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sănăTATE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Simbol al vieții, armoniei și
prosperității, mărul a fost
apreciat încă din timpuri
străvechi pentru calitățile lui
miraculoase.

AdMInIsTRAţIEPAg. 3
Lucrările la drumul care
face legătura spre
staţiunea Voineasa şi
domeniul schiabil din 
zonă au fost încheiate, 
astfel că se poate circula
în siguranţă. 

GRATUIT

Instanţa deblochează situaţia
barajului de la Mihăileni 
Instanţa deblochează situaţia
barajului de la Mihăileni 

TIMP LIBERPAg. 16
De Ziua Naţională 
se redeschide Complexul
Aqualand Deva. 
Preţurile rămân 
neschimbate, susţin
autorităţile locale.

Redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia funcţionează

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.

Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală
a Daciei Romane, este recomandată de
autorităţile judeţene pentru a fi inclusă 

pe Lista UNESCO. /pag.4

IMPORTANT!!!
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- Pentru început prezen -
tați-ne câteva date biogra -
fice pe care le considerați
mai semnificative. 

- Sunt născut în orașul Vul-
can, jud. Hunedoara. Am ab-
solvit Facultatea de Medicină
și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca, promoția 2010.
Specializarea în chirurgie
plastică am realizat-o tot la
Cluj-Napoca. Sunt medic spe-
cialist din 2015. Am lucrat în
Germania câteva luni de zile
apoi    m-am întors în țară. În
momentul de față sunt medic
primar cu o vechime de 4 ani
la Spitalul Județean Deva .

- Este grea activitatea în
specialitatea chirurgie plas -
tică? 

- Chirurgia plastică este o
specializare mai nouă care
abordează multe laturi chi -
rur gicale în tehnici de mi-
crochirurgie reconstructivă
cu multe provocări ce
necesită o pregătire și un
exercițiu continuu. Ca și difi-
cultate și complexitate putem
vorbi de chirurgia traumatică
a mâinii, patologia tumorală
și tratamentul arsurilor în
încercarea de a îmbunătăți
calitatea vieții și a reduce
sechelele postraumatice cu
integrarea în munca și în so-

cietate. Cunoaștem cu toții
importanța de a avea mâinile
funcționale. 

- Ce satisfacții vă aduce
această disciplină medica -
lă? 

- Cea mai mare împlinire
pentru orice medic consider
că este aceea de a reda
sănătatea și speranța unui
pacient. Noi, medicii, vedem
în fiecare zi ce înseamnă
suferința prin boală. Până la
urmă sănătatea este cel mai
mare dar pe care îl poate avea
omul.

- O întâmplare inedită,
spectaculoasă în timpul

unei intervenții, vă amin -
tiți? Care vi s-au părut cele
mai interesante intervenții
chirurgicale?  

-În perioada rezidenția -
tului îmi aduc aminte că am
participat la un program pre-
lungit de operații care a în-
ceput dimineața la ora 10 și
s-a terminat a doua zi la 5
dimineața. Nici nu am mai
mers acasă. Am continuat
programul mai departe până
la ora 14. Intervențiile de mi-
crochirurgie reconstructivă
sunt laborioase și de durată,
de exemplu replantările digi-
tale sau traumatismele com-
plexe de mână mutilante. Cele
mai interesante intervenții

chirugicale sunt cele de mi-
crochirurgie reconstructivă
cu lambouri vascularizate,
mai ales folosite în chirugia
mâinii.

- Ce simțiți când vă aflați
cu bisturiul, în mână, în fața
unui pacient? 

- Simt o mare responsabili -
tate pentru că orice inter -
venție chirurgicală și
re  zul  tatul ei au o influență
puternică fizică și psihică
aupra pacientului.

- Ce metode moderne
folosiți în slujba însănăto -
șirii pacienților?

- Așa cum am precizat an-
terior sunt tehnicile de mi-
crochirurgie reconstructivă
cu lambouri vascularizate.

- Vreo neîmplinire în
munca dumneavoastră de
chirurg plastic, ne-o puteți
prezenta? 

- Cu toate eforurile resur -
selor umane existente în sis-
temul de sănătate voi trăi cu
o oarecare frustrare că nu o
să pot să fiu la același nivel cu
medicina occidentală datorită
resurselor materiale și avan-
sului tehnologic cu mult
peste România.

- Cum stați cu pregătirea
profesională, participarea
la conferințe și simpozioane
în specialitate? 

- Sunt medic primar din
iulie 2022 și șeful secției
chirurgie plastică. Acord o
importanță în educația
medicală continuă prin par-
ticiparea periodică la con-
grese specifice specializării
mele. 

- Sunteți mulțumit de
rezultatele muncii desfășu -
rate? 

- Cred că la această între-
bare ar trebui să răspundă
pacienții pe care îi tratez. Am
o adresabilitate foarte bună și
consider că prin acest lucru
am câștigat încrederea pa -
cien ților. Cert este că
niciodată nu ai cum să rezolvi
toate problemele sau să
mulțumești toti pacienții.

- Care vă este gândul de
viitor? 

- Sper ca de anul viitor să
ne mutăm în secția nou
modernizată de chirurgie
plastică și care va avea dotări
moderne.

Pagină realizată
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Sănătatea este cel mai mare dar pe care îl poate avea omul
Dialog cu medicul primar Călin ȘTEFAN - șeful secției chirurgie plastică - Spitalul Județean Deva

„Fii avocat în școala ta” =
FAST este un proiect inițiat,
finanțat și implementat de
UNBR (Uniunea Națională a
Barourilor din România), în
cadrul căruia avocații împăr -
tășesc elevilor noțiuni de
educație juridică non-formală. 

Amănunte am cerut de la
avocat Claudia DAVID (foto)
în calitatea sa de coordonator
proiect.

- La Deva, în Sala Europa din
cadrul ISJ Hunedoara, a avut
loc conferința de lansare a celei
de-a doua ediții a proiectului
FAST = „Fii avocat in scoala ta!”,
ediția I derulându-se în anul
școlar anterior. 

La conferință a participat
inspector școlar general, dna.
prof. dr. Maria Ștefanie, care și-
a exprimat aprecierea față de
modul în care s-a derulat
ediția I și deschiderea față de
continuarea proiectului, asig-
urându-ne de întreaga susți -
nere și pe parcursul celei de-a
doua ediții. 

Baroul Hunedoara a fost

reprezentat de dl. decan Cos-
min Alin Roncioiu, de coordo-
natorul FAST Hunedoara -
avocat Claudia David și avocați
voluntari implicați în proiect.
A fost o întâlnire de care toți
participanții s-au bucurat, au
împărtășit experiențe inedite
din prima ediție FAST, într-un
cadru cordial, deschis, cu
discuții libere, utile atât pentru
participanții „cu vechime” în
proiect, fie ei avocați sau pro-
fesori, cât și pentru avocații și
cadrele didactice care ni s-au
alăturat în ediția a II-a.

Împreună cu colegii mei
participanți, avocați voluntari,
am tras concluzia că este un
proiect mai mult decât nece-
sar, că nevoia copiilor de a ben-
eficia de ore de educație
juridică non-formală și curio -
zi tatea lor față de subiectele
abordate existau, dar nu le-am
conștientizat dimensiunea
rea lă decât în momentele în
care am început efectiv
prezentările la clase și am
văzut reacțiile, implicarea și

entuziasmul elevilor. 
Subiectele abordate în ca -

drul orelor de educație
juridică non-formală sunt con-
cepute să conducă la dez-
baterea unor situații din viața
cotidiană, cu posibil impact ju-
ridic, abordându-se teme de
actualitate și de interes pentru
tineri: „Mic ghid de orientare
profesională, informații des -
pre profesiile juridice și rolul
fiecărui profesionist”, „Ce
înseamnă să fii liber? „Liber-
tatea mea se termină unde în-
cepe libertatea ta”, „Fii COOL,
fără să fii penal”, „De la drep-
turi și libertăți, la infracțiuni în
mediul online”, „Eu, propri-
etatea și banii”, „Drepturile și
obligațiile mele de zi cu zi”.

Beneficiari ai proiectului
am putea fi considerați și noi,
avocații voluntari implicați,
pentru că (și am observat asta
la toți colegii mei), derularea
unei activități noi, inedite,
interacțiunea cu elevii, ne-au
„extras” din rutina și contra-
dictorialitatea cu care, altfel, ne

confruntăm zi de zi. Am
conștientizat toți efectele pozi -
tive ale voluntariatului și
dovadă stă faptul că niciun
coleg nu s-a retras din proiect,
dimpotrivă, în ediția a doua,
numărul voluntarilor a crescut
de la 14 la 23, și toți credem că

avocații pot inspira tinerii să
devină cetățeni activi, să ia de-
cizii etice în viața de zi cu zi, să
demonstreze empatie și res -
pect pentru membrii comu -
nității, să își formeze reflexe
juridice 

“Fii avocat în şcoala ta”
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Deva - Tribunalul Cluj a
respins cererea de chemare în
judecată depusă de o aso cia -
ţie nonguvernamentală prin
care aceasta a solicitat oprirea
lucrărilor și a funcționării
Barajului de la Mihăileni din
comuna Buceș, județul Hune-
doara.   

Săptămâna aceasta, prin
Hotărârea judecătorească nr.
2721 / 15.11.22, Adminis -
trația Bazinală de Apă (ABA)
Crișuri a câştigat la Tribunalul
Cluj procesul în care Asociația
Declic solicita "a se constata
lipsa de valabilitate a Auto -
rizației de construire pentru
investiția Acumulare Mihăi -
leni".

Soluția pe scurt a comple-
tului de judecată este: „Ad-
mite excepția inadmisibilității
și, pe cale de consecință, resp-
inge cererea de chemare în
judecată formulată de recla-

manta Asociația Declic în con-
tradictoriu cu pârâții”.

