
“EL” este “inamicul”, căci țara,
la ora actuală, ar trai bine mai
bine fără așa stat! 

E timpul să găsim “soluția”
pentru oricare și oricâte vari-
ante “klaus johannis ”, indifer-
ent cine ar fi “gestionarul
temporar al puterii”! Asta e ce
trebuie și nu doar să ne
amăgim în așteptarea “unei
schimbări”! “Schimbarea
regilor, bucuria nebunilor !” E
foarte vechi proverbul ăsta și
tot nu s-a “prins” lumea !

Destinul nostru tragic ne
forțează să ne poziționăm
mereu în cele mai neprielnice
poziții și roluri. Parcă suntem
blestemați să pierdem mereu
și să sângerăm abundent. În
loc să ocolim obstacolele și
piedicile (așa cum fac
popoarele cu lideri inteligenți
și pragmatici), noi le căutăm
cu obstinație și îndârjire,
asemenea unui taur înfuriat
ce este păcălit cu ușurință de
toreador. 

De ce este destinul 
atât de crud cu noi? 

Probabil că ne trimite
mesaje, ne pedepsește mereu
pentru lașitatea și ticăloșia
noastră, ne pedepsește pen-
tru ușurința sinucigașă cu

care ne-am trădat și vândut
toți liderii ce ne-au ridicat și
pentru slugărnicia cu care ne-
am supus "liderilor malefici”
ce ne-au îngropat. Destinul ne
pedepsește metodic și nemi-
los, în așteptarea momentului
când ne vom îndrepta spatele
cocoșat de atâta slugărnicie și
lașitate. Nu trebuie decât să
dăm un semnal că vrem să ne
schimbăm destinul, să cerem
lui Dumnezeu să ne dea
înțelepciune și curaj. Și
atunci, se va produce o min-
une, vom înțelege că trebuie
să dăm cu "liderii" noștri de
pământ. Să dăm până se vor
desface în bucăți. 

Divizia 101 aeropurtată 

Este primită de propagan -
dă cu surle și trâmbițe.
”Idioţii” utili Occidentului
,spun că astfel România e
protejată. Că nu avem de ce să
ne facem griji, doar cei mai
buni soldați ai lumii sunt pe
teritoriul nostru! Aşa să fie?
Cam la fel se spunea și despre
articolul 5 și ați văzut despre
ce e vorba în realitate.

Înainte de orice, v-aș ruga
să trageți o gura de aer în
piept și să vă gândiți cât se
poate de sincer dacă într-
adevăr vă doriți așa ceva?
Sunteți siguri că vreți să fiți
parte a unui război, mai ales
în condițiile în care stăm în
banca noastră nu ne întreabă
nimeni de vorbă?

Şi-acum, să trecem la
subiectul propriu-zis. În
primul și-n primul rând,
sosirea acelei divizii, chiar și
pentru un exercițiu militar, ar
trebui să ne îngrijoreze teri-
bil. Principalul motiv pentru
care orice om cu capul pe
umeri s-ar îngrijora ar fi acela
că, Divizia 101 este o strictă
ofensivă. Aşadar, toţi
propagandiştii de doi bani,
care vă spun că au venit să vă
apere, sunt nişte jigodii! N-au
cum să apere, în condițiile în
care este unitate de atac! Iar
atac, în condițiile date,
înseamnă o operațiune de
agresiune pornită de pe teri-
toriul României. Cred că
oricine înțelege limpede de-
spre ce e vorba. Chiar dacă
mulți nu au făcut armata.

În conformitate cu con-
tractul de găzduire a solda -
ților americani pe teritoriul
nostru, aceștia nu dau
socoteală satului român pen-
tru absolut nimic. Asta în
ciuda faptului că, cea mai
mare parte a fondurilor nece-
sare găzduirii armatei ameri-
cane aici, este suportată de
români. 

Ce înseamnă că nu dau
socoteală?! 

