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SĂNĂTaTE

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 8-9
Iarna începe să-și impună
prezența, iar dacă ne găsește
nepregătiți, capriciile ei ne pot
face tot felul de probleme. 
Ca să le preîntâmpinăm,
apelăm la remediile naturiste.

SOCIaLPag. 5
Rata şomajului în judeţul
Hunedoara este în
creştere uşoară. 
Cele mai multe persoane
care caută de lucru 
sunt în grupa de 
vârstă 40-55 de ani. 

GRATUIT

Înot extrem în ape îngheţate, 
în cinstea lui avram Iancu
Înot extrem în ape îngheţate, 
în cinstea lui avram Iancu

PERMISE aUTOPag. 5
Direcţia de Sănătate Publică
Hunedoara a publicat, pe
site-ul instituţiei, programul şi
unităţile medicale care
efectuează vizita medicală
pentru şoferii care trebuie să-
şi schimbe permisele auto.

/p. 3

Deputatul Natalia Intotero i-a schimbat
unui parlamentar european opinia critică

despre poporul român. /pag.5

RMN-ul a ajuns la spitalul 

din Hunedoara
Hunedoara – Aparatul de investigaţii care foloseşte rezonanţa magnetică

nucleară (RMN) a ajuns joi la Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu”
din Hunedoara. Aparatul a costat peste 6 milioane de lei şi a putut fi
cumpărat cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătăţii obţinute cu sprijinul
Primăriei Hunedoara. 

„Este vorba despre un aparat Siemens de ultimă generaţie, achiziţionat
cu fonduri alocate de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea municipalităţii.
RMN-ul va fi funcţional în prima parte a anului viitor, după ce se vor par-
curge diferitele etape de montaj, reglaje, probe şi autorizări necesare”, a pre-
cizat conducerea spitalului municipal din Hunedoara.
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Se apropie Crăciunul,
când mirosul de
tămâie din Biserică

ne amintește de ofrandele
magilor și jertfele mieilor,
când toate cântările
bisericești, colindele aduc
acordurile simfoniei ceru-
lui și pământului vesti-
toare de pace și bunăvoire
asemenea celor din
noaptea sfântă.

Pe acest fond, în Biserica
Ortodoxă din satul Cinciș-
Cerna (preot paroh Api-
etroaie Cosmin Gabriel) la

inițiativa Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România
(președinte Sorin Stanciu),
Episcopia Devei și Hune-
doarei (episcop Preasfințitul
Părinte Nestor) și ziarul „Ac-
cent Media” (director Cornel
Poenar - membru UZPR) s-a
consemnat continuarea im -
ple  mentării proiectului „Tră -
im în Dumnezeu și El trăiește
în noi”.

Astfel în urma interpretării
unor frumoase, atrăgătoare și
educative colinde creștinești,
cunoscutele soliste de folclor

autentic Violeta Deminesc
Jurca și Daniela Tarnăuceanu
au primit Diploma de onoare
„Drag de Dumnezeu” pentru
„promovarea prin cântec și
trăire sufletească a învățăturii
creștine, a ORTODOXIEI care
este viața în Hristos, viața în
Duh și Adevăr”.

Auditoriul prezent a par-
ticipat la un reușit moment
cultural-religios prin care s-a
punctat faptul că solia Crăciu -
nului este unică în istoria
izbăvirii, aducând pace și
bunăvoire, o viață nouă din
hotarele căreia se alungă
răutatea, fărădelegea și min-
ciuna.

Cele două cântărețe au
primit din partea părintelui
paroh cărți de rugăciuni și
tablouri creștin ortodoxe,
micuțul Robert Cristian Vlad
le-a înmânat flori multicolore,
în timp ce doamna Isabela
Alic Orășan le-a dăruit simbo-
lice atenții drept ospitalitate
a locuitorilor acestui meleag.

...De consemnat sunt
spusele directorului ziarului
„Accent Media”, Cornel Poe-
nar: Implementarea proiectu-

lui „Trăim în Dumnezeu și El
trăiește în noi” contribuie la o
trăire în duhul iubirii lui Hris-
tos, în afirmarea practică a
dragostei de omul în sine și
de fiecare în parte. Se iese ast-

fel din umbra morții duhov -
nicești și se câștigă echilibrul
moral - pacea sufletească,
unirea și fericirea pe care o
dorim cu toții.

Foto Nicolae Șișu

“Drag de Dumnezeu”

Învățământul dual - după
cum ne spunea prof. dr.
ing. Motântău Sârbu Dan

Gheorghe (foto) în calitatea
sa de director -  este o formă
de organizare a
învățământului profesional
și tehnic, ce se desfășoară
având la bază parteneriatul
dintre operatorii economici,
unitatea de învățământ și
unitatea administrativ-
teritorială; are la bază nece-
sitatea formării într-un
anumit domeniu/ calificare
profesională ce răspunde
nevoii agenților economici. 

Un element de noutate în
cazul învăţământului dual este
faptul că acesta se desfăşoară pe
baza unui contract de muncă,
încheiat între agentul economic
şi elev. Forma şi conţinutul aces-
tui contract de muncă urmează
a fi definite în metodologia de
organizare.

Această formă de organizare
a învățământului profesional și
tehnic, are urmă toa rele avan-
taje: este organizat la iniţiativa
operatorilor economici inte -
resaţi, în calitate de potenţiali
angajatori şi parteneri de
practică; asigură oportunităţi
sporite de educaţie şi formare
profesională pe baza unui con-

tract de parteneriat şi a unor
contracte individuale de pregă -
tire practică, prin pregătirea
practică organizată în răspun -
derea principală a operatorilor
economici; operatorii eco-
nomici asigură pregătirea
practică a elevilor, bursă la
nivelul celei acordate din fon-
duri publice şi alte cheltuieli
pentru formarea de calitate a
elevilor; facilitează implicarea
operatorilor economici în
mecanismele decizionale la
nivelul unităţii de învăţământ
partenere.

Organizarea acestui tip de
învățământ are la bază o legis -
lație specifică, ultimul act regle-
mentat în acest sens fiind
Or dinul ministrului educației nr.
5.732/2022 privind aprobarea
Metodologiei de organizare și
funcționarea învățământului
dual.

Având în vedere importanța
acestei pregătiri de specialitate
pentru beneficiarii direcți - ele-
vii, pentru agenții economici,
dar și pentru comunitate, la
nivelul Liceului Tehnologic 
Energetic „Dragomir Hurmu -
zescu” din Deva, au existat și
există preocupări pentru imple-
mentarea lui. Astfel, începând
cu anul 2018 se înființează

primele clase, cu doi agenți eco-
nomici în următoarele calificări:
„Electromecanic utilaje și
instalații industriale” și „Opera-
tor la mașini cu comandă
numerică”. În oferta de formare
a unității noastre școlare, au fost
cuprinse constant, clase de
învățământ dual, astfel încât în
acest an școlar, parteneriatul
pentru învățământul profe-
sional dual se desfășoară cu
patru agenți economici din
zona orașului nostru: SC
SAVROM  MULAJ S.R.L., SC
DEMGY DEVA SA, SC ARCELOR
MITTAL, SC SARMISMOB SA și
trei calificări profesionale:
„Electromecanic utilaje și
instalații industriale”, „Operator
la mașini cu comandă nume -
rică”, respectiv „Electrician ex-
ploatare centrale, stații și rețele
electrice”.

Liceul Tehnologic Energetic
„Dragomir Hurmuzescu” din
Deva, derulează proiectul pen-
tru învățământul profesional
dual - Școală și carieră „FII
MESERIAȘ”, în parteneriat cu
următoarele instituții: Instituția
Prefectului județul Hunedoara,
Inspectoatul Școlar Județean
Hunedoara, Liceul Tehnologic
Energetic „Dragomir Hurmu -
zescu” Deva, SC Demgy Deva

S.A, Camera de Comerț și Indus-
trie Hunedoara și Primăria Mu-
nicipiului Deva.