Printre cei chemați în
judecată de către Asociație se
află Administrația Națională
„Apele Române” și Admi nis -
trația Bazinală de Apă Crișuri,
iar stadiul procesual este pe
fond. 

Potrivit ABA Crişuri, ali-
mentarea cu apă a localităţilor
Brad şi Crișcior se face din
sursa Crişcior, atât din sub-
teran, cât şi de suprafaţă, cu
un debit mult sub cel necesar.
Orice măsură s-ar adopta, fie
de reducerea risipei de apă,
fie reducerea pierderilor din
reţele, aceste demersuri nu ar
putea soluţiona problema
asigurării cu apă potabilă a
localităților Brad şi Crişcior,
precum şi a zonei miniere
Gura – Barza. 

„În acest sens, singura so -
luție viabilă este finalizarea

acumulării permanente Mi -
hăi  leni. Pe lângă asigurarea
necesarului de apă, prin acu-
mularea Mihăileni se vor
atenua în mod semnificativ vi-
iturile din lunca Crişului Alb,
pe sectorul Mihăileni – Vața.
În cifre vorbind, Acumularea
Mihăileni va proteja de
inundații: 16.845 de locuitori,
414 gospodării, 2.000 ha
teren agricol, 36 km drumuri
și 45 km de cale ferată”,
precizează sursa citată.

Valoarea totală a investiţiei
de la Mihăileni este de 167,88
milioane lei și include: barajul
cu descărcător central, evacu-
atorul de ape mari, regu-
larizarea râului în aval de
acumulare, drumul și sediul
de exploatare, devierea dru-
mului DN74 (Brad – Abrud)
precum și strămutarea gospo -
dăriilor aflate în cuveta lacu-
lui.

Instanţa deblochează

situaţia de la 

Barajul Mihăileni

Deva - Constructorii au fi-
nalizat lucrările de reparaţii
pe un tronson de 19 kilo-
metri de pe DN 7A Petroşani-
Voineasa, important pentru
deschiderea turismului din
Valea Jiului, dar şi spre
judeţul Vâlcea, astfel că trafi-
cul auto se poate desfăşura în
siguranţă, a informat Institu -
ţia Prefectului Hunedoara.

Drumul facilitează accesul
turiştilor cu maşina din
judeţul Hunedoara spre
domeniul schiabil şi staţiu -
nea Voineasa, din judeţul Vâl-
cea, dar şi din partea de sud a
ţării spre staţiunile montane
Parâng şi Straja, din Valea Ji-
ului.

„Au fost finalizate lucrările
de punere în siguranţă a Dru-
mului Naţional 7A, pe o
porţiune de aproximativ 19
km aflaţi în administrarea
Secţiei de Drumuri Naţionale
Deva. Obiectivul de investiţii
Consolidare şi amenajare DN
7A, pe sectorul de drum
Petroşani - Limită judeţul

Hunedoara a fost cuprins în
lista investiţiilor cu finanţare
de la bugetul de stat pe anul
2022”, a precizat Prefectura
Hunedoara.

Până la începerea repara -
ţiilor necesare, porţiunea de
drum Petroşani - Obârşia
Lotrului s-a aflat într-o stare
avansată de degradare, des -
făşurarea traficului în condiţii
normale fiind mult îngreu -
nată.

Lucrările la acest sector de
drum au fost monitorizate şi
de prefectul de Hunedoara,
Călin Marian, care spunea, în
luna octombrie, că pentru
dezvoltarea judeţului este
necesară o deschidere a căi -
lor rutiere existente, adaptate
la actualele norme şi stan-
darde în materie de in -
frastructură.

Sectorul din DN 7A, aflat
pe raza judeţului Hunedoara,
a fost preluat în anul 2019 de
la Direcţia Regională de Dru-
muri şi Poduri Craiova. 

Lucrările de reparaţii
pe DN 7A Petroşani-

Voineasa 
au fost finalizate

Deva - Întrunit în ședință
extraordinară, Consiliul
Jude țean Hunedoara a adop-
tat noi hotărâri, între care
cele mai importante vizează
proiecte finanțate din fon-
duri europene neram-
bursabile.

Astfel, a fost adoptat de-
vizul general actualizat pen-
tru obiectivul de investiții
„Linia verde de autobuze

electrice între Petrila-Petro -
șani-Aninoasa-Vulcan-Lu-
peni-Uricani-Green Line
Va lea  Jiului” Componentele
1 și 2. Urmează licitațiile
pentru achiziția de autobuze
și pentru lucrările de
infrastructură care vor fi ex-
ecutate. 

A fost aprobată depune -
rea proiectului „Reabilitarea
Centrului de zi de recuperare

pentru adulți Deva” și cheltu-
ielile legate de proiect din
cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență. Ini -
țiativa aparține Direcției
Generale de Asistență So -
cială și Protecția Copilului
Hunedoara și se înscrie în
lista consistentă a pro iec -
telor cu finanțare europeană
derulate de administrația
județeană. 

Consiliul Judeţean - hotărâri 
pentru proiecte europene



Deva – Fosta capitală a Da-
ciei Romane, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, ar putea fi
unul dintre monumentele is-
torice din judeţul Hunedoara
ce îndeplineşte condiţiile
pentru a fi înscris pe Lista
Patrimoniului Mondial 
UNESCO. Ideea aparţine
preşe dintelui Consiliului Ju -
deţean (CJ) Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, şi a fost
făcută publică în săptămâna
aceasta, cu ocazia Zilei Mon-
diale UNESCO. 

„Dorinţa noastră este ca şi
fosta capitală a provinciei ro-
mane Dacia, Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizege-

tusa, ale cărei ruine se află în
Ţara Haţegului, să fie inclusă
pe această listă. Ar fi o
recunoaştere nesperată, dar
şi un motiv de mare mândrie
pentru noi. De asemenea, bi -
sericile de piatră din această
zonă, cărora li se alătură bi -
serica de la Gurasada, sunt
monumente importante ale
arhitecturii medievale, care
vorbesc despre priceperea
meşterilor şi despre existenţa
unui anumit grad de civi -
lizaţie al comunităţilor de
aici”, a arătat preşedintele CJ
Hunedoara, într-un mesaj cu
ocazia Zilei Patrimoniului
Mondial UNESCO.

Vizibilitate şi valoare
El a adăugat că includerea

cetăţilor dacice din Munţii
Orăştiei pe Lista UNESCO, în
anul 1999, le-a conferit aces-
tora un statut privilegiat, va -
loare şi vizibilitate în ţară şi în
lume. 

„Cetăţile Sarmizegetusa
Regia - fosta capitală a Rega -
tului Dac condus de Decebal,
Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-
Bli daru, Luncani-Piatra Roşie,
Băniţa şi Căpâlna, construite
în tehnica murus dacicus, dar
şi misterele care le încon -
joară, stârnesc, deopotrivă,
interesul cercetătorilor şi vi -
zitatorilor. Ruinele complexu-

lui fortificat din Munţii
Orăştiei oferă imaginea unei
civilizaţii înfloritoare şi dez-
voltate. Acesta este şi motivul
pentru care CJ Hunedoara
derulează o serie de proiecte
de restaurare şi punere în va -
loare a cetăţilor dacice de pe
teritoriul judeţului nostru, în
special a sitului de la
Sarmizegetusa Regia”, a pre-
cizat preşedintele CJ Hune-
doara, Laurenţiu Nistor
(foto mic).

De altfel, judeţul Hune-
doara a demonstrat, în timp,
că are experienţa şi deter-
minarea necesare pentru a se
ocupa, aşa cum trebuie, de
bogăţiile culturale cu care a
fost dăruit de-a lungul timpu-
lui. 

De exemplu, situl Sarmize -
getusa Regia se află în admi -
nistrarea CJ Hunedoara din
anul 2013, are un regulament
propriu, cu trasee de vizitare
bine puse la punct şi cu toate
facilităţile necesare celor care
vin să descopere istoria locu-
lui. Din anul 2020, în admi -
nistrarea CJ Hunedoara au
intrat şi celelalte cetăţi dacice,
pentru care se au în vedere
proiecte de punere în valoare. 

Geoparcul UNESCO 
Ţara Haţegului

„Ne bucură, totodată, fap-
tul că partenerii noştri de la
Geoparcul Internaţional UN-
ESCO Ţara Haţegului îşi
aşteaptă reconfirmarea pen-
tru menţinerea în Programul

UNESCO pentru Geoştiinţe şi
Geoparcuri. Au toate motivele
să rămână în acest program,
pentru tot efortul de promo -
vare a zonei Ţării Haţegului, a
trecutului său geologic, prin
susţinerea cercetărilor ştiinţi -
fice, toate cu scopul dez -
voltării durabile a comuni-
 tă ţilor din această zonă. Îi
aşteptăm cu interes şi pe cei
de la Parcul Naţional Retezat
să reintre în programul UN-
ESCO dedicat lor, pentru a re-
aliza cât mai multe proiecte
comune”, a mai arătat pre -
şedintele CJ Hunedoara.

Totodată, în judeţul Hune-
doara se derulează Progra-
mul „Tezaur Uman Viu”,
iniţiat de UNESCO şi conti -
nuat de Ministerul Culturii,
patru personalităţi primind
titlul de „Tezaur Uman Viu”:
taragotistul Pera Bulz, în
2012, meşterul în prelucrarea
lemnului şi metalului, Mircea
Lac, în 2018, rapsodul 
popular Cosana Vinca, în
2021, şi olarul Petru Borza, în
2022. 
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa, un obiectiv
care ar putea fi inclus pe Lista UNESCO

Veţel – O dată cu schim-
barea operatorului de salu -
britate pentru Zona 3 Centru,
din care face parte şi comuna
Veţel, autorităţile locale s-au
văzut în situaţia de a trece la
un nou sistem de facturare a
colectării şi transportului
gunoiului. Taxa de salu-
brizare înlocuieşte astfel fos-
tul tarif la gunoi, aşa cum a
fost stabilit la nivelul Aso -
ciaţiei ADI Deşeuri, care
gestionează activitatea de
management al deşeurilor în
judeţul Hunedoara. 