Între altele, armata SUA
poate inclusiv să atace un alt
stat de pe teritoriul României,
fără notificarea autorităților
române! Adică, ne putem
trezi băgați în război de către
americani, care după aceea,
eventual, o pot șterge engle -
zește. Acestea sunt docu-
mentele semnate de
repr e zentanții noștri! Ca să se
țină minte la procesul de care
vor avea parte, scrie presa
centrală. 

S-o luăm acum logic: dacă
Divizia lu' Pește se apucă să
atace Rusia în Ucraina, e ca și
cum România ar fi fost ataca-
torul. Asta le-ar putea fi sufi-
cient rușilor pentru a abate o
ploaie de Kinzal-uri deasupra
infrastructurii noastre, fie că
e vorba de șosele, carburanți
sau electricitate. Simplu și
rapid, cu câteva bombe, in-
diferent câte de rudimentare
ar fi, infrastructura energe -
tică a României ar fi la
pământ. După un asemenea
eveniment, chiar nu mai
contează dacă înving rușii sau
americanii. 

Noi tot păgubiți 
vom fi!

De aceea vă întreb sincer:
când ne va veni mintea la
cap? Avem nevoie de așa ceva
pentru a apăra una dintre
cele mai corupte țări ale
lumii? Ce sens are să ne
băgăm noi, fix ca musca-n
lapte? Şi-ar mai trebui să mai
realizez un lucru. După ce-a
fost dat jos Ceauşescu, s-a
luptat cu o vivacitate teribilă
pentru dărâmarea a tot ce-a
construit el. Absolut toate sfa-
turile venite de la „binefă -
cătorii financiari ai planetei”
precum FMI și Banca Mon -

dială au fost îndreptate în
direcția distrugerii progra-
matice a industriei ceaușiste,
transformându-ne din punct
de vedere industrial, într-o
țară a lumii a treia, scria jur-
nalistul Dan Deaconu. 

Un eveniment nefericit,
care-ar distruge și infrastruc-
tura României, ar fi încu-
nunarea planului ticălos de
răzbunare pe Ceauşescu. Am
mai fost, de-a lungul timpului,
în centrul diverselor conflicte
și nu ne-a fost ușor. Acum
suntem la un statut greu de
imaginat, suntem primii la
țepe. Olandezii au făcut din
noi tot ce au vrut, la fel și
nemții, francezii, italienii,
rușii, ucrainenii, ungurii, aus-
triecii. Despre americani, nici
nu mai există discuții. Oare de
ce am decăzut în halul ăsta?
De ce românii îi vând pe
români? De ce ținem morțiș
să intram cu rușii în război? 

Care sunt interesele 
noastre?

Unde sunt oamenii care ar
trebui să ne apere? Ciolacu,
de când este la guvernare, nu
mai știe să gândească și, im-
plicit, să vorbească pentru
acest popor. Ciucă repetă
numai cuvântul ,,î” și execută
ordinele orbește, iar Preșe -
dintele este ocupat doar cu
problemele lui de a ajunge
conducător în altă parte. Oare
mai conduce cineva în
această țară? Cine pune
pi ciorul în prag în fața lui
Biden și Ursula? 

Noi vrem liniște și pace, nu
vrem război!

Al dumneavoastră, același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Cine dorește să intrăm în război 
cu Rusia? De ce nu se vrea pace?



12 - SPIRITUALITATE 28 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 2022

Este celebrată în
fiecare an la data
de 1 Noiembrie,

când mormintele devin
adevărate altare de lu-
mini, aprinse în memo-
ria celor care nu mai
sunt printre noi. Se
spune că în această
noapte, Tărâmul de Din-
colo își deschide porțile,
iar cei plecați în eterni-
tate vizitează lumea
celor vii. Pentru sufletul
lor, în biserici se
săvârşeşte vecernia sau
slujba de seară.