Partenerii economici cu care
colaborează instituția de învă -
țământ, susțin învăță mântul
profesional dual prin acordarea
de multiple beneficii elevilor
care urmează cursurile acestor
specializări, precum și unității
noastre școlare. Astfel: E-
DISTRIBUȚIE BANAT (3 ani de
colaboare) propune: acordarea
unei mese calde pe zi fiecărui
elev; acordarea unui laptop
necesar în procesul de pregătire
teoretică, fiecărui elev; spri-
jinirea elevilor în dezvol tarea
personală (activități de dez-
voltare personală cu firme spe-
cializate); excursii; sprijin
material în dotarea atelierelor și
laboratoarelor școlii (Echipa-
mente educaționale necesare
elevilor electricieni) în valoare
de 173664 lei.

SC DEMGY DEVA S.A. rea -
lizează: dotarea școlii cu mo-
bilier, dotarea atelierului școală
cu o mașină cu comandă
numerică.

SC SARMISMOB S.A. acordă:
sprijin financiar pentru achiziția
de mijloace de învățământ
necesare instruirii practice din
domeniile electric, electro me -

canică și mecanică, materia -
lizate prin realizarea Labora-
torului de tehnologii ale
viito rului, în valoare de 5000 lei.

Învăţământul profesional
dual oferă absolvenţilor posibi -
litatea de a intra pe piaţa muncii
şi, în acelaşi timp, de a continua
pregătirea profesio nală la un
nivel superior de calificare. De
asemenea, la învăţământul dual,
au acces şi absolvenţii din seriile
anterioare care au părăsit sis-
temul de educaţie după ab-
solvirea învăţământului
obligatoriu, fără să-şi finalizeze
pregătirea cu o calificare sau
fără competenţe care să le ofere
oportunităţi de angajare. 

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

La Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”
Deva - Învățământ profesional dual
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Deva - Cunoscutul poli -
spor tiv Avram Iancu va
încerca să stabilească o nouă
performanţă în luna decem-
brie, încercarea sa fiind
dedicată memoriei Eroului
Naţional Avram Iancu, de la a
cărui moarte s-au împlinit
150 de ani. 

Avram Iancu şi-a propus să
înoate în apa îngheţată a
Bălţii Ţebea, la o temperatură
de numai câteva grade Cel-
sius. 

„Voi înota la Țebea! Da,
exact acolo! Dumnezeu a
făcut ca și în  acest "Mecca" al
tuturor românilor, să fie un
lac, cu numele Balta Țebea.
Lacul are 135 m lungime, iar
traseul înotului va fi de 100
de metri, marcat corespun -
zător cu balize plutitoare. Voi
încerca să duc la bun sfârșit
acest test într-o apă ce va fi
cuprinsă, conform estimă -
rilor, între 3 și 4 grade. Va fi o
probă care va dura cel puțin
40-45 de minute. Este o probă
ucigașă sau sinucigasă pentru
un organism neantrenat, con-
ducând la moarte prin hipo -
termie acută”, afirmă
îno  tă to rul din Petroşani.

El a menţionat că se pre -
găteşte pentru această probă
încă din luna septembrie,
apreciind că momentul nu va
fi unul uşor. „Știu că voi simți
frigul până în măduva oaselor.
Dar sunt încrezător. Așa cum
am îndurat, în 2019, figurile
de la Cercul Polar, cuprinse

între minus 30 și 40 de grade
Celsius, clasându-mă pe locul
3 la celebra cursă 6633 Arctic
Ultra Maraton (...),  tot așa
cred că voi supraviețui acestei
crâncene probe și că mă voi
întoarce cu bine, împreună cu
familia mea la reședința
noastră de la Petroșani”, a
completat Iancu.

Înotul va fi observat de
către arbitri specializați în Ice
Swim și va fi certificat de
către International Ice Swim-
ming Association.

„O milă înghețată constă în
parcurgerea înot a unei
distanțe de 1609 m, într-o apă
care nu trebuie să depășească
5 grade Celsius pentru a

putea fi omologată după toate
regulile de înot în apă în -
ghețată. Este testul suprem în
Ice Swim”, adaugă bibliote-
carul din Petroşani.

Data înotului în apa Bălţii
Ţebea va fi stabilită imediat ce
temperatura acesteia va scă -
dea sub 5 grade Celsius şi va
fi anunţată cu 48 de ore
înainte de acest moment.

„Acum apa din Balta Țebea
are 6,5 grade. Estimăm că
între 15 și 20 decembrie vom
avea temperatura regulamen -
tară. Oricum ar fi, înotul se va
desfășura în această iarnă
când temperatura va permite,
sperăm în decembrie”, a apre-
ciat Avram Iancu. 

A N U N Ţ  

Lichidatorul judiciar al VISUL IMAGINAȚIEI SRL anunţă vânzarea următoarelor imo-
bile, prin licitație publică competitivă cu strigare, cu preț în urcare: 

1. Construcție industrial edilitară (fost abator) cu anexe: clădire administrativă P+2,
magazie, spălătorie, depozit, bazin apă, cântar, rampă auto, atelier, SCD 11.077 mp, și
teren intravilan aferent 27.846 mp, în Petrosani, str.Livezeni, nr.99, jud Hunedoara , preț
pornire 221.250 euro.

2. Construcție administrativă P+1, post trafo și magazie SCD 1.649 mp, și teren intra -
vilan aferent cu suprafata de 1.108 mp, în Aninoasa, str.Principală, nr.23, jud Hunedoara,
preț pornire 56.150 euro.

La prețurile susmenționate se adaugă TVA conform dispozițiilor legale.
Licitația va avea loc în data de 15 dec. 2022, ora 13,00 la sediul QUANTUM I.P.U.R.L.

Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap. 44, jud.Hunedoara.
În cazul nevalorificarii activelor, licitaţia se va repeta în data de 22 dec.2022 si in data

de 09 ian. 2023 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Garanţia de participare la licitatie este de 10% din preturile de mai sus, si se va achita

până în preziua licitației. Caietele de sarcini se pot achiziționa la prețul de 500 lei+TVA. 
Informaţii: 0730101783, de luni până vineri intre orele 9 - 14. 

Deva – Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara a câştigat o
finanţare în valoare de peste
2 milioane de euro pentru
rea bilitarea energetică a clă -
dirii Palatului Administrativ,
obiectivul final fiind redu -
cerea costurilor la facturile
de energie. 

În prezent, imobilul găz du -
ieşte sediile mai multor
instituţii ale statului, între
care se numără Direcţia
Generală de Finanţe, dar şi
Centrul de cultură şi artă al
judeţului Hunedoara. Din ex-
terior, se poate observa că
această clădire are nevoie de
renovare, iar soluţia salva-
toare a venit cu ajutorul Pla -
nu lui Naţional de Redresare şi
Rezilienţă, program în care CJ
Hunedoara a depus un pro -
iect şi o cerere de finanţare.

În cadrul proiectului, se
vor realiza investiții pentru
reducerea costurilor și
îmbunătățirea performanței
energetice a clădirii, prin an-
veloparea clădirii și a
încăperilor și refacerea în-
tregii instalații interioare de
încălzire.

„În momentul de față ne
confruntăm cu o criză ener -
getică fără precedent, iar
nevoia unor astfel de proiecte
vine tocmai din dependența
crescută pentru importurile

de energie și cantitatea
redusă de resurse energetice.
Majoritatea clădirilor publice
care se află în administrarea
Consiliului Județean Hune-
doara au fost construite în
perioada în care nu se punea
problema limitării consumu-
lui de energie, la acea vreme,
acestea fiind construite fără
să existe cerințe termice
specifice ale elementelor de
construcții care alcătuiesc
anvelopa acestora”, a men -
ţionat preşedintele CJ Hune-
doara, Laurenţiu Nistor.

În opinia acestuia, institu -
ţiile publice trebuie să
îndeplinească un rol exem-
plar în ceea ce priveşte
eficienţa energetică, deoare -
ce clădirile în care îşi des -
făşoară activitatea au o mare
vizibilitate în viaţa publică. 

Construcția Palatului Ad-
ministrativ a fost finalizată în
1890, fiind finanțată atât de
minister, cât și de locuitorii
județului, fiecare locuitor
contribuind printr-un im-
pozit special de 2%.