„Momentan, programele
de colectare a deșeurilor vor
rămâne neschimbate, asigu -
rând serviciul după pro-
gramele de colectare ale

ve chiului operator. Ca urmare
a schimbării operatorului de
salubritate, ne vedem obligaţi
să trecem de la tariful pentru
deșeurile reziduale și recicla-
bile, achitat până acum către
vechiul operator de salubri-
tate, la o taxă de salubrizare
care se va plăti la Primăria co-
munei Vețel”, a precizat pri-
marul Ioan Henţiu.

Astfel, Consiliul Local Vețel
a adoptat Hotărârea Nr.
86/2022 privind instituirea
Taxei speciale de salubrizare
și aprobarea Regulamentului
de instituire şi administrare a
taxei speciale de salubrizare
în comuna Vețel. Conform
acestui Regulament, care
poate fi consultat la sediul

Primăriei sau pe site-ul
instituției, proprietarii de
imobile trebuie, mai întâi, să
depună o declaraţie de im-
punere dată pe propria
răspundere privind numărul
de persoane care locuiesc la
fiecare imobil. Declaraţiile se
vor depune la sediul
Primăriei Vețel, până la data
de 29 noiembrie 2022. În
cazul nedepunerii declarației
pentru stabilirea cuantumu-
lui taxei de salubrizare până
la data stabilită, de către toți
proprietarii/utilizatorii servi-
ciului de salubrizare, obli -
gația de plată se va stabili din
oficiu, pentru fiecare imobil
deținut, pe baza estimării
unui număr de 4 persoane.

Valoarea taxei de salu-
brizare a fost stabilită la 8,20
lei pe lună, de persoană, pen-
tru utilizatorii casnici, şi la
132,17 lei/mc/lună pentru
agenţi economici şi instituţii
publice. De remarcat este fap-
tul că sumele sunt mai mici
decât la Deva, de exemplu,
unde taxa depăşeşte 14
lei/persoană/lună. 

Taxa de salubrizare
datorată pentru întregul an
fiscal, se plătește lunar. Pen-
tru anul 2022, taxa de salu-
brizare se va achita până la
data de 20 decembrie 2022,
pentru lunile noiembrie, de-
cembrie la sediul Primăriei
comunei Vețel sau on-line
într-un cont care va fi comu-
nicat ulterior. 

Veţel: Precizări privind 
taxa de salubrizare
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Inițiativa legislativă pri -
vind instituirea Zilei
Sportului Românesc a

fost adoptată în unanimi-
tate de către membrii
Camerei Deputaților, în
calitate de for decizional.
Țin să le mulțumesc tu-
turor colegilor care au
susținut acest proiect,
care urmează acum să fie
transmis pentru promul-
gare Președintelui
României.

Anual, începând din 2023,
vom marca Ziua Sportului
Românesc în prima duminică
din luna iunie, iar Ministerul
Sportului va organiza în toate
județele și în Municipiul Bu -
curești evenimente ample, în
colaborare cu autoritățile pu -
blice locale și/sau mediul pri-
vat. Vorbim despre orice are
legătură cu sportul, de la
jocuri cu elemente sportive
pentru cei mici, prin care pot
prinde drag de mișcare, până
la ecranizări cu documentare
sportive sau meciuri demon-
strative. 

Va fi o celebrare națională
a activității fizice, prin care
promovăm sportul chiar de la
firul ierbii, în comunitățile lo-
cale. În egală măsură, este o
ocazie perfectă ca să îi cin-
stim pe marii noștri campioni
din trecut sau care încă ne
bucură cu performanțele
lor.Impactul bugetar inițial
este estimat la 4,6 milioane
de lei. Suma ar urma să
acopere o finanțare de 100
mii lei pentru fiecare județ,
respectiv 500 mii lei pentru
municipiul București. De-
sigur, această împărțire se
poate modifica după reali-
tatea din teren, respectiv
posibilitățile și necesitățile
administrative de la nivelul
fiecărui județ și creativitatea
factorilor implicați în organi-
zare.

De ce era necesar un astfel
de proiect? Conform raportu-

lui Eurostat privind starea
sportului la nivel continental,
românii sunt pe ultima po -
ziție în Uniunea Europeană la
practicarea sporturilor și a
exercițiilor fizice. Una dintre
urmările negative ale acestui
fenomen este reducerea să -
nă tății generale a populației

Pe măsură ce trec anii, țara
îi pierde pe unii dintre cei mai
mari sportivi români din
toate timpurile, oameni de
care sunt legate cele mai mari
realizări sportive ale Româ -
niei. Îl amintesc aici pe ma -
rele campion Ivan Patzai chin,
care a trecut la cele veșnice în
aceeași perioadă a anului tre-
cut.

Alte state din lume au în-
ceput încă de la începutul
anilor 2000 să promoveze și
să încorporeze în calendarul
oficial zile dedicate sportului.
În Japonia, spre exemplu,
Ziua Sportului se marchează
încă din 1966 în fiecare oc-

tombrie. Astfel, sportul se
promovează corespunzător.
Nu este o coincidență că
statul nipon are cea mai mare
speranță de viață din lume,
media fiind 88 de ani la femei
și 82 de ani la bărbați. 

Trebuie să promovăm cât
mai mult sportul de masă.
Este esențial ca tinerii și
copiii noștri să înțeleagă be -
neficiile unui stil de viață
sănătos și să practice activi -
tăți sportive. 

Cu cât e baza de selecție
mai mare, cu atât putem
crește și șansele unor perfor -
manțe sportive în viitor.
Înainte de toate, însă, sportul
înseamnă sănătate.

Ne vedem la prima ediția
a Zilei Sportului Românesc,
pe 4 iunie 2023. 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Vălişoara – Asistenţa so -
cială şi cheltuielile de funcţio -
nare reprezintă cele două
capitole bugetare principale
spre care se vor îndrepta o
mare parte din fondurile prim-
ite de la Guvern de Primăria
comunei Vălişoara, în urma de-
ciziei Executivului de a sprijini
autori tăţile locale să depă -
şească o parte din greutăţile fi-
nanciare cu care se confruntă.

Potrivit primarului Came -
lia Bedea, finanţarea supli -
men tară alocată din Fondul de
rezervă al Guvernului are o val-
oare de 180.000 de lei, bani
care vor acoperi şi capitolele
din bugetul local în care exista
nevoie de sume pentru deru-
larea unor lucrări. Este vorba
despre fonduri alocate pentru
întreţinerea drumurilor, pen-
tru plata energiei electrice sau
pentru încălzire. 

„Primăria Vălişoara are
alocată o sumă de 180 de mili -
oane de lei. Sunt fonduri care
ne vor ajuta să echilibrăm 
anumite capitole bugetare, dar
şi să ne achităm de obligaţiile
ce ţin de asistenţa socială sau
de plata unor lucrări de infra -
structură. Vine sezonul rece,
iar cheltuielile vor fi mai mari,
comparativ cu lunile trecute,
aşa că trebuie să fim pregătiţi
pentru perioada de iarnă”, a ex-
plicat primarul Camelia Bedea.

Pe agenda administraţiei lo-
cale este înscrisă şi asigurarea
cofinanţării pentru proiectele
depuse prin Planul Naţional de

Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
sau prin Programul Naţional
„Anghel Saligny”. Deocamdată,
proiec tele declarate câştigă -
toare nu au ajuns la faza de im-
plementare, aşa că nu va fi
nevoie de sumele prevăzute
sub forma cofinanţării locale.
Dar, cele mai probabil, anul vi-
ittor va începe derularea
efectivă a unora dintre
proiecte, iar în acest caz autori-
tatea locală va trebui să aibă
puşi de-o parte banii necesari. 

Reamintim că Guvernul a
alocat primăriilor din ţară o
sumă de 726 milioane lei, din
Fondul de rezervă, pentru
cofinanţarea unor proiecte şi
pentru acoperirea cheltuielilor
de funcţionare, de la salarii
până la iluminat sau asigu-
rarea încălzirii. 

Judeţul Hunedoara se nu -
mără printre cele cinci din ţară
care au beneficiat de fonduri
importante. 

Conform notei de funda-
mentare care a însoţit actul
normativ, în acest an adminis -
traţiile locale s-au confruntat
cu o lipsă acută de resurse fi-
nanciare. Printre elementele
care au contribuit la această
situaţie de înscriu pandemia
de coronavirus, războiul din
Ucraina şi creşterea accelerată
a preţurilor la materiale. Prin
urmare, autorităţile locale s-au
văzut în situaţia de a înregistra
restanţe la plata utilităţilor sau
a cheltuielilor de asistenţă
socială. 

Vălişoara: Fonduri 
guvernamentale 

suplimentare pentru
administraţia locală

COMUNICAT D EPRESĂ

ZIUA SPORTULUI 
ROMÂNESC: PROIECT

ADOPTAT DE PARLAMENTUL
ROMÂNIEI
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G
imnastele din echipa
de junioare a LPS
Cetate Deva (Alessia

Voloștiuc, Ariana Cotu,
Bianca Dinu și Lilia Cos-
man) au participat la fi-
nalul săptămânii trecute în
Belgia la tradiționala între-
cere Gymnova Cup, 
ediția care a reunit 120 de
gimnaste din 16 țări.Gim-
nastele din Deva  au reușit
să urce pe podiumul de
premiere  ocupând locul al
treilea  cucerind astfel
medaliile de bronz, după
echipa din Canada și
reprezentantele regiunii
Quebec.