Ziua Morţilor 
sau Luminația 
Este o sărbătoare creștină,

în care sunt comemorați
credincioșii răposați și toți
sfinții, cunoscuți și necunos -
cuți. Sărbătoarea stă sub sem-
nul pioșeniei și a aducerilor
aminte. Miile de lumânări din
cimitire, adevărate oaze de
lumină care străbat cerul și
pământul, stau mărturie gân-
durilor noastre îndreptate
spre cei dragi, care, o
perioadă de timp, ne-au fost
alături pe drumurile vieții. 

În Evul Mediu
În data de 1 Noiembrie,

după Sfânta Liturghie dedica -

tă Zilei Tuturor Sfinţilor, oa-
menii mergeau după-masă în
cimitire, unde se rugau pen-
tru sufletele celor plecați, iar
în biserici se făceau slujbe de
pomenire. Sărbătoarea are
origini celtice, a fost adusă de
catolici în regiunile din nor-
vestul și sud-vestul teritoriu-
lui românesc. 

Tradiții și obiceiuri
• Întrucât Biserica Orto -

doxă face pomenirea morților
sâmbăta, unii dintre credin -
cioșii ortodocși sărbă toresc
ziua morților în prima sâm -
bătă din luna noiembrie.

• În această zi, care stă sub
semnul Luminii, mormintele
se curăță, se împodobesc cu
flori sau coronițe de flori și
lumânări aprinse. 

Sărbătoarea 
de Halloween 

Este o sărbătoare păgână,
dar foarte populară, pe care  o
celebrează milioane de oa-
meni din întreaga lume, în
noaptea de 31 octombrie.
Veselia și originalitatea ei
fiind molipsitoare, a ajuns, în
ultimii ani și pe la noi. 

Denumirea sărbătorii 
Provine din irlandeza

veche și înseamnă „sfârșitul
verii”. De-a lungul timpului,
sărbătoarea a fost influențată
de numeroase culturi. Tot în
această zi celții sărbătoreau
ziua recoltei, când erau aduse
în piețe diferite produse, se
aprindeau focuri sacre, având
ca scop protecția căminului
de rele. 

Civilizațiile vechi credeau că
în această noapte sufletele
celor morți se întorc pe
pământ, iar pentru a le alunga,
se îmbrăcau în tot felul de cos-
tume înfrico șătoare, făcând
mult zgomot. Și cum de Hal-
loween, dovleacul era elemen-
tul cheie, acesta era decupat în
diferite forme. În interiorul lui
se puneau lumânări aprinse,
care,  în credința lor, aveau
rolul de a ține spiritele rele de-
parte.

Superstiții și 
obiceiuri de
Halloween

• Potrivit credințelor
străvechi, lumânările aprinse
din dovleacul scobit repre -

zentau sufletele captive ale
morților.  

• Dacă în timpul anului se
aprindea lumânarea rămasă
de la Halloween, se credea că
acest lucru aduce ghinion.

• În timpul cinei, trebuia să
se vorbească și să se facă zgo-
mot, altfel, spiritele rele ar fi
participat la masă.

• Dacă în această noapte se
aud pași pe afară, se spunea
că zgomotul era făcut de un
spirit, venit să ia cu el oameni
pe lumea cealaltă. 

• Iar dacă în timpul nopţii
flacăra depăşeşte marginea
candelei, se considera că în
apropiere se află o fantomă.

• Exista credința potrivit
căreia, dacă în noaptea de
Halloween o fată tânără
mergea la râu și privea în apă,
acolo își putea recunoaște vi-
itorul soț, scrie libertatea.ro. 

• Tot în această noapte,
alunele erau folosite pentru
farmece și vrăji, potrivit tra-
ditiisisuperstitii.ro. 

• De asemenea, potrivit
credinței străvechi, persoana
născută în ziua de Halloween

va putea vedea şi comunica
cu spiritele.