Clădirea a funcționat ca
prefectură până în anul 1920,
după care a fost preluată de
către diferite instituții ale
statului român, în timpul co-
munismului fiind sediul Con-
siliului Județean al PCR.

Peste două milioane de
euro pentru reabilitarea
Palatului Administrativ

Polisportivul Avram
Iancu va înota în
memoria Eroului

Naţional Avram Iancu



B
iblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”

Hunedoara - Deva
organizează în ziua de
14 decembrie 2022, ora
1700, la Sala „Liviu
Oros” a Centrului Cul-
tural „Drăgan Muntean”
Deva, un eveniment
artistic excepțional
prilejuit de lansarea
volumului monografic
„Lungile cărări înspre
SARGEȚIA”, alcătuit de
muzicologul prof. univ.
dr. Dumitru Jompan și
profesorul dirijor Nico-
lae Icobescu. Cartea a
apărut în anul 2021 la
Editura Gutenberg
Univers din Arad. 

Volumul s-a bucurat de
sprijinul financiar al Consiliu-
lui Județean Hunedoara și al
Primăriei Municipiului Deva,
instituții care încă de la bun
început au susținut activitatea
Coralei „Sargeția” din Deva,
fondată de profesorul Nicolae
Icobescu. 

Monografia dedicată Cora -
lei „Sargeția” este cea de-a
nouăzecea carte semnată de
profesorul muzicolog Du-
mitru Jompan, folclorist, com-
pozitor și dirijor, excepțional
cunoscător al tezaurului fol-
cloric românesc, în special al
celui bănățean.  

Dat fiind că existența Co -
ralei „Sargeția” este strâns
legată de numele profesorului
și dirijorului Nicolae Icobescu,
autorul monografiei și-a
struc turat lucrarea pe biogra -
fia detaliată a profesorului de-
vean, pe care o ur mă rește din

copilărie până la anii matu -
rității, prezentând toate
etapele care culminează, în
anul 1998, cu înființarea aces-
tei corale ce poate sta cu frun-
tea sus alături de orice
ansamblu coral din România
și din lume. 

Cu un repertoriu de peste
160 de lucrări din creația
corală românească și univer -
sală, piese religioase și laice,
semnate de iluștri compozi-
tori, Corala „Sargeția” și-a croit
un drum glorios în viața
culturală românească, iar pen-
tru hunedoreni este o mân-
drie și un prilej de mare
bucurie ori de câte ori au avut
prilejul să participe la reci -
talurile acestei formații. Nu
mai puțin importante sunt
concertele pe care Corala
„Sargeția” le-a susținut în Un-
garia, Italia, Franța, Republica
Moldova, Polonia, Austria,
Germania, Serbia etc. Peste
tot, succesul a fost impresio -
nant, măiestria interpretării,
calitatea vocilor, emoția pe

care coriștii și dirijorul au
reușit să le transmită au smuls
aplauze entuziaste din partea
spectatorilor din diferite țări.
De cele mai multe ori, piese de
referință din literatura corală
românească, prelucrări din
folclorul românesc au adus un
plus de culoare recitalurilor,
iar succesul a fost asigurat. 

Corala „Sargeția” a meritat
din plin această amplă mono-
grafie care se citește ca o
fascinantă poveste în care
eroii sunt membrii coralei cu
vocile lor minunate, dirijați de
un magician al baghetei, diri-
jorul Nicolae Icobescu. 

Pe drept cuvânt, Corala
„Sargeția” a fost supranumită
„Madrigalul județului Hune-
doara”, caracterizare perfectă
ce spune totul despre acest
minunat ansamblu coral și su-
fletul ei, profesorul Nicolae
Icobescu.  

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara
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P
roblemele
cetățenilor atunci
când sunt generate

de lacune legislative tre-
buie aduse la cunoștința
factorilor de decizie 
responsabili. 

Cea mai directă modalitate
la dispoziția parlamentarilor
este adresarea de interpelări
sau întrebări miniștrilor de
resort. Viorel Salan, parla-
mentar PSD, secretar al
Comisiei pentru apărare, or-
dine publică şi siguranţă
naţio nală din Camera Depu -
ta ţilor, a avut amabilitatea să
ne prezinte cele mai recente
demersuri de acest fel pe care
le-a inițiat.

- Sunteți secretar al Comi -
siei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
din Camera Deputaţilor.
Putem deduce de aici că ma-
joritatea întrebărilor sau
interpelă rilor vizează aspecte
legate de activitatea institu -
țiilor de profil?

Într-adevăr, deducția dum -
nea  voastră este corectă. Chiar
luni am adresat ministrului
afacerilor interne o inter-
pelare și două întrebări care
sesizează chestiuni sensibile
din activitatea ministerului
sau a structurilor subordo-
nate. 

- Ne puteți oferi și câteva
detalii despre ultimele de-
mersuri pe care le-ați făcut.
De exemplu, ce vizează in-
terpelarea?

Desigur. Interpelarea se
referă la modul în care a fost
restructurată Academia de
Poliție, prin desființarea Fa -

cul tății de Jandarmi și asimi-
larea ei în organigrama Fa -
cultății de Poliție.  Consider
această modalitate complet
nepotrivită. Iar principala
contradicție este dată de fap-
tul că în interiorul aceleiași
instituții de învățământ sunt
aplicate două legi diferite:
Legea nr.360//2002 privind
Statutul poliţistului și Legea
nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare. Ar trebui
găsită o soluție mai bună.

- Prima întrebare…?
Prima dintre întrebări se

referă la faptul că la ad-
miterea în unitățile de învă -
țământ subordonate M.A.I.
examenul scris se dă acum
înaintea verificării psiholog-
ice și a evaluării perfor -
manțelor fizice, care sunt
probe eliminatorii. Și așa ceva
nu este deloc normal. Can -
didați care obțin medii foarte
mari la testele scrise pot fi
eliminați ulterior din cauza
unor probleme de sănătate.
Ordinea firească este invers și
ar trebui să se revină la ea.

- Și ce subiect are a doua
întrebare către ministrul
afacerilor interne?

A doua întrebare se referă
la testarea antidrog a
șoferilor aflați în trafic. Din
datele obținute chiar de la
M.A.I. a rezultat că marja de
eroare a testărilor de acest tip
este semnificativă. Astfel, în
anul 2021 şi în primele 9 luni
ale anului curent, în urma
analizelor efectuate la servici-
ile de medicină legală, din
numărul total de 2.806 de
depistări pozitive în 176 de
cazuri rezultatele au fost in-
firmate. 

Dar acestor 176 de oameni
li s-a întocmit dosar penal pe
baza unei analize eronate și
birocrația face ca închiderea
acestor dosare să dureze și un
an de zile. În acest timp, un
om acuzat pe nedrept de con-
sum de droguri își poate
pierde serviciul și este privit
cu suspiciune de apropiați.
Trebuie făcut ceva în acest
sens. Dacă ministrul nu face
nimic, voi promova o
inițiativă legislativă prin care
să rezolvăm mai prompt ast-
fel de cazuri.

- Vă mulţumesc.

„Lungile cărări înspre

SARGEŢIA”, lansare de carte

la Biblioteca Judeţeană

Viorel Salan: 
“Dacă ministrul nu face

nimic, voi promova o lege
prin care să rezolvăm mai
prompt astfel de cazuri” 

Deva – Autorităţile jude -
ţene s-au mobilizat o dată cu
venirea sezonului rece şi au fi-
nalizat demersurile necesare
pentru ca pe drumurile jude -
ţene să se poată circula normal
în caz de vreme rea. 

În acest context, Consiliul
Judeţean Hunedoara a activat
Dispeceratul judeţean de dru-
muri pentru intervenţii pe
timp de iarnă. Acesta funcţio -
nează în regim non-stop, astfel
că toate problemele apărute în
trafic pe drumurile judeţene

din Hunedoara pot fi sem-
nalate de şoferi la numărul de
telefon 0737.553.971.