La individual, cele mai bune
rezultate au fost obținute  de
Lilia Cosman, care s-a clasat pe
locul 4 după reprezentantele
Canadei, cu 48.833 puncte și la
speranțe de Alessia Voloștiuc
(Cetate Deva), locul 6 cu
45.800 puncte (sărituri

11.733, paralele 11.167, bârnă
11.733, sol 11.167).

La junioare, Amalia
Ghigoarță (CNOPJ Deva) s-a
clasat pe locul 10 (46.633
puncte), Ella Oprea Crețu
(CNOPJ Deva) pe locul 11
(46.500 puncte), Erica Go -
goașe (CNOPJ Deva), pe locul
14 (45.967 puncte), Ioana
Danciu (CNOPJ Deva), pe locul
18 (44.100 puncte), Bianca
Radu (Cetate Deva), pe locul
21 (43.000 puncte), iar la
speranțe Viviana Gînju pe
locul  12 (44.000 puncte) și
Ariana Cotu pe locul 14
(42,933 puncte).

Vicecampioană europeană
de junioare cu echipa Româ -
niei la Munchen, Amalia
Ghigoarță, componentă a  LPS
Cetate Deva , aflată în canto -
nament  la Centrul de pregătire
olimpică a junioarelor (CPOJ)
de la Deva a dominat finalele

pe aparate la Gymnova Cup. Ea
a câștigat detașat medaliile de
aur atât la bârnă, cât și la sol.
Amalia Ghigoarță a fost notată
la bârnă cu 13.767 puncte
având un exercițiu cu  dificul-
tate  5,5 și execuție  notată cu
8.367, iar la sol cu 13.233
puncte, dificultate 5.2 și exe -
cuție 8.033).

La paralele, celelalte gim-
naste de la LPS Cetate Deva s-
au clasat în finalele pe aparate
astfel: Lilia Cosman a fost a 6-
a 12.100 ( D- 4.7/ E-7.4), iar la
sărituri, Ella Oprea Crețu , a 7-
a cu o medie de 12.517 puncte
(4.2/8.833 și 3.2/8.800).

Componente ale CNOPJ
Deva și ale clubului Cetate
Deva, junioarele au fost
însoțite la competiția "Gym-
nova Cup" de antrenorii Ra-
mona Micu și Florin Uzum și
de arbitrul internaţional Li -
liana Cosma.

Gimnastică  

Gimnastele  junioare de la LPS Cetate

Deva, medaliate cu bronz în Belgia

P
e un traseu omologat
de către AIMS-World
Athletics, departa-

ment specializat în cadrul
federației internaționale,
la Brașov s-au desfășurat
întrecerile  Campionatului
Național de alergare pe
șosea , distanța standard

fiind cea de 5 km.
Competiția a fost orga ni za -

tă de către Federația Română
de Atletism (FRA), un număr
de 160 de atleţi, legitimaţi la
cluburi de profil din România,
fiind înscriși pe listele de start
la această ediție care a avut,
conform organizatorilor  "cea

mai nume roasă participare
dintre toate campionatele
naţionale de alergare pe
şosea şi cros organizate în
acest sezon competiţional
2022".

Juniorul devean, Raul
Manuel Dan, legitimat la CSM
Deva, unde se pregă tește cu
prof. Cornelia Juratoni și-a
trecut în palmaresul personal
o nouă medalie. Una de
argint după ce a trecut linia
de sosire la Brașov pe locul
secund  cu timpul de 14:39,8
( mult mai bun decât  recor-
dul lui personal din acest
sezon).  Câștigător  a fost
Dragoș Luca Pop(LPS Cluj
Napoca)  care a trecut linia de
sosire  în 14:07,7. Celălalt
junior devean, Adelin Daniel
Pop(SCM Deva) a încheiat
cursa  cu timpul de 17:04,8.

În cursa similară feminină
a senioarelor Maria Claudia
Florea (legitimată la SCM
Deva)  a încheiat cursa celor
5 km pe locul patru  cu tim-
pul de 16:29,5 la doar două
secunde de ocupanta  locului
trei.

Proba a fost câștigată de
Adelina Panaet (CS Știința
Bacău).

Atletism 

Raul Manuel Dan,
medaliat cu argint la Brașov

E
chipa națională de
tenis a  României
participantă la Billie

Jean King Cup și-a aflat
adversara cu care se va
lupta în calificările pen-
tru turneul final din
2023. Pentru sportivele
noastre va urma, conform
tragerii la sorți, un meci
în deplasare, cu Slovenia,
contând pentru califi-
carea la turneul final din
competiția inter-țări.

„Tricolorele” vor avea în
perioada 14-15 aprilie 2023
un meci cu miză uriașă
deoarece  echipa câștigă toa -

re va obține biletul pentru
turneul final, programat în
noiembrie 2023. Cele mai
importante jucătoare de
tenis slovene sunt Tamara Zi-
dansek (87 WTA) și Kaja
Juvan (88 WTA).

Teoretic, partida cu Slove-
nia va fi mai dificilă decât cea
cu Ungaria, ținând cont că
„tricolorele” nu se vor mai
putea baza pe sprijinul
fanilor. În urma tragerii la
sorți s-a stabilit ca România
să joace în deplasare urmă -
toarea partidă, adversarele
având și dreptul să aleagă
suprafața de joc.

Tenis de câmp 

Slovenia - România în 
Billie Jean King Cup



S
ala Sporturilor din
municipiul Odorheiu
Secuiesc a fost gazda

întrecerilor finale din
cadrul Campionatului na-
tional de lupte libere pen-
tru juniorii de la categorii
de vârstă U 17,
competiție organizată de
către Federația Română
de Lupte Libere și la care
au fost prezenți peste 400
de sportivi legitimați la
toate cluburile din țară.

Reprezentanții secției de
la LPS Cetate Deva, pregătiți
de prof. Suraj Morava și
Gheor ghe Văcărașu au reușit
din nou să evolueze la un
nivel ridicat și revin acasă cu
două medalii. Tânăra sportivă
Bianca Obrejan a reușit să
cucerească o medalie de aur
la aceste întreceri, după o
luptă spectaculoasă în finala

de la Odorheiu Secuiesc.
Cea de a doua medalie,

una de bronz a fost cucerită
de Ana Maria Tomuș, care se
menține  cu acest rezultat în
topul naţional al categoriei.

Alte rezultate obținute de
sportivii devenei: George
Draia-loc V și Nicolae Olari
loc-VI, Ștefan Bartalics s-a
clasată pe locul VII, Iulia
Szente pe locul VIII iar juniorii
Rareș, Adriana Gherman și
Marius Cornea-pe locul IX în
timp ce Sebastian Moraru s-a
clasat pe locul X la această
competiție. Menționăm că o
parte dintre luptătorii de la
clubul devean sunt mai mici
ca vîrstă față de  ceilalți com-
petitori dar  participarea lor
la aceaste întreceri naționale
le-a adus experiență pentru
viitoarele concursuri.

L
a finalul săptămânii
trecute în  Bazinul
de natație de la

Otopeni, (inaugurat  în
luna august cu ocazia în-
trecerilor europene) s-a
desfășurat ediția din
acest an a Campionatului
Național pentru  Seniori,

Tineret și Juniori în bazin
scurt, de 25 m. 

Echipa care a reprezentat

CSS Hunedoara a obținut și

de această dată o serie de

rezultate deosebite, iar

sportivii de la secția hunedo -

reană merită felicitați pentru

faptul că se mențin în topul

national.
Juniorul Nandor Nagy   s-

a clasat pe locul secund în
clasamentul individual la
categoria juniorilor după ce
și-a trecut în palmaresul per-
sonal următoarele rezultate:
o medalie de aur pentru
locul I în proba de  1500 m
liber juniori, două medalii de
argint cucerite în probele de
200 m și 400 m liber junior,
o medalie de bronz pentru
locul III câștigat la proba de
1500 m liber categoria
tineret și seniori, o altă
medalie de bronz  în proba
de 200 m liber tineret șia
încheiat pe locul  IV  în proba
de 100 m liber juniori.

Ștafetele 4x 50m liber și
4x 50 m mixt fete, ambele
alcătuite din Ariana  Floră -
nescu, Zsofia  Nagy, Bianca
Lungu și Maria  Iloviceanu 
s-a clasat la finalul probelor
de fiecare data pe locul VI,
iar Ariana  Florănescu și
Zsofia  Nagy au fost calificate
în opt finale în competiția de
la Otopeni.

Menționăm că sportivii
menționați mai sus au înre -
gistrat timpi superiori
(recorduri personale)  la pro-
bele la care au evoluat la
aceste întreceri în bazin scurt
și se pregătesc  la CSS Hune-
doara  cu prof. Anca Băjan.
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Natație 

Hunedoreanul Nandor Nagy
pe podium la  Bucureşti

Lupte libere 

Medalii pentru sportivii din Deva

la Campionatul naţional de lupte

Handbalista Cristina Neagu, supărată pe arbitri, după ce România a ratat calificarea 

în semifinalele Campionatului European. „Merit mai mult respect” 

D
upă meciul cu
Muntenegru în care
a înscris 9 goluri,

Cristina Neagu a devenit
cel mai bun marcator din
istoria Campionatelor Eu-
ropene de Handbal la 
feminin și masculin.
Sportiva este însă extrem
de supărată după ce
naționala de handbal femi-
nin a ratat calificarea în
semifinalele Campionatu-
lui European.

România a fost învinsă cu
35 la 34 de Muntenegru, după
o fază controversată, la finalul
meciului.

„România merită mai mult
respect. Eu merit mai mult
res pect. Ce s-a întâmplat

asea ră este dincolo de fair
play şi respect, valori pe care
le preţuiesc atât de mult în
sportul nostru. Moment trist
pentru handbal în general”, a
scris Cristina Neagu pe pagina
sa de Facebook, după ce și la
finalul partidei câștigate de
Muntenegru cu 35 la 34 a
criti cat arbitrajul.