• La celți exista obiceiul să
folosească dulciurile, pentru
a îmbuna spiritele rele. Mai
târziu, Biserica i-a încurajat
pe cei care respectau
Sărbătoarea Tuturor Sfinților
să meargă din casă în casă, în
ajun de sărbătoare și să ceară
mâncare în schimbul unei
rugăciuni rostite pentru cei
plecați. Se pare că de aici a
luat naștere formula tipică
Halloween-ului: ”Ne dați ori
nu ne dați”?

***
Noaptea Sfântului

Andrei 
Este varianta românească

a Halloween-ului, numită și
Noaptea Strigoilor, în care, se
crede, spiritele morților se în-
torc printre cei vii, sub formă
de strigoi, ademenindu-i să
iasă din case. Iar ca strigoii să
fie alungați, se practicau tot
felul de ritualuri, provenite
din credințe și superstiții
străbune. 

Cornelia Holinschi

1 Noiembrie –  Ziua celor plecați la Ceruri
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Călin BICĂZAN



tALon De AnUnŢ GrAtUit PentrU PerSoAne FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

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, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

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

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând 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 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 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, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

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 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
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 teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

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.

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 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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

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 Domn serios, fără vicii, 52 de
ani, cu domiciliul în Hunedoara, fără
obligații, doresc să cunosc o persoană
de sex feminin, serioasă, cu caracter,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0754.899.659.

l Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

l Tânăr, 43 de ani, singur, sufletist,
caut o fată de vârstă apropiată pentru
o relație serioasă. Tel. 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 confor-
tul. Doresc o relație bazată pe respect,
înțelegere și seriozitate, așa că nese-
rioasele să se abțină. Tel.
0726.406.462.

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
sincer 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 aparat de sudură la 220V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi de la 1,5-5 și pârlitor pen-
tru pârlit porci, pe lemne, nou, la  220
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

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 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.
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16 - ACTUALITATE

Deva -Imagini amuzante
cu un urs care se scarpină de
un copac din Parcul Naţional
Retezat au fost surprinse de o
cameră de supraveghere
montată de specialişti pe un
traseu ce pare frecventat de
animalele din acest habitat.
Ursul înconjoară arborele la-
bele şi după ce se scarpină
bine, continuă şi cu spatele.
Satisfăcut, animalul pleacă
apoi prin pădure. 

„Prezența Ursului brun
(Ursus Arctos) în Parcul
Național Retezat demon strea -
ză încă o dată complexitatea
mediului natural și diversi-
tatea habitatelor naturale
prezente aici. Existența
populației de urs, demon -
strează că și celelalte specii de
animale din habitatele ursului
sunt menținute într-o stare
bună de conservare. Carni-
vorele mari, aflate în vârful pi-
ramidei trofice, sunt elemente
cheie în relațiile ecologice ce
guvernează cadrul natural și
dovada vie a unui ecosistem
sănătos”, au apreciat repre -

zentanţii Administraţiei Par-
cului Naţional Retezat pe pa -
gina oficială a instituţiei.

În urmă cu câteva zile,
specialiştii PNR au prezentat,
pe aceeaşi pagină, imagini cu
mai multe exemplare „min-
unate” de lup. Supranumit şi
„sanitarul pădurii”, lupul se
hrăneşte şi cu animalele slabe
sau bolnave de pe teritoriul
lui, contribuind astfel la
sănătatea naturii.

Datorită habitatelor sale
diverse, naturale sau puțin
modificate de intervenția
uma nă Parcul Național Re -
tezat adăpostește un număr
de 55 de specii de mamifere,
peste 23% din mamiferele
terestre ale Europei. 

Parcul oferă condiţii pen-
tru supravieţuirea celor mai
importante dintre carnivorele
mari europene, cum sunt
râsul, ursul şi lupul.

Parcul Național Retezat
este unul din cele 22 de par-
curi naționale și naturale ad-
ministrate de Regia Naţională
a Pădurilor – Romsilva. 