În cazul unor ninsori, utila-
jele de deszăpezire vor ac -
ţiona în conformitate cu
ni velul de intervenţie stabilit
prin actele normative în
vigoare, au precizat repre -
zentanţii instituţiei pe pagina
„Dispecerat Drumuri Jude -
ţene”, deschisă pentru acest
gen de intervenţii.

„Conducătorilor auto, care
locuiesc sau vor să ajungă în

zonele în care sunt anunţate
ninsori, le recomandăm să nu
plece la drum fără a avea
maşina echipată corespun -
zător pentru iarnă şi să circule
prudent”, a precizat CJ Hune-
doara. 

Hunedoara se înscrie între
judeţele din ţară care au cea
mai lungă reţea de drumuri
judeţene. CJ Hunedoara are în
administrare o reţea de dru-
muri judeţene în lungime de
1.322 kilometri.

Consiliul Judeţean a activat 

dispeceratul de iarnă
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Deva - Europarlamentarul
Guido Reil şi-a cerut scuze
poporului român pentru crit-
icele aduse ţării noastre într-
un discurs pe care l-a susţinut
în Parlamentul European, în
luna octombrie, reacţia depu-
tatului european fiind publi -
cată de către deputatul
so cial-democrat Natalia In-
totero pe pagina sa de Face-
book. 

Declaraţia parlamentarului
european a fost făcută după ce
acesta a vizitat judeţul Hune-
doara, la începutul lunii decem-
brie, la invitaţia depu ta  tului
Natalia Intotero, preşedinta
Comisiei pentru educaţie din
Camera Deputaţilor. 

În discursul său, deputatul
european menţionează că
după vizita în România a
reuşit să-şi creeze o imagine
proprie despre poporul
român, pe care l-a apreciat ca
fiind primitor, binevoitor şi
mândru de cultura sa. 

„În octombrie, în Parla-
mentul European am ţinut un
discurs cu privire la aderarea
României şi Bulgariei la
spaţiul Schengen. Acest dis-
curs a rănit foarte mulţi
români. La momentul acela
mi-am justificat părerea
bazându-mă pe experienţa
mea personală cu românii din
oraşul meu natal din Germa-
nia – Ruhrgebiet. Români care
aparţin, în mare parte,
populaţiei de etnie romă. 

După cum am spus, am
rănit foarte mulţi români cu
afirmaţia mea şi sunt recunos -
cător că am fost invitat în
România de către parlamen-

tarul român Natalia Intotero,
care mi-a oferit ocazia să-mi
formez o imagine proprie. 

Trebuie să spun că am
cunoscut oameni incredibil de
binevoitori şi primitori. Oa-
meni care sunt mai săraci
decât cei din Germania. Dar
oameni care sunt totuşi bogaţi
pentru că sunt mândri. (...)
Mândri de cultura lor, mândri
de ţara lor. O ţară care este una
cu biserica ei. (...) Oameni care
îşi iubesc familia - familia
clasică. Toate acestea sunt lu-
cruri pe care şi eu le iubesc şi
pentru care am un respect de-
osebit. De aceea, vreau să
spun, din toată inima, că
doresc să îmi cer iertare
poporului român, mândrului
popor român”, spune depu-
tatul european Guido Reil
într-un mesaj video. 

La rândul său, deputatul
Natalia Intotero şi-a exprimat
apreciarea faţă de mesajul
parlamentarului european,

menţionând că doar prin co-
laborare şi educaţie pot fi
depăşite barierele sociale
„create artificial de omenire în
secole întregi de polarizare şi
violenţă”. 

„Doar prin colaborare și
educație putem să depășim
acele bariere sociale care au
fost create artificial de
omenire în secole întregi de
polarizare și violență. Împreu -
nă, putem să găsim înțelegere
comună în orice situație. Cel
mai important lucru este să
facem pași concreți în acest
sens. Indiferent de rezultatul
votului privind aderarea
României în spațiul Schengen,
indiferent câte obstacole
întâmpinăm în drumul nos-
tru, în pofida încercărilor con-
stante de dezbinare, vom
rămâne un popor mândru și
unit. Așa să ne ajute Dum-
nezeu!”, a precizat deputatul
social-democrat. 

Parlamentarul european
Guido Reil s-a aflat, la în-
ceputul lunii decembrie, într-
o vizită de trei zile în judeţul
Hunedoara, la invitaţia depu-
tatului Natalia Intotero, care
spunea, la acea vreme, că
doreşte ca acesta să cunoască
„România adevărată”. 

Deputatul european a vizi -
tat, printre altele, Castelul
Corvinilor din Hunedoara,
Muzeul Aurului din Brad,
Colegiul Naţional „Decebal”
Deva – unde sunt mai multe
clase cu predare în limba
germană, Episcopia Devei şi
Hunedoarei şi grădiniţa pen-
tru copii, dar şi o fermă
construită şi dezvoltată cu
fonduri europene. 

Deva – Direcția de Sănătate
Publică Hunedoara a publicat
pe site-ul propriu
www.asphd.ro programul
pentru public al spitalelor din
judeţ și al centrelor medicale
private unde pot fi efectuate
examinări medicale și se pot
elibera fișe medicale pentru
obținerea sau preschimbarea
permisului auto.

Decizia a fost luată la solic-
itarea prefectului judeţului
Hunedoara, Călin Marian, în
contextul în care se estimează
că în următoarele trei luni vor
trebui preschimbate peste
8.000 de premise auto. 

“Prelungirile programului
pentru consultații survin întâl-
nirii din 23 noiembrie în
cadrul căreia, pentru a atenua
efectele numărului foarte mare
de solicitări care se preco -
nizează să se înregistreze în

următoarele 3 luni, prefectul
județului Hunedoara, Călin
Petru Marian, a solicitat man-
agerilor spita lelor și ai cen-
trelor medicale private să
găsească cele mai bune soluții
pentru îmbună tățirea progra-
mului de con sul tații și de elib-
erare a fișelor medicale, astfel
încât solici tanții să aibă la
dispoziție un program prelun-
git al cabinetelor și al medicilor
din specialitățile medicale
necesare obținerii sau pre -
schim bării permiselor auto”,
pre cizează Instituţia Prefectu-
lui.

Pentru detalii privind pro-
gramul comisiilor medicale și
al consultațiilor, atât la spi-
talele publice cât și la centrele
medicale private, accesați link-
ul https://asphd.ro/program-
functionare-examinari-medica
le.../

Unde se pot face vizitele medicale

pentru permisul auto?
Europarlamentarul Guido
Reil, convins că România

reală este alta decât 
cea pe care a cunoscut-o

Deva - Rata şomajului în
judeţul Hunedoara a fost
calculată la o valoare de
4,03%, la sfârşitul lunii oc-
tombrie, în creştere cu 0,29
puncte procentuale faţă de
luna septembrie, relevă
datele statistice transmise de
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM). 

Potrivit acestora, în judeţul
Hunedoara erau înregistraţi
6.278 de şomeri, din care
1.955 de persoane beneficiau
de indemnizaţie de şomaj, iar
restul erau neindemnizaţi.

O treime dintre persoane
aflate în căutarea unui loc de
muncă, adică 2.053 de
şomeri, provin din mediul
rural, iar diferenţa de la oraşe. 

În ceea ce priveşte vârsta
persoanelor aflate în şomaj,
cele mai multe, adică 2.984
dintre acestea, se încadrează
în intervalul 40-55 de ani, cei
mai puţini şomeri fiind din
categoria 25-29 de ani.

Datele statistice mai arată
că şomerii cu studii liceale au

ponderea cea mai mare în to-
talul celor înregistraţi în
evidenţele AJOFM Hune-
doara, 29%, urmaţi de cei cu
studii gimnaziale, 25 %, în
timp ce 21% sunt persoane
fără studii sau cu un nivel de
studii primare. 

Şomerii care au absolvit
învăţământul profesional sau
şcoli de arte şi meserii
reprezintă 16% din totalul
şomerilor înregistraţi, cei cu
studii superioare sunt 7%, iar
cei cu învăţământ postliceal
sunt 2%.