Cristina Neagu a spus că e
convinsă că la ultima fază a
meciului, jucătoarea din Mun -
tenegru a făcut dubludribling
înainte să scoată 7 metri, însă
arbitrii au refuzat să se uite la
înregistrarea video:

„Nici măcar o dată arbitrii
nu vor să vadă situațiile pe
ecranele video, nu înțeleg de
ce, mai ales că se știa că acest

meci putea să ducă Muntene-
gru în semifinale și că pe noi
ne-ar fi ținut în cărți pentru
semifinale, adică un meci ex-
trem de important.”

Handbalista a spus că
România merita să câștige și
că fetele care au arbitrat par-
tida nu ar trebui să mai arbi-
treze pe nimeni.

De altfel, deciziile luate de
cele două arbitre austriece au
fost contestate și de specta-
torii din sală pe durata par-
tidei

După partida cu Muntene-
gru româncele au ratat califi-
carea în semifinalele
Cam pio natului European de
handbal feminin.

Cu cele 9 goluri înscrise în
meciul cu Muntenegru, căpi -
tanul României a devenit cel
mai bun marcator din istorie
la Campionatele Europene de
Handbal feminin și Masculin.

296 de goluri a marcat
Cristina Neagu la campi-
onatele europene.

Sursa: europafm.ro



Simbol al vieții, ar-
moniei și
prosperității, mărul a

fost apreciat încă din tim-
puri străvechi pentru
calitățile lui miraculoase.
Sursă naturală de
sănătate, acesta se numără
printre cele mai populare
fructe din lume, în prezent
fiind cunoscute peste 7000
de soiuri. 

În țara noastră.
Există aproximativ 60 de

soiuri de mere, de mărimi,
gust și culori diferite, fiecare
în felul lor posedând calități
terapeutice extraordinare.
Dar cum nu le putem enu-
mera pe toate, ar trebui să
oferim merelor noastre locul
și importanța care li se cu-
vine, apreciindu-le la adevă -
rata lor valoare. 

Puterea uimitoare 
a mere lor 

Chiar dacă este prețuit în
special pentru gust, valoarea
ca medicament a mărului
este foarte mare, susțin
specialiștii în domeniu. Sub -
stanțele nutritive din con -
ținutul merelor, fac din aceste
fructe, fără egal, adevărate co-
mori ale toamnei, cu multiple
beneficii pentru sănătate. În
plus, fibrele ce intră în com -
ponenţa mărului ajută la re-
ducerea colesterolului şi la
prevenirea bolilor cance roa -
se. Potasiul din conținutul lor

este un adjuvant în reglarea
tensiunii arteriale, iar
substanţele nutritive antioxi-
dante reduc riscul apariţiei
cancerului de colon şi ficat,
scrie doc.ro. Fiind mari con-
sumatoare de calorii, merele
nu prea țin de foame, spun
nutriționiștii, în schimb, un
măr pe zi, ”poate ține doc-
torul departe”.

Beneficiile
tămăduitoare ale

merelor
Chiar dacă toate mesele

sunt pline de substanțe nu-
truitive utile organismului,
unele dintre ele au anumite
particularități, în funcție de
soiuri. 

Merele roșii
Sunt foarte apreciate de

nutriționiști întrucât conțin o
cantitate mare de quercitină,
substanță care se găsește în

special în coaja lor, apreciată
pentru rolul ei antioxidant și
antiinflamator.

Merele verzi și 
galbene

Conțin o cantitate mai
mare de clorofilă, pigmentul
care face frunzele plantelor
verzi. Pe măsură ce se coc, la
unele soiuri pigmentul se
degradează și merele devin
galbene. Soiurile galbene
conțin o cantitate mare de
caroten, care se găsește și în
legume și fructe. 

Dar, indiferent de soiuri
sau culoare, merele au fost și
sunt considerate surse natu-
rale de sănătate. 

Cura de mere 
Acţionează benefic asupra

sistemului nervos, dar ajută și
la buna funcționare a ficatu-
lui, protejează de iritații,

drenează și stimulează
rinichii. Este recomandată
suferinzilor de gută, bolnavii
cu această afecțiune pot pro-
ceda astfel: aleg 2 mere
coapte, necurățate de coajă,
care se fierb într-un litru de
apă, timp de 15 minute. După
ce se strecoară, din lichidul
obținut se consumă trei căni
pe zi, timp de trei săptămâni.
O astfel de cură se face de trei
ori în timpul anului.

Ajută sistemul 
digestiv

Potrivit specialiștilor, fi-
brele și substanțele nutritive
din mere echilibrează diges-
tia, calmează indigestiile și
infecțiile intestinale. De ase -
menea, merele ajută rinichii
și vezica biliară, împiedicâd
formarea calculilor biliari și a
pietrelor la rinichi.

În caz 
de diabet

Merele pot avea un rol im-
portant, întrucât fibrele lor
solubile pot ajuta la înce-
tinirea absorbției zahărului în
fluxul sangvin și pot îmbu -
nătăți nivelul de zahăr din
sânge, scrie doc.ro. 

În cazul bolilor 
cardio-vasculare

Consumul de mere ajută la
echilibrarea tensiunii arteri-
ale, ținând sub control și
nivelul colesterolului. În
urma studiilor efectuate s-a

constatat că, quercitina pre -
zentă în compoziția merelor,
are efecte pozitive în
protecția inimii și arterelor.
De asemenea, merele îmbu -
nătățesc circulația sângelui
ajutând, totodată, la oxi-
genarea creierului. 

Ajută la reducerea
febrei

Întrucât merele conțin o
cantitate mare de apă, sunt
răcoritoare și pot ajuta la re-
ducere febrei. În astfel de
situații, persoanele bolnave
vor consuma câteva mere
rase, efectele benefice pro-
ducându-se în cel mai scurt
timp. 

În caz de gripă îndelun -
gată, specialiștii recomandă
să se consume mere, ca hrană
unică, timp de 2-3 zile, 500 g
până la 1 kg de mere crude
rase. Substanțele pe care le
conține coaja lor, ajută la am-
plificarea acțiunii vitaminei C
asupra întregului organism.

Pentru un somn
liniștit

Este utilă infuzia din coji de
mere, care se prepară din două
linguri de coji de mere
mărunțite, peste care se toarnă
250 ml de apă clocotită,
potrivit prospecte.net. Se
acoperă pentru 10 minute,
apoi se strecoară și se poate în-
dulci cu miere. Infuzia obți -
nută se consumă cu 2 ore
înainte de culcare.
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Sucul de mere
Se obține din mere

proaspete și se poate păstra
până la șase ore la tempera-
ture camerei sau timp de o
săptămână la frigider. Are nu-
meroase beneficii pentru or-
ganism, fiind de mare ajutor
mai ales în sezonul rece, când
redă vitalitate organismului.
În această perioadă, se vor
consuma zilnic câte 600 ml.
de suc, împărțit în trei reprize.
Este util și în bolile renale, he-
patice, constipație, reuma-
tism, sistemul cardiovascular,
hipertensiune, colesterol mă -
rit. Nutriționiștii recoman dă
ca sucul să fie preparat din
mere bio sau organice, foarte
bine spălate, cât mai proaspăt
culese și sănătoase.

Pentru uz extern, sucul de
mere se utilizează ca întăritor
al țesuturilor, folosindu-se în
loțiuni de față. Cu el se poate
face gargară, în caz de farin-
gite, amigdalite, angine pec-
torale. 

Oțetul de mere
Acest lichid minune are

multiple beneficii pentru
sănătate, fiind folosit pentru
tratarea unor boli sau la
prepararea diverselor rețete
culinare. 

Se prepară din: 3 kg mere,
3 l apă, 300 g miere, 30 g droj -
die de bere.

Mod de preparare
Merele se spală bine, se

înlătură părțile nesănătoase,
după care se dau pe răză toa -
rea mare, robot sau mașina de
măcinat carne, folosindu-se și
cotoarele. Poate fi folosit orice

soi de mere. În apa fiartă se
dizolvă mierea și drojdia, se
toarnă apoi peste merele zdo-
bite, care au fost așezate într-
un vas mai mare. Vasul cu
mere se ține descoperit, într-
o cameră cu temperatură de
20-30 de grade C. Vasul tre-
buie așezat la întuneric, să nu
fie expus la lumina soarelui,
pentru ca fermentarea să se
facă în bune condiții. După
zece zile, lichidul se strecoară
printr-un tifon sau printr-o
strecurătoare mai deasă.
Sucul obținut se toarnă în sti-
cle, care se leagă la gură cu un
tifon și se păstrează la aceeași
temperatură, pentru a se con-
tinua fermentația. Acest pro-
ces durează între 40 și 60 de

zile. Când lichidul se limpe -
zește, este semn că se poate
strecura din nou și pune la
păstrare într-un loc răcăros. 

Beneficiile oțetului 
de mere 

Studiile efectuate arată că
poate fi folosit atât intern cât și
extern, fiind deosebit de util în
tratarea sau ameliorarea mai
multor afecțiuni.

Pentru dezinfectarea
organismului

Oțetul de mere este adesea
folosit întrucât, acidul acetic,
substanța principală din
compoziția lui, omoară bac-
teriile sau le împiedică să se

înmulțească. Este folosit și ca
agent de curățare și dezin-
fectare, pentru tratarea ciu-
percii unghiilor, a negilor și
infecții ale urechilor. Și, nu în
ultimul rând, prin conținutul
bogat în potasiu și aminoacizi,
ajută la  îmbunătățirea stării
generale de sănătate, scrie di-
vahiar.

Remediu în caz 
de diabet

Oțetul de mere are și rolul
de a reduce nivelul de zahăr
din sânge, fiind un remediu
util în caz de diabet. În astfel
de situații, sunt recomandate
2 linguri de oțet de mere
înainte de culcare, dizolvat în
apă.