Deva - Cetăţile Sarmizege-
tusa Regia şi Ulpia Traiana
Sarmizegetusa vor beneficia
de fonduri în valoare de peste
7,4 milioane de euro câştigate
de Consiliul Judeţean Hune-
doara prin trei proiecte de-
puse prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă
(PNRR), ce prevăd restaurarea
şi punerea în valoare a acestor
situri istorice.

Contractele de finanţare au
fost semnate la sediul Minis-
terului Investiţiilor şi
Proiectelor Europene de către
ministrul de resort, Marcel
Boloş, şi de preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor. 

„Aceste noi proiecte, pentru
care am obţinut fonduri prin
PNRR, vin în completarea
celor aflate deja în derulare şi
prin care cele două situri arhe-
ologice vor căpăta o mai mare
vizibilitate, iar vestigiile pe
care le deţin vor fi restaurate
şi înfăţişate publicului într-o

manieră nouă, profesionistă,
adaptată cerinţelor viitorului.
Patrimoniul istoric şi punerea
sa în valoare reprezintă pen-
tru mine una dintre priorităţi,
alături de infrastructură,
sănătate şi educaţie. Judeţul
Hunedoara este unul dintre
cele mai bogate în monu-
mente de mare însemnătate,
în peisaje naturale şi obiective
culturale. Tocmai de aceea, am
dorit să fructificăm orice
oportunitate de a atrage fon-
duri pentru mai buna lor con-
servare, restaurare şi punere
în valoare”, a declarat
preşedintele CJ Hunedoara. 

Unul dintre proiectele care
vor beneficia de finanţare se
referă la cetatea dacică
Sarmizegetusa Regia, fosta
capitală a Daciei. Investiţia
prevede restaurarea Terasei a
X-a din Zona Sacră a monu-
mentului UNESCO.

Celelalte două proiecte
vizează intervenţii în fosta

capitală a Daciei Romane,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Aici va fi restaurată intrarea în
Forul lui Traian şi va fi amena-
jat punctul de acces în sit. În
această zonă vor funcţiona
noul muzeu al sitului, un lapi-
dariu şi un punct de informare
a turiştilor. De asemenea, vor
exista spaţii de primire, săli
multifuncţionale pentru
activităţi, proiecţii sau
expoziţii temporare. 

„Fosta capitală a provinciei
romane Dacia, situată în Ţara
Haţegului, merită să fie mai
bine pusă în valoare şi să
devină, astfel, mai atractivă
pentru vizitatorii care ajung în
judeţul Hunedoara”, a precizat
preşedintele CJ Hunedoara.

Cele două situri se află în
administrarea CJ Hunedoara.
Anul trecut, cetatea Sarmize -
getusa Regia a fost vizitată de
peste 75.000 de turişti. 

Baloo surprins la... scărpinat,
în Parcul Naţional RetezatPeste 7,4 milioane de

euro pentru cetăţile
Sarmizegetusa Regia

şi Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

Aqualand Deva rămâne 
închis încă două săptămâni 

Deva - Complexul Aqualand Deva rămâne închis pen-
tru public până în data de 14 noiembrie pentru efectu-
area unor lucrări de mentenanţă, conform normelor
legale în vigoare, a anunţat Primăria.

Lucrările se execută la sistemul de încălzire, la pom-
pele de recirculare a apei din bazine, se verifică cen-
tralele termice, toate acestea pentru pregătirea
complexului acvatic pentru sezonul de iarnă.

Dacă operaţiunile vor fi finalizate mai repede de acest
termen, Complexul Aqualand va fi redeschis pentru pub-
lic înainte de data anunţată, a precizat Primăria Deva,
proprietarul acestuia.  Complexul de piscine a fost închis
pe 3 octombrie pentru verificări uzuale la instalaţii şi
pregătirea pentru iarnă, fiind programat să se
redeschidă pe 24 octombrie. Din cauza unor defecţiuni
descoperite în timpul verificărilor, termenul a fost pre-
lungit până pe 14 noiembrie. 