Rata şomajului, în creştere

uşoară la sfârşitul lunii octombrie
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CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., cu sediul in Orăștie,
Str. Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregis-
trare: RO 30117798 si nr. de ordine în Registrul Comertului
J20/341/2021, prin Președinte, în temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 16.01.2023, ora 13:00 și Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor pentru data de 16.01.2023, ora
14:00, ce vor avea loc în municipiul Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud.
Hunedoara, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de 02.01.2023, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi
se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea
de-a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară, pentru data
de 17.01.2023în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceeaşi ordini
de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
este următoarea:

1. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor fi-
nanciare ale anului 2022;

2. Mandatarea Directoratului pentru negocierea și semnarea con-
tractului de audit; întinderea mandatului Directoratului.

3. Mandatarea d-lui Sorin Sandu Borza în calitate de membru în
Directorat pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în
vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA. 

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării deciziilor de înlesnire la plată emise
de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara la data
de 23.07.2021, prin includerea în cuprinsul acestora a obligațiilor
bugetare aferente lunilor aprilie și mai 2022, cu scadențe în
25.05.2022 și 25.06.2022, a obligațiilor aferente lunilor mai și iunie
2021,precum și includerea obligațiilor scadente în luna ianuarie
2023, aprobarea planului de restructurare ajustat cuprinzând noul
grafic de plată, în conformitate cu prevederile OG nr. 6/2019 cu
modificările ulterioare, precum și confirmarea și ratificarea Decizi-
ilor adoptate de către Directorat și Consiliul de Supraveghere privind
solicitarea de modificare a deciziilor de înlesnire la plată emise de
organul fiscal și aprobarea planului de restructurare ajustat, precum
și confirmarea și ratificarea actelor întreprinse în cadrul demer-
surilor realizate de Chimica Automotive SA în fața Administrației
Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, privind solicitarea de
modificare a deciziilor de înlesnire la plată emise de organul fiscal,
demersuri realizate în conformitate cu prevederile OG nr. 6/2019
cu modificările ulterioare, realizate în anul 2022.

2. Mandatarea d-lui Sorin Sandu Borza în calitate de membru
în Directorat, pentru realizarea demersurilor necesare în fața
Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, în numele
și pentru Chimsport SA, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii
AGA în conformitate cu punctele de pe ordinea de zi și pentru în-
deplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi
publicării hotărârilor AGA. 

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de
referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului
în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie
însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi a Adunărilor  Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de 15
zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul
de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin
reprezentant cu procură specială / împuternicire.

Procurile/împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii
in original cel tarziu pana la data de 14.01.2023 (data numarului de
registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de
plecare în cazul documentelor expediate), ora 13:00, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 16/17.01.2023”, re-
spectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A AC-
TIONARILOR” din 16/17.01.2023”. Procurile / împuternicirile se
întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii
până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului
pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secre-
tariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expe-
diate dupa data de 14.01.2023, ora 13:00, nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea
voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de
referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor din data de 16/17.01.2023, personal sau
prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele
aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte
de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.

Președintele Directoratului,
Gelu Stan

R
eprezentanții celor
50 de federații
membre ale 

Uniunii Europene de
Gimnastică (UEG)
participanți la cel 
de-al 29-le congres al 
uniunii, și -au desemnat 
membrii comitetelor de
conducere  care vor ghida
gimnastica europeană în
următorii 3 ani.

Dr. Farid Gayibov reales în
funcția de președinte cu 44 de

voturi valabile  pronunțate în
favoarea sa, a declarat: "Vă
mulțumim pentru încredere.
Sunt onorat și voi face tot
posibilul pentru dezvoltarea
gimnasticii pe continentul
nostru.” 

Arbitrul internaţional Anca
Grigoraș MIhăilescu  a fost re -
aleasă în calitate de preșe -
dinte al Comitetului tehnic
pentru gimnastică artistică
feminină iar Alina Drăgan, și
ea reputat arbitru interna-

tional a fost desem nată pre -
şedinte al Comitetului tehnic
pentru gimnastică aerobică.

Fosta gimnastă Alexandra
Piscupescu este unul dintre
cei șase membri ai Comitetu-
lui Tehnic al Gimnasticii rit-
mice, iar Cătălin Manu își va
continua mandatul de Preșe -
dinte al Autorității de Control.

Felicitări tuturor, mult suc-
ces în dezvoltarea gimnasticii
pe plan european!

Gimnastică

Trei oficiali români, în boardul 
Uniunii Europene de Gimnastică(UEG)
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CONVOCATOR

Directoratul CHIMSPORT S.A., cu sediul in Orăștie, Str. Codrului,
Nr.24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO
11836894 si nr. de ordine în Registrul Comertului J20/176/2021,
prin Președinte, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
16.01.2023, ora 11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor pentru data de 16.01.2023, ora 12:00, ce vor avea
loc în municipiul Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, pentru
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de
02.01.2023, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi
se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea
de-a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară, pentru data
de 17.01.2023în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceeaşi ordini
de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
este următoarea:

1. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor fi-
nanciare ale anului 2022;

2. Mandatarea Directoratului pentru negocierea și semnarea con-
tractului de audit; întinderea mandatului Directoratului.

3. Mandatarea d-lui Sorin Sandu Borza în calitate de membru în
Directorat pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în
vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA. 

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării deciziilor de înlesnire la plată emise de
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara la data de
23.07.2021,07.01.2022 și 10.03.2022, prin includerea în cuprinsul
acestora a obligațiilor bugetare aferente lunilor martie și aprilie
2022, cu scadențe în 25.04.2022 și 25.05.2022precum și includerea
obligațiilor scadente în luna ianuarie 2023, aprobarea planului de
restructurare ajustat cuprinzând noul grafic de plată, în conformi-
tate cu prevederile OG nr. 6/2019 cu modificările ulterioare, precum
și confirmarea și ratificarea Deciziilor adoptate de către Directorat
și Consiliul de Supraveghere privind solicitarea de modificare a de-
ciziilor de înlesnire la plată emise de organul fiscal și aprobarea
planului de restructurare ajustat, precum și confirmarea și ratifi-
carea actelor întreprinse în cadrul demersurilor realizate de Chim-
sport SA în fața Administrației Județene a Finanțelor Publice
Hunedoara, privind solicitarea de modificare a deciziilor de în-
lesnire la plată emise de organul fiscal, demersuri realizate în con-
formitate cu prevederile OG nr. 6/2019 cu modificările ulterioare,
realizate în anul 2022.

2. Mandatarea d-lui Sorin Sandu Borza în calitate de membru
în Directorat, pentru realizarea demersurilor necesare în fața
Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, în numele
și pentru Chimsport SA, precum și pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârii AGA în conformitate cu punctele de pe ordinea de zi și pen-
tru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea
înregistrării şi publicării hotărârilor AGA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de
referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului
în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie
însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunărilor  Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de
15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul
de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin
reprezentant cu procură specială / împuternicire.

Procurile/împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii
in original cel tarziu pana la data de 14.01.2023 (data numarului de
registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de
plecare în cazul documentelor expediate), ora 11:00, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 16/17.01.2023”, re-
spectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A AC-
TIONARILOR” din 16/17.01.2023”. Procurile / împuternicirile se
întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii
până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului
pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secre-
tariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expe-
diate dupa data de 14.01.2023, ora 11:00, nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea
voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de
referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor din data de 16/17.01.2023, personal sau
prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele
aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte
de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.

Președintele Directoratului,
Gelu Stan

La sediul Federației
Române de Handbal
a avut loc tragerea la

sorți pentru turul prelimi-
nar al Cupei României la
handbal feminin. În urne
s-au aflat 22 de echipe din
Divizia A, cel de-al doilea
eșalon valoric al hand-
balului feminin românesc,
printre care și CSM Deva ,
li derul seriei C.

În urma tragerii la sorți,
echipa deveană, va întâlni pe
teren propriu formația  Co-
rona Brașov, liderul seriei B
din același eșalon. Turul pre-
liminar de dispută în manșă
unică, pe 22 decembrie, pe

terenul primei echipe extrase
din urne, aceasta fiind  cum
spuneam CSM Deva.