În cazul ovarelor
polichistice

Potrivit cercetătorilor, oțe -
tul de mere poate ameliora
simptomele acestei afecțiuni.

Îmbunătățește 
digestia

Consumat înainte de me -
sele grele, oțetul de mere
crește aciditatea stomacului,
ajutând astfel îmbunătățirea
procesului digestiv. 

Important!

Specialiștii ne atrag atenția
că prea mult oțet de mere con-
sumat poate provoca reacții
adverse precum eroziunea

smalțului dinților, interacțiuni
medicamentoase sau prob-
leme gastrointestinale. De
aceea, doza optimă recoman -
dată este de la 1-2 lingurițe
până la maxim 1-2 linguri pe
zi, amestecate cu un pahar
mare de apă, înainte sau după
masă. 

În cosmetică
Atât merele cât și sucul de

mere au eficiența scontată,
dacă se prepară după reco-
mandarea specialiștilor. 

• Aplicat pe față sub formă
de compresă, sucul de mere
vindecă acneea sau îndepăr -
tează ridurile.

• Merele coapte, aplicate pe
răni, ajută la cicatrizarea mai
rapidă a locului afectat, po -
trivit prospecte.net.

• Oțetul de mere calmează
rănile provocate de arsuri,
fiind util și în cazul mân că -
rimilor de piele, spun spe -
cialiștii.

***
Din păcate, merele auto-

htone, cu un parfum dum-
nezeiesc, sunt pe cale de
dispariție. Le găsim tot mai rar,
doar prin piețe, în supermar-
keturi neavând loc de soiurile
mai ”fățoase”, aduse de peste
mări și țări. Iar dacă nu sun-
tem atenți, ”și cumpărăm doar
din priviri”, vom pierde, rând
pe rând, toate darurile naturii. 

Cornelia Holinschi
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Încă de  la începutul intervalului
atenția voastră este îndreptată
spre problemele financiare.
Situația merge spre bine, mai
ales că sunt șanse să primiți bani
în plus din colaborări. Primiți
informații utile legate de activi-
tatea profesională.

Ar fi de dorit ca în perioada
următoare să evitați deciziile
majore sau declarațiile de orice
fel legate de activitatea voastră
profesională. Pe parcursul inter-
valului, veți primi vești impor-
tante legate de veniturile
voastre. Nu vă neglijați pro -
blemele de sănătate. 

La locul de muncă manifestați în
continuare discreție și nu vă
implicați în discuțiile sau
provocările celor din jur.
Urmează momente bune pentru
voi, iar energia de care dispuneți
vă ajută să rezolvați toate pro -
blemele profesionale rămase în
urmă.

Vă implicați în proiecte de
anvergură, care vă oferă
posibilități nesperate în plan
profesional. Dozați-vă efor-
turile, mai ales că veți primi mai
multe propuneri de colaborare.
Luați toate deciziile importante
îm preună cu partenerul de
viață.

Veniturile din colaborări vor
crește. Dialogați cu persoane im-
portante, dar ar fi bine să vă
selectați informațiile. Întâlnirile
cu șefii sau colegii sunt benefice
pentru voi, în condițiile în care se
fac unele schimbări la locul de
muncă.

La serviciu este multă agitație,
apar tot felul de proiecte noi,
care necesită timp și efort în
plus. Trebuie să dați dovadă de
calm, pentru că lucrurile pot de-
genera. Statutul vostru social se
poate schimba în bine, vi se de-
schid noi perspective în plan
profesional.

Traversați o perioadă benefică
în plan profesional și s-ar putea
să vă schimbați profesia sau
locul de muncă. Analizați cu
atenție propunerile sau ideile al-
tora, dar nu vă pripiți atunci
când trebuie să faceți alegerea.
Consultați-vă și cu partenerul de
cuplu.

Sursele voastre de venit se vor
schimba, în sensul bun al cuvân-
tului, iar acest lucru vă
mobilizează. La locul de muncă
nu luați de bun tot ce vi se spune
și analizați cu atenție situațiile
ivite. Spre sfârșitul intervalului
veți primi vești bune de departe.

La serviciu apar noi responsa -
bilități și vă străduiți să le faceți
față. Dozați-vă eforturile și nu
uitați să vă mai și odihniți. Este
o perioadă de mari trans -
formări, iar unele din ele vor fi în
favoarea voastră. Primiți
informați importante legate de
munca voastră.

Activitățile voastre profesionale
încep să ia o altă turnură. Fiți
atenți la tot ce vi se spune și nu
neglijați amănuntele. Asta pen-
tru că, e destul de mare
concurența. Dar, ideile voastre
încep să prindă contur, iar
aprecierea șefilor nu întârzie să
apară.

În familie apar ceva probleme,
dar nu trebuie să interveniți
imediat. Stabiliți-vă niște limite
și interveniți doar dacă este ab-
solut necesar. Veți lua decizii im-
portante legate de activitatea
profesională. Vă reevaluați
relațiile cu prietenii.

Săptămâna debutează în forță,
iar activitățile profesionale sunt
la cote înalte. Ceea ce vă oferă în
prezent persoanele apropiate din
viața voastră este departe de
ceea ce vă doriți. Tocmai de
aceea, ar trebui să stabiliți niște
limite și să acționați după cum vă
dictează conștiința.

• La cumpărături
- Du-te  ia o pâine, iar dacă au și ouă, ia 20.
La întoarcere…
- De ce naiba ai luat 20 de pâini?!
- Aveau și ouă!

• Într-un cabinet medical
- Doctore, oare cât ar trebui să beau ca să ajung

la o alcoolemie de 0,8?
- Tu, mă?! Două zile nimic!

Secretul lui Bulă
- Ascunde-te Bulă, strigă bunica, uitându-se pe

vizor. Învățătoarea vrea să știe de ce ai lipsit azi!
- Ascunde-te tu! I-am spus că ai murit!

• Tată și fiu
- Fiule, unde te duci cu lanterna aia ?!
- Merg la o întâlnire, tată!
- Eu, la vârsta ta, nu aveam nevoie de lanternă!
- Da, și uite ce-ai adus acasă!

• Discuție intre director și angajat
- Domnule director, salariul meu nu este în raport

cu inteligența mea.
- Știu, dar nu te putem lăsa să mori de foame!

•  Curiozitate…
- De ce i-ați cumpărat soției dumneavoastră un

cal?
- I-a recomandat medicul. A spus că dacă face

echitație, slăbește.
- Și, care sunt rezultatele?
- Până acum a slăbit doar calul.

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 18 noiembrie, ora 22,00

Zâmbet de Mona Lisa 
Acțiunea filmului are loc în anul 1953, când o

tânără profesoară, Katherine Watson, non-
conformistă, pleacă din California în campusul
Colegiului Wellesley din Noua Anglie, pentru a
preda istoria artei. Katherine se așteaptă ca studen-
tele ei, cele mai bune și cele mai inteligente din țară,
vor profita de oportunitățile care li se oferă. Din ne-
fericire, Katherine realizează că mediul prestigioa-
sei instituții este cufundat în obediență, iar fetele
erau interesate mai degrabă de găsirea unui soț,
decât să învețe. Și, într-o lume în care le era dictat
modul de a trăi, Katherine reușește să le învețe pe
fete cum  să gândească pentru ele. Prin încercările
studentelor de a-și găsi calea, Katherine învață și ea
să-și găsească propriul drum.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - C - A - D - J - U - M - DANIIL SIHASTRUL - NOUA - CERBOAICA - AT - RC - ER - O - PLUMB - ISOP - AM - DU -
OMAT - ANI - N - L - MIE - AI - TA - ARIN - B - L - HAP - S - ERA - UTILIZA - ACT - ATELA - GHEORGHE - RA -
NISA - EA - PARAIT - CLU - NECTARIE - H - ACAR - TETINA - ALINIA - TRI

Miercuri, 23 noiembrie, ora 23,00

”Agenția de talente și
sentimente”

Serialul prezintă viețile a patru manageri și
a asistenților lor de la o prestigioasă agenție
de talente. Cei patru manageri se confruntă în
fiecare zi cu situații dificile, fiind nevoiți să-și
apere afacerile. Dacă ei reușesc să îmbine ar-
monios arta cu afacerile, cu viața lor personală
intră uneori în conflict. Astfel că, managerii ne
poartă în culisele unei lumi unde râsetele,
emoțiile, intrigile, dezamăgirile și lacrimile
sunt la ordinea zilei.

HAPPY



S
e vede clar că se
dorește terminarea
Europei și

destrămarea ei prin
slăbirea economică,
militară și, automat,
decăderea culturii. Ursula
și Biden veghează să nu se
întâmple un dezastru. 

Europa nu are voie 
să scape!

S-au depus atâtea eforturi
ca SUA să se pună de acord cu
Rusia și China pentru re-
setarea lumii, încât este și
păcat să se trezească vreun
birocrat cretin de la Bruxelles.
Marea Europă trebuie să se
facă praf, în numele Ucrainei.
Faptul că această țară nu este
nici în NATO, nici în UE, nici nu
mai contează. Deglobalizarea
avansează rapid, fiecare mare
putere având o foaie de par-
curs pentru asigurarea securi -
tății lanțurilor de producție,
energiei și bunurilor de con-
sum. Restul statelor, mai puțin
dezvoltate asistă buimace,
rugându-se la o minune. 

Tot ceea ce vedeți este o
lecție predată lumii de SUA.
Acest stat, își dă teza de doc-
torat în cinism geopolitic.
Putin este realmente buimăcit
de cât de proști au devenit eu-
ropenii. Să faci zob competitiv-
itatea industriei germane în
câteva luni, să pui cu botul pe
labe Franța și Italia este, fără
îndoială, o operă de artă. Să
aduci dolarul peste euro și să
vinzi armament cu duiumul
tuturor statelor este la fel de
neverosimil. 