„Ne-am fi dorit alt adver-
sar, și cred că și Corona
Brașov și-ar fi dorit la fel. Vom
trata competiția și jocul cu
formația din Brașov, o echipă
extrem de valoroasă, cu
maximă seriozitate și sper să
ne calificăm în faza urmă -
toare din Cupa Româ niei,
având, cel puțin pe hârtie,
avantajul că meciul cu Corona
îl vom juca acasă”, a declarat
Marian Muntean, coordona-
torul secției de handbal de la
CSM Deva.

Cele două echipe s-au în-
tâlnit și anul trecut în Cupa
României, în turul secund,
după ce în primul ambele au
stat, iar în jocul de la Brașov
victoria a revenit celor de la
Corona, cu 31-29. 

Corona și CSM Deva s-au
mai întâlnit și luna trecută, la
Brașov, când au disputat două
partide amicale, cele două
echipe împărțindu-și victori-
ile. 

În primul meci s-au impus
brașovencele, cu 39-35 iar în
cel de-al doilea devencele s-
au impus cu scorul de 38-30.

Handbal feminin: 
CSM Deva – Corona Braşov, în Cupa României



Iarna începe să-și
impună prezența, iar
dacă ne găsește

nepregătiți, capriciile 
ei ne pot face tot felul 
de probleme. Ca să le
preîntâmpinăm, vom lua
în considerare remediile
naturiste care, de foarte
multe ori, ne ajută să
evităm bolile specifice se-
zonului rece. Iată câteva
sugestii, remedii cu plante,
care ne pot fi de folos în
situațiile nedorite.

Când apar semnele 
răcelii

Rădăcina de ghimbir
Cunoscută de secole pen-

tru beneficiile sale, rădăcina
de ghimbir este recunoscută
de către cercetători pentru
proprietățile sale curatve. De
aceea, atunci când apar
primele semne ale răcelii,
terapeuții ne propun o
băutură puternic condimen -
tată, care se prepară astfel: se
rade ghimbirul proaspăt
(aproximativ o linguriță),
care se pune într-o cană cu
apă și se încălzește până dă în
clocot, apoi se lasă la foc mic,
timp de cinci minute. La
compoziție se poate adăuga și
scorțișoară, pentru un gust
mai deosebit. După ce
băutura s-a răcit, se adaugă
suc de lămâie și se îndulcește
cu miere. Se vor administra
trei căni pe zi, ultima fiind
seara, înainte de culcare.

Efectele se vor simți foarte re-
pede întrucât, peste noapte,
virușii vor fi eliminați. Tot în
astfel de situații ceaiul din
ghimbir ajută mult.

Infuzia combinată,
pentru nas înfundat

Se prepară dintr-o jumă -
tate de linguriță de ghimbir, la
care se adaugă câte o
linguriță de anason, cuișoare,
lemn dulce. Ingredientele se
zdrobesc, iar peste ele se
toarnă 1/4 l de apă fierbinte.
Ingredientele se lasă la in-
fuzat timp de cinci minute,
după care se consumă câte o
ceașcă de câteva ori pe zi. 

Tot pentru desfundarea
nasului se folosește un litru
de apă clocotită, în care se va
pune, în proporții egale,
busuioc, chimen sau 20
grame ace de pin. După ce
vasul se ia de pe foc, se
inhalează aburii și se respiră
adânc.

Ceapa -”leacul
atotvindecător”

Este foarte eficientă, sub
toate formele, întrucât are un
puternic efect antibacterian și
antiviral. În caz de răceală, se
taie o ceapă mare felii și se
pune peste noapte într-o far-
furie, lângă pat. Prin in-
halarea mirosului de ceapă,
răceala trece mai repede. Se
poate prepara și un ceai din
una-două cepe curățate și

tăiate felii. Peste acestea se
toarnă apă clocotită și se lasă
la infuzat 10-15 minute. Li-
coarea obținută se îndulcește
cu miere și se consumă
călduță.

În caz de bronșită
Se folosește o ceapă mai

mare, care se taie rondele și
se pune la fiert împreună cu
un pahar de vin și o lingură
de ulei de floarea soarelui.
Băutura se îndulcește cu
miere, iar din ea se consumă
câte 5-6 linguri pe zi.

O modalitate simplă,
dar eficientă

Tot pentru a scăpa de
răceală, pe lângă tratamentul
prescris de medici, ceapa
poate fi un adjuvant excelent.
Seara, înainte de culcare,
ceapa tăiată pe jumătate sau
felii se pune pe talpa picioru-
lui, apoi se va rula o șosetă în
așa fel încât ceapa să nu cadă,

scrie clicksanatate.ro. Și cum
ceapa stimulează circulația
sângelui, a doua zi rezultatele
vor fi evidente. Acest truc este
des folosit în China. 

Usturoiul 
Despre care se spune că

este cel mai puternic antibi-
otic natural, ne poate ajuta în
cazul bolilor de sezon, efectul
lui vindecător fiind confirmat
și de către oamenii de știință,
mai ales dacă este consumat
în stare crudă. 

Pentru evitarea răcelii 
Se vor curăța de coajă cinci

căței de usturoi, care se
zdrobesc și se amestecă bine
cu cinci linguri de zahăr. Dea-
supra se toarnă puțină apă,
care se pune la foc până dă în
clocot. După cinci minute se
strecoară, iar din sucul obți -
nut se ia câte o linguriță de-a
lungul zilei. Acest reme diu
simplu, dar binefăcător, poate

fi folosit și pentru revigorarea
organismului.

Siropul de usturoi
Este un remediu naturist

foarte eficient, fiind și o alter -
nativă la siropul de ceapă.
Pentru prepararea lui se
zdrobesc mai mulți căței de
usturoi, care se amestecă
bine cu sucul de la două
lămâi. La compoziție se
adaugă apoi o jumătate de
pahar de apă fiartă și lăsată
să se răcorească, apoi compo -
ziția se strecoară printr-o sită,
scrie terapiam.ro. În caz de
răceală, din siropul obținut se
consumă câte o linguriță, de
2-3 ori pe zi.

În cazul durerilor 
în gât

Cartofii, curățați de coajă,
se fierb și se zdrobesc, obți -
nându-se astfel un piure.
Acesta se împachetează în
jurul gâtului, iar deasupra se
pune un prosop uscat și apoi
un fular din lână. Fularul se va
scoate doar când cartofii s-au
răcit. 

Important!
Chiar dacă usturoiul este

foarte eficient în anumite
afecțiuni, medicii ne atențio -
nează că acesta nu este reco-
mandat persoanelor su fe rinde
de  gastroenterită acută sau
cronică. Va fi consumat cu
atenție și de către diabetici sau
femeile însărcinate. 
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Capriciile iernii -
”tratate” cu 
metode naturiste

Capriciile iernii -
”tratate” cu 
metode naturiste



Oțetul de mere
Ameliorează sau tratează

durerile de gât. În astfel de
situații, se înmoaie un prosop
într-un sfert de litru de oțet
de mere, care se stoarce și se
înfășoară în jurul gâtului.
Deasupra se pune un fular de
lână și se ține așa, timp de 30
de minute.

Inhalant pentru nas
Oțetul de mere este folosit

și pentru desfundarea nasu-
lui. Acesta se încălzește într-o
ceașcă, iar aburii lui se
inhalează. Alternativ, se poate
lua, de trei ori pe zi, câte o
linguriță de oțet de mere,
diluat în 1/2 pahar de apă. Se
bea seara, înainte de culcare.

În caz de gât iritat
Lămâia se poate folosi cu

succes, procedându-se în felul
următor: o lămâie întreagă, cu
coajă cu tot, se trece prin
storcătorul de fructe. Sucul,
pulpa și coaja fărâmițate se
amestecă bine cu miere
polifloră, până se obține o
pastă consistentă. După fie -
care masă se ia câte o lingu -
riță de pastă și, timp de o
jumătate de oră, nu se bea
nimic.

Inhalaţiile 
cu sare marină

Sunt eficiente în cazul
bronhiilor iritate și încărcate
cu mucus. În asemenea

condiții, într-un litru de apă
fierbinte se dizolvă o lingură
de sare de mare, apoi se
inspiră aburii, timp de 10
minute. Pentru a se mări efec-
tul, în timpul zilei se va pune
într-o lampă de aromote -
rapie, apă și sare de mare.

În caz de răgușeală
Se amestecă o lingură de

muștar cu o lingură de miere
și una de lămâie. Preparatul
obținut se consumă în timpul
zilei.

Gargara cu 
apă sărată

Este o altă modalitate de a
preveni infecțiilor respirato -
rii, scăzând și severitatea
bolii. Acest procedeu ajută la
distrugerea mucusului care
conține bacterii și alergeni,
potrivit sfatulmedi cului.ro.

Pentru a obține acest
remediu, se dizolvă o lingu -
riță de sare într-un pahar cu
apă. Cu amestecul obținut se
face gargară de câteva ori pe
zi, apoi lichidul se aruncă.

Pentru scăderea
febrei

Se prepară un amestec util
dar și delicios, din două
gălbenușuri de ou, ameste-
cate cu patru linguri de zahăr
sau miere, până se obține o
cremă spumoasă. Crema obți -
nută se toarnă peste lapte
fierbinte, care se va bea
înainte de culcare.

Siropuri de tuse, 
preparate în casă

Sirop de ridiche
neagră

Pentru prepararea lui se
folosește o ridiche mai mare

şi, în locul unde au fost frun-
zele, se taie un capac. Se
scobeşte în interior, iar în
scobitură se pun câteva lin-
guri de miere. Se lasă la ma -
cerat peste noapte, timp în
care ridichea îşi va lăsa sucul,
rezultând astfel un sirop con-
sistent. Din acest sirop se iau
două-trei linguriţe pe zi.

Sirop 
de lămâie

Lămâia se pune la fiert
într-un vas cu apă, timp de
zece minute, apoi se stoarce
sucul. Peste sucul de lămâie
se toarnă miere de albine şi se
amestecă bine, până la omo -
genizare. Se ia câte o linguriţă
de sirop după fiecare masă şi
înainte de culcare. Dacă tusea
se înteţeşte, se poate admi -
nistra mai des. 

Sirop de 
morcovi

Morcovii se spală, se
curăţă şi se taie rondele
subţiri. Rondelele se pun
într-o farfurie adâncă şi se
acoperă cu zahăr pudră. Se
lasă de seara până dimineaţa
şi din siropul obţi nut se iau
trei-patru linguriţe pe zi.

Siropul 
de praz

Se obține din tulpina de
praz, care se pune la fiert în
apă, cât să fie acoperită. După
ce se înmoaie bine, prazul se
scoate din apă, iar la decoctul
obținut, după ce s-a mai
răcorit, se adaugă două lin-
guri de miere. Prazul se
zdrobeşte şi se amestecă cu
lichidul în care a fiert. Din
acest sirop se ia câte o lin gu -
ră, de fiecare dată când tusea
se înteţeşte.

***
• În caz de răceală, când

apare febra, specialiștii afir -
mă că aceasta nu trebuie
combătută imediat întrucât,
creşterea temperaturii cor-
pului face parte din sistemul
natural de autoapărare.
Medi camentele pot fi înlo -
cuite cu lichide, care ajută la
eliminarea toxinelor.

• Ceaiurile preparate nu
trebuie consumate fierbinți,
întrucât temperatura ridicată
irită și mai mult gâtul.

• Metodele naturiste pre -
zentate ajută în cazul răce -
lilor sau a gripelor, dar când
situația se complică, trebuie
consultat medicul specialist.

Cornelia Holinschi
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Urmează zile stresante și
sunteți tentați să risipiți banii
pe lucruri care nu vă sunt abso-
lut necesare. Dar ar trebui să fiți
mai atenți, pentru că se în-
trevede un eveniment în familie,
unde vă simțiți obligați să
duceți un cadou scump. La ser-
viciu nu se întrevăd schimbări.

Încercați să analizați realizările
pe care le-ați avut până acum
la serviciu, iar dacă sunteți
nemulțumiți, ar trebui să vă
gândiți la o schimbare. Întrucât
se apropie sărbătorile, faceți o
listă cu cheltuielile și vedeți la ce
puteți renunța.

Ca să vă păstrați optimismul,
trebuie să le acordați celor
dragi mai mult timp, să-i
încurajați, să discutați despre
lucruri plăcute. Situația voastră
financiară se va echilibra pe
parcursul intervalului. Cei sin-
guri, s-ar putea să întâlnească
o persoană interesantă.

Răspândiți energie și optimism
în jurul vostru și aveți ocazia să
bifați una din realizările impor-
tante la care ați visat de mult
timp. Familia este alături de voi,
iar la nevoie vă sprijină
necondiționat. Relația cu
partenerul de cuplu se
îmbunătățește.

Urmează o perioadă mai dificilă,
cu cheltuieli neprevăzute.
Căutați să vă stabiliți un buget
pentru cadouri, pe care să nu-l
depășiți. S-ar putea ca pe viitor,
să vi se mărească salariul, care
să fie însoțit și de un bonus. Acest
lucru vă permite o mică vacanță
de sărbători.

Astrele vă favorizează în
această perioadă. Este posibil
să primiți ceva mai mulți
bani, care vă vor ajuta să
achitați toate cheltuielile
neprevăzute. Tot acum, luați
decizii importante în legătură
cu viitorul vostru.

Perioada următoare este destul
de încărcată, aveți de rezolvat
multe probleme pe care nu le
mai puteți amâna. Iar pentru că
unele persoane depind de voi,
faceți tot ce vă stă în putință pen-
tru a le ajuta. Relația de cuplu
este mai frumoasă ca niciodată.

S-ar putea ca în perioada
următoare să vă implicați într-o
negociere și să convingeți pe
cineva să vă asculte recoman -
dările. Beneficiați de un buget
consistent, dar mare atenție la
investițiile pe care doriți să le
faceți și, mai ales, la modul în
care gestionați banii.

La locul de muncă apar situații
deosebite, cu care nu v-ați mai
confruntat,dar le veți face față.
Poate fi vorba de activități noi, de
metodele pe care le aplicați în
munca voastră sau chiar de
schimbarea programului de
lucru.

Este posibil ca în această
perioadă să aveți realizări nes-
perate la serviciu sau în
activitățile extraprofesionale.
Dacă lucrați în educație, succesul
va fi peste așteptări. Totul de-
pinde de modul în care gestionați
situația și comunicați cu cei din
jur.

Ca să puteți realiza ceea ce vă
doriți de sărbători, ar trebui să
faceți economii. Sunt șanse să
plecați într-o călătorie, alături de
persoana iubită. Este posibil ca,
în această perioadă, să vi se
propună o colaborare bine
plătită, care se poate prelungi și
anul viitor.

Situația voastră financiară se va
stabiliza pe parcursul intervalu-
lui. Vă preocupă deja surprizele
pe care le veți face de sărbători
celor dragi. Este posibil ca un pri-
eten din trecut să vă sugereze o
colaborare interesantă. Gândiți-
vă bine înainte de a accepta!

• La o expoziţie de pictură 
Un vizitator se opreşte să admire un tablou şi se

întreabă cu voce tare:
– O fi răsărit sau apus de soare?
Un bărbat din apropiere îl aude şi-i răspunde:
– E apus de soare.
– De unde ştiţi?
– Îl cunosc pe artist. Nu se trezeşte niciodată

înainte de ora prânzului.

• După o vizită la oftalmolog…
Se întâlnesc doi tipi, care nu se prea suportau.
-  Băi, am fost la oftalmolog și o să port ochelari.
-  Da' ce probleme ai?
-  Cu dreptu' te văd cam prost.
-  Și cu stângul?
-  Sunt convins că ești tu!

• Discuție cu un medic veterinar
- Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
- Sunt medic veterinar.
- Woooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar

cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup
de el. Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc,
că e scumpă mâncarea de căței. Deci, ce cățel îmi
recomanzi?