În aceste zile, observăm cu
ușurință că este ordin pe uni-
tate ca sezonul Netflix să con-
tinue. SUA a simțit că UE nu
mai înghite sceneta cu Zele și
a decis să pună niște cărbuni
pe foc. Peste noapte s-a animat
teatrul de război: se dau lupte
grele prin gări și sate pentru
ca liderii europeni să nu
cumva să îndrăznească să se
trezească din prostie. Odată
începută distrugerea econo -
mică, nimeni nu trebuie să
facă vreo greșeală. Nu știu
dacă realizați, dar marea Ger-
manie a ajuns să se roage de
gaz prin Europa, așa cum se
rugau refugiații pentru un cort
ca să nu înghețe de frig. 

Orice om care știe să adune
câteva cifre, realizează cu
ușurință că nu avem gaz pen-
tru Europa. Nu există această
cantitate disponibilă pe piață,
toate discuțiile legate de LNG

sau resurse de gaz din Norve-
gia și Azerbaidjan sunt doar
povești de adormit copii. Ni-
meni nu poate înlocui în
câteva luni 155 de miliarde de
metri cubi, atât cât importa UE
din Rusia în 2021. Această
iarnă o vom păcăli cu ce avem
ca stocuri prin depozite, dar la
anul lucrurile devin sinucigașe
pentru europeni. Industria
germană este condamnată
prin lipsa de resursă și preț.
America trebuie să oprească
războaiele și să se gândească
și la Europa. Chiar va muri Eu-
ropa sub imbecilitatea
patentată de Bruxelles?

Amiralul Mike Mullen: 
SUA trebuie să facă un pas

în spate

Într-un interviu pentru
ABC în weekendul ce a trecut,
amiralul Mullen a criticat
declarația în care președintele
Joe Biden a arata că: ”Putin nu
glumește când vorbește de-
spre folosirea armelor nu-
cleare în Ucraina”. Mullen
spune că ”Washingtonul tre-
buie să renunțe imediat la
asemenea limbaj maximalist,
în special când vine vorba de-
spre armele nucleare. Limba-
jul președintelui Biden este la
nivelul cel mai dur. Cred ca tre-
buie sa facem un mic pas
înapoi și să încercăm să ne
așezăm la masă, pentru a re-
zolva situația”, a spus Mullen.
”Nu am fost puși în fața per-
spectivei unei apocalipse nu-
cleare de pe vremea crizei
rachetelor din Cuba”, iar ajun-
gerea la masa negocierilor tre-
buie să fie obiectivul politic
primordial”.Diplomația și pre-
siunea pusă atât pe Ucraina,
cat și pe Rusia sunt elementele
cheie. Războiul trebuie să se
încheie, iar pentru asta este
nevoie de negocieri. Cu cât vor
avea loc mai repede, cu atât
mai bine, din punctul meu de
vedere”, spunea Mullen. ”Putin
este pus la colț și împins în
corzi. Folosirea armelor nu-
cleare poate genera probleme
pentru Putin pe plan intern. Se
poate ca radiațiile să ajungă în
Rusia și să-și contamineze
propria tara”, a mai spus ami-
ralul Mullen. 

Trăim într-o lume
superficială, plină de

inechități

Într-o lume muribundă, în
care este rușinos să nu fii „plin
de bani”. O lume în care, dacă

intri într-un local și vestimen -
tația ta denotă sărăcie, ar chel-
nerul te privește cu dezgust.
Te privește cu superioritate și
paznicul sau angajatul unui
magazin, dacă n-ai blugi de
firmă, telefon de fițe, iar din
buzunar nu-ți atârnă cheile de
la vreo mașină de peste
30.000 de euro. 

Nu contează că poate ai un
copil care nu te lasă nici măcar
să te îmbraci cum vrei sau că
nu ai avut timp să îți alegi
hainele sau că, pur și simplu,
nu ai avut chef să te îmbraci „la
cămașă” și ai vrut să te simți
comod. 

O lume în care cei puternici
îi asupresc pe cei slabi, cei cu
experiență, pe debu tanți, cei
care ar trebui să fie maeștrii,
pe ucenici. 

O lume în care ești învățat
că trebuie să crezi, fără rez-
erve, tot ce ți se spune, în care
răcnetele și țipetele reprezintă
normalitatea, în care singurele
argumente care ți se oferă
sunt: „Eu sunt mare, tu ești
mic!”. 

O lume în care suntem
învățați că ești doar unul din
cei mulți și că oricând poți fi
înlocuit, că nu există originali-
tate, că nu există echipe, că tre-
buie să-ți „sapi” colegii, că cel
lingușitor ajunge departe. 

O lume ce-ți distruge per-
sonalitatea, caracterul, probi-
tatea. Nu contează că ești la
început de drum, că de-abia
te-ai avântat în viață sau că
spiritul tău este pur. Nu
contează că dedici timp, nervi
și viață pentru prosperitatea
altora; aripile îți sunt retezate
fără niciun fel de regrete.

Trăim într-o lume în care
conținutul nu contează, o
lume superficială, care apre -
ciază lucrurile superficiale. În
care silicoanele, botox-ul, cola-
genul sau acidul hialuronic nu
reprezintă doar termeni
chimici sau medicali, ci „trata-
mente de înfrumu sețare”. 

O lume în care o persoană
ce urmează astfel de „trata-
mente” și vorbește vulgar,
primește milioane de atenții.
Nu contează cine e, ce
pregătire are, ce face, dacă este
talentată sau nu, important e
că-și etalează „dotările”. Iar cei
care într-adevăr au aptitudini
și care pot schimba ceva, sunt
trecuți cu vederea și pierduți
în anonimat. 

Trăim într-o lume în care
familia e doar un termen de
scadență. În care căsătoria și

copiii nu pot exista mai de-
vreme de 30 de ani sau mai
târziu de 35. În care totul tre-
buie bine prefigurat și plănuit,
iar spontaneitatea, acțiunile
pornite din impulsuri senti-
mentale reprezintă lucruri
anormale. În care, dacă nu
respecți termenul, ești privit
ciudat și comentat, ești catalo-
gat „fără minte”, imatur. 

Trăim într-o lume în care
jurămintele, promisiunile și
încrederea nu mai există. În
care ele se transformă doar în
niște vorbe aruncate-n vânt. În
care îți înșeli partenerul, îți
minți prietenii și îi trădezi pe
cei al căror sprijin ești. O lume
care te transformă într-un in-
dividualist și un solitar. Care te
învață că nu te poți baza pe
alții, că rolul cuvintelor este
acela de răni. 

Trăim într-o lume a
măștilor pe care uităm să le
dăm jos și în care ne lăsăm
consumați de ele. O lume în
care nimeni nu vrea să pară
ceea ce este. În care uităm de
noi înșine și devenim altci -
neva, în care ne uităm în
oglindă și vedem un străin.
Într-o lume în care ”conștiința
este moartă”, caracterele ief-
tine sunt acoperite cu par-
fumuri scumpe, iar omul
valorează după câți bani are în
cont. În care ești luat de prost
dacă respecți…ești tratat cum
se cuvine doar dacă faci scan-
dal...afecțiunea este privită
drept slăbiciune. Din păcate,
suntem muritori într-o lume
muribundă, care ne omoară
din interior. 

Oamenii vor să fie fericiţi 

Dar n-au timp de fericire. În
fiecare dimineaţă se trezesc
supăraţi pe viaţă, supăraţi pe
lumina care intră pe geam,
supăraţi că începe o nouă zi în
care trebuie s-o ia din nou de
la capăt…Oamenii vor să fie
fericiţi, dar îmbracă haine mo-
horâte, merg cu capul aplecat,
salută trişti şi cu jumătate de
gură, numără crăpăturile din
asfalt şi găurile din şosea…Oa-
menii vor să fie fericiţi, dar
intră trişti şi stresaţi la locul de
muncă, se grăbesc să-şi judece
colegii şi să-şi învinuiască şefii
pentru tot ceea ce-i
nemulţumeşte…Oamenii vor
să fie fericiţi, dar pleacă spre
casă apăsaţi de stresul de la
muncă, pe care nu ezită să-l
împrăştie şi în casele lor…Oa-
menii vor să fie fericiţi, dar

creşterea copilului a devenit o
povară şi dorinţa lui de joacă,
un stres în plus. Oamenii vor
să fie fericiţi, dar stau ţintuiţi
în faţa televizorului la ştiri, se
îngrozesc la filme comerciale
şi se înfurie la emisiuni
politice… Oamenii vor să fie
fericiţi, dar acoperă cerul
nopţii cu jaluzele opace, la cul-
care frământă anxioşi gân-
durile de peste zi şi pentru
insomnie dau vina pe viaţă…
Oamenii vor să fie fericiţi, dar
tăcerea ori reflecţia li se pare
timp pierdut, rugăciunea o
naivitate, iar liniştea greu de
suportat…

Oamenii vor să fie fericiţi,
dar n-au timp pentru ei. N-au
timp să descopere că fericirea
este în ei, în cerul dimineţii, în
zâmbetul cu care salută oa-
menii, în ochii colegilor de la
muncă, în joaca copilului, în
liniştea casei, în stelele de pe
cer şi-n rugăciunea de di-
nainte de culcare…

Și minciuna are o limită…

Dar politicienii noștri spun
în continuare ,,lucruri trăz -
nite”. Au promis centuri ocoli-
toare la opt comune în care
locuitorii nu știu ce înseamnă
canalizare, drumuri expres
într-o zonă muntoasă. Într-o
comună din Deltă au promis
prelungirea rețelei de gaz, dar
gaz nu există. Legătura cu au-
tostrada a unui drum expres,
dar nici drum nu există, iar au-
tostrada este la 300 km. Au
promis în aceeași comună
trenuri noi ,,inter regio”, dar nu
există cale ferată etc. Au furat
din ,,bâlbele” și minciunile
guvernanților. Mai trebuiau să
inaugureze și barajele con-
struite acum 50 ani și ,,tacâ-
mul cu minciuni” era complet.
Cultura politicienilor de azi se
reflectă în haosul care duce
țara spre faliment.

Al dumneavoastră, același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Murim încet, într-o Europă 

care trebuie să dispară



Mod de preparare:
Dovleacul curățat se trece

prin răzătoarea cu găuri mici

și se stoarce bine. Dovleacul,

stors de suc, se pune într-un

vas încăpător, se adaugă

zahărul, zahărul vanilat,

sarea, laptele și uleiul, ingre-

dientele amestecându-se

bine până la omogenizare.

Făina cernută și amestecată

cu praful de copt se adaugă

treptat la compoziție, ames -

tecându-se ușor. Separat, se

pregătește tava care se

tapetează cu ulei și hârtie de

copt, în care se toarnă alu-

atul obținut. 

Pe întreaga suprafață a

tăvii se presară miezul de

nucă tocat. Prăjitura se dă la

cuptor pentru 30 de minute,

la foc potrivit, iar la final se

face testul cu scobitoare.

După ce prăjitura s-a răcit,

deasupra se presară zahărul

pudră amestecat cu zahărul

vanilat.
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Mod de preparare:
Legumele se curăţă, se

spală și se taie în bucăți.

Ceapa se căleşte în ulei, apoi

se adaugă morcovii dați pe

răzătoare. După câteva

minute, se adaugă şi celelalte

legume, puţină sare, bulionul

şi totul se amestecă bine.

Peste legume se toarnă 1,5

litri de apă fierbinte şi totul

se lasă la fiert timp de 20 de

minute. După acest interval,

se adaugă cartofii şi se

completează cu 1,5 l apă, tot

fierbinte. După aproximativ

zece minute, se adaugă şi sfe-

cla roşie, rasă pe răzătoare,

apoi borşul fiert separat, iar

la final tăițeii, fierți separat.

Ciorba se potriveşte de sare,

se mai lasă să dea câteva clo-

cote, apoi se stinge focul, se

adaugă pătrunjelul verde,

tocat mărunt şi se acoperă cu

un capac. 

Mod de preparare:
Ceapa și usturoiul se

curăță, se toacă mărunt, mor-

covii se feliază, iar cartofii

curățați se taie în cubulețe

potrivit de mari. Ceapa se

pune la călit în uleiul încins,

iar când devine sticloasă se

adaugă, pe rând, usturoiul și

morcovii. Când legumele s-au

înmuiat, se pun la călit și

cubulețele de cartofi. 

Legu mele se amestecă

bine, iar după 1-2 minute,

peste ele se toarnă 100 ml

apă ușor călduță. Când mor-

covii și cartofii sunt fierți pe

jumătate, se adaugă mazărea.

Mâncarea se lasă la foc mediu

încă 10-15 minute, apoi se

pune apa rămasă, amestecată

cu sucul de roșii și amidonul. 

După 5-6 minute, când

sosul începe să aibă o

consistență cremoasă, mân-

carea se condimentează, se presară mărarul deasupra, se stinge focul și se lasă sub capac câteva minute.

INGREDIENTE

500 g mazăre congelată sau proaspătă, o ceapă, doi
căței de usturoi, 2 cartofi medii, 2 morcovi mici, două
linguri ulei floarea soarelui, 200 ml apă, cca 75 ml suc
de roșii, 1-2 lingurițe rase de mărar verde, o linguriță
amidon de porumb, sare, piper.

INGREDIENTE

două cepe medii, doi morcovi, un păstârnac, o ţelină,
un ardei gras, trei sfecle micuţe, pătrunjel verde, 500
g borş, o conservă mică de bulion, doi cartofi, tăiţei de
post, 3 litri de apă.

BoRș DE sfEclă cu TăIțEI 

MâNcaRE DE MazăRE cu MoRcovI șI caRTofI

PRăjITuRă DE PosT cu DovlEac INGREDIENTE

pentru o tavă de 26×22 cm.: 300 g dovleac ras 300 g
făină, 125 g zahăr, 200 ml lapte de soia/migdale/orez,
70 ml ulei, un plic praf de copt, 100 g nuci tocate, un
vârf cuțit sare, un plic de zahăr vanilat.
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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 apartament în Deva, 60
mp, Al. Pescarilor, bl A10, parter în
față, pe colț, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, beci, proiect balcon în față.
Preț: 255.000 lei, tel. 0753.671.752.

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 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 Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

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 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, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsă -
torie. Aștept SMS la tel. 0752.396.515.

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 țuică bio, din prune, 52
grade, certificat ecologic. Telefon:
0740.908.529, 0770.401.153.

l Vând telefon ”Nokia”, cu
clapetă, nou și 2 fotolii noi. Preț con-
venabil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

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.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, cu-
loarea coniacului, ușă monobloc fontă
și racord coș ceramic. Tel.
0723.243.733.

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

Deva - Complexul de
piscine acoperite Aqualand
Deva se va redeschide pen-
tru public în data de 1 de-
cembrie, după ce timp de
două luni de zile aici au fost
efectuate diverse lucrări de
mentenanţă.

Autorităţile au dat asigu -
rări că tarifele de intrare la
complexul acvatic vor ră -
mâne neschimbate după re-
deschiderea acestuia.

Potrivit administraţiei lo-
cale, până acum lucrările
sunt finalizate în proporţie
de 90%, fiind executate
reparaţii la sistemul de
încălzire, la pompele de re-
circulare a apei din bazine şi
la bazinele de agrement. De
asemenea, s-au verificat cen-
tralele termice, pentru a
pregăti complexul acvatic
pentru sezonul de iarnă.

În prezent se încheie noile
contracte cu furnizorii de
servicii şi se finalizează
lucrările de mentenanţă.

Complexul Aqualand este
acoperit şi pune la dispoziţia
vizitatorilor săi şapte bazine
de agrement cu diferite
suprafeţe şi adâncimi pentru
copii şi adulţi, cu o suprafaţă
totală de 1.500 mp. Com-
plexul este prevăzut cu
şezlonguri şi are pardoseala
încălzită. Temperatura inte -
rioară este de 35 grade Cel-
sius, iar apa are 32-35 grade
Celsius.

Din luna noiembrie, Com-
plexul Aqualand este admi -
nistrat de Primăria Deva,
renunţându-se astfel la ve -
chea formă de organizare,
cea de societate comercială
cu acţionar unic Consiliul
Local Deva.

Complexul Aqualand se deschide
de Ziua Naţională

Deva - Primăria Munici -
piu lui Deva și Centrul Cul-
tural „Drăgan Muntean” Deva
vă invită în perioada 1 de-
cembrie 2022 – 8 ianuarie
2023, în Piața Victoriei (pe
platoul din fața Centrului Cul-
tural), la cel mai așteptat
eveniment al sărbătorilor de
iarnă din municipiul Deva -
„Târgul de Iarnă”.

Acesta va reuni zeci de ex -
pozanți din județul Hune-
doara și din alte zone ale țării,
zilnic, între orele 10:00 -
21:00.

Vă așteaptă produse și bu-
cate tradiționale specifice
sărbătorilor de iarnă.

Întreaga zonă în care se
desfăşoară „Târgul de Iarnă”
2022 va fi iluminată într-un
mod inedit, transformându-
se într-un loc de poveste din
care nu va lipsi bradul de
Crăciun, căsuța lui Moș
Crăciun, dar și o mulțime de
surprize, atât pentru cei mici,
cât și pentru cei mari.

Atmosfera feerică va fi
întregită cu cântece de iarnă.

Pe scena din Piaţa Victoriei
vor avea loc în toate week-

end-urile din luna decembrie
2022, precum și în zilele
premergătoare Crăciunului și
Anului Nou, concerte de co -

linde și cântece de Crăciun,
susţinute de interpreți şi
ansambluri renumite, atât
din zonă cât și din țară.

„Târgul de iarnă” de la Deva se deschide 
joi, 1 Decembrie 2022!

Peste trei kg de aur au fost
confiscate de către

inspectorii antifraudă
Bucureşti- Peste trei kilograme de aur au fost confis-

cate de inspectorii antifraudă, în cadrul unor acţiuni or-
ganizate în mai multe judeţe, recordul fiind deţinut de o
casă de amanet din Strehaia, judeţul Mehedinţi, de unde
au fost indisponibilizate peste 1,5 kilograme din metalul
preţios.

Pentru prevenirea și combaterea fraudei fiscale și va-
male, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală
(DGAF), din cadrul ANAF, au verificat în ultima perioadă
inclusiv activitatea a 86 firme specializate în creditare
prin case de amanet și comerțul cu pietre și metale
prețioase.

Astfel, inspectorii antifraudă au identificat abateri de
la legislația fiscală și contabilă pentru sancționarea
cărora au dispus amenzi contravenționale în cuantum
total de 825.500 lei. De asemenea, pentru încălcarea
regimului metalelor preţioase şi pietrelor preţioase au
fost confiscate peste 3 kg de obiecte din aur, cu o valoare
estimată de piață de 706.440 lei. De altfel, doar de la o
casă de amanet din Strehaia (jud. Mehedinți), inspectorii
antifraudă au confiscat 1,58 kg de obiecte din aur cu o
valoare estimată de 317.684 lei. Până în prezent, prin in-
termediul Serviciului Teritorial de Valorificare Bunuri
din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Gorj a fost valorificată cantitatea de 0.93029 kg aur.

Inspectorii antifraudă fiscală vor continua să verifice
atât modalitatea de fiscalizare a veniturilor obținute din
activități de comerț cu amănuntul, cât și respectarea
obligației de conectare a caselor de marcat electronice la
sistemul informatic al ANAF și utilizarea acestora.