- Un cățel de usturoi…

• Necazul Mariei
- Mă, Ioane! Io tătă zâua calc, spăl geamuri, spăl

vase, gătesc! Iar tu în tăt timpu ăsta stai în fata tele-
vizorului si aștepți să-ți aduc ceva de ronțăit! Da
dă-o încolo de treabă!

- Ce fel de om ești tu, mă?!
- Răbdător!

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 10 decembrie, ora 20,30

Despărțiți, dar împreună 
Filmul urmărește povestea de dragoste dintre

Gary și Brooke. Brooke lucrează într-o galerie de
artă, iar Gary are o afacere în domeniul turismului.
Cei doi se mută împreună, dar o mică neînțelegere
duce la destrămarea relației. Brooke are impresia
că Gary nu o apreciază și decide să se despartă de
el. Dar lucrurile se complică atunci când niciunul nu
vrea să plece din apartamentul pe care l-au amena-
jat împreună. Și astfel, între cei doi începe un
adevărat război, fiecare încercând să-l scoată din
locuință pe celălalt. Și cum acest lucru nu se
întâmplă, singura soluție este să trăiască despărțiți,
dar împreună, în același apartament.

PRO CINEMA

Minutul de umor

Marți, 13 decembrie, ora 18,00

Să învingi destinul
Serialul spune povestea a patru femei din

clase sociale diferite: Renata, Carmen, Danna,
Mariluz, unite printr-o strânsă prietenie. Dar
fraternitatea lor se va destrăma, când, în mod
neașteptat, în urma unui accident nefericit,
fiecare va pierde pe cineva drag. Misterul din
spatele acestui accident le va face să se
îndepărteze una de cealaltă. În cele din urmă,
ele vor căuta soluții să depășească toate pro -
blemele și să se reunească.

ACASĂ



V
ă aduceți aminte de
perla lui Ciolacu:
"generația actuală

este obligată să salveze
România distrusă de
comuniști”. Va rămâne în
analele istoriei cu această
frază pe care nici nebunii
nu o acceptă. 

Comuniștii au lăsat o
Românie de 23 milioane de
oameni, fără datorii, care fab-
rica avioane, diamante, avea
agricultură irigată, pământul
tot aparținea românilor, pro-
ducea energie dublu față de
azi etc. Tu, care te pretinzi
noua generație, ce dracu ai
făcut? Ești irecuperabil! Decât
să fi ,,marionetă” la guvernare,
mai bine mergi acasă, la
Buzău.

Lansarea pandemiei a dus

la depopulare

Despre Păpușarii Psihopați
Planetari, oricât de înfiorători
vi i-ați imagina, trebuie să știți
că au și o latură ludică, iubesc
foarte mult jocurile, mai ales
cele războinice. Distracția lor
preferată este să pregătească
și să declanșeze războaie, pen-
tru ca, mai apoi, să poată salva
spectacolul. După încheierea
unui război, distracția prefe -
rată a păpușarilor este să
intervină în calitate de „salva-
tori”. Imediat ce și-au încheiat
cel mai drag și reușit măcel
planetar de până acum, cel de-
al Doilea Război Mondial (ce a
fost și un război test, de cali-
brare), păpușarii psihopați și-
au zâmbit mefistofelic în
bărbi, și-au strâns ghearele
veninoase și, considerând că
stăpânesc suficient de bine
știința războaielor  globale, s-
au așezat la masă pentru a
proiecta la treilea și Ultimul
Război  Mondial. De ce se pre-
supune că va fi ultimul? 

Pentru că, după încheierea
măcelului, Păpușarii Mondiali
vor instaura oficial Guvernul.
Puținii supraviețuitori ai Marii
Depopulări, lăsați în viață doar
pentru a fi sclavii slujitori și
preaslăvitori ai Stăpânilor
Păpușari, nu se vor mai putea
înmulți haotic, creând atâta
disconfort și mâhnire Păpușa -
rilor. Nu, nici vorbă de așa
ceva. Fiecare nou sclav va mai
putea veni pe lume doar cu
aprobarea autorităților nu-
mite de către Guvernul
Păpușarilor. Vor avea Guver-
nul lor.

Ce facem noi în acest timp? 

Eh, ne mai distrăm, ne mai
”simtem” bine, behăim încre -
zători și aprobatori la
(dez)informații oficiale și
„științifice”, ne îngrijorăm re-
sponsabil pentru „schimbările
climatice” și „virușii neno -
rociți”, condamnăm și înfierăm
cu dreaptă mânie intelectuală
pe toți  ”conspi raționiștii”,
chiar dacă a doua zi suntem
nevoiți să recunoaștem (doar
în sinea noastră) că aveau
dreptate. 

Mai „salvăm planeta” stând
nespălați cât mai mult cu
putință, mai arborăm steagul
„prietenilor” ukri la profil și
milităm vitejește pentru su-
veranitatea lor, în timp ce
ironizăm cu superioritate pe
inculții ce îndrăznesc să
creadă că nici nouă nu ne-ar
strica un pic de suveranitate.
Ne mai amuzăm copios și de
medievalii înapoiați ce pre-
supun că psihopații păpușari
ne pregătesc foametea și
holodomorul. Auzi la ei,
conspiraționști analfabeți și
needucați! Ei cred că mărirea
explozivă și criminală a
prețurilor energiei și materi-
ilor prime, refuzul lor asasin
de a cumpăra gaze și petrol de
unde este mai ieftin, pentru
că... sancțiuni, în favoarea
cumpărării acestora de unde
este „corect  politic”, la prețuri
de zece ori mai mari,
închiderea forțată a fermelor
zootehnice pentru cele mai
puerile și aberante motive, mi-
tuirea cu subvenții a fermier-
ilor de către aceleași guverne,
pentru a lăsa sute de milioane
de hectare de terenuri agricole
în paragină, incendierea
profesionistă a altor milioane
de hectare de terenuri agricole
pe rod, taman înainte de
cultură recoltelor, închiderea
planificată a economiei mon-
diale pentru pretexte pan-
demice sau de creștere a
prețurilor energiei, pe scurt, ei
cred că fleacurile astea ar
putea provoca foamete
mondială. Auzi la ei, cum se
vaită de drobul de sare, ca în
povestea lui Creangă. Nu vor
medievalii să se împace cu
ideea că vom mânca viermi și
lăcuste. În treacăt fie spus,
chiar admițând că viermii și
lăcustele ar fi delicii culinare,
oare de unde vom lua nece-
sarul de miliarde de tone de
asemenea „delicii”? În con-
cluzie, asistăm impasibili la
maturizarea și fortificarea

uriașului monstru ce se
pregătește să ne devoreze.

Ne-am lăsat cumpărați!

Oare cum am putut decă -
dea atât de mult? În doar trei
generații, păpușarii au reușit
să îndobitocească miliarde de
oameni, cumpărându-i cu
mărgele de sticlă colorată și
tinichele poleite, oferindu-le
doar condițiile de relativă sta-
bilitate și oarece confort,
mângâindu-i pe creștete și
spunându-le zilnic că sunt
inteligenți și frumoși, că sunt
liberi și independenți, că
trăiesc în democrație, și alte
asemenea baliverne. Oame-
nilor le-a plăcut, au crezut
poveștile frumoase și l-au dat
uitării pe Dumnezeu. 

Au ajuns să se închine
științei, instituțiilor oficiale,
politrucilor, artiștilor, banche -
rilor, într-un cuvânt, diavolu-
lui. Așa că, dacă avem puterea
să ne vedem cum suntem cu
adevărat, trebuie să recu noaș -
tem că merităm pedeapsa ce
ni se pregătește. Poate că a
venit vremea să ne căim pen-
tru rătăcirile noastre, să ne
cere Domnului să ne ierte și să
ne lumineze mințile. N-are
rost să mai hrănim speranțe
deșarte. Păpușarii psihopați
sunt deciși să ne extermine. O
antilopă înconjurată de o haită
de câini sălbatici este absolut
sigură că acei câini vor s-o
sfâșie și doar print-o minune
mai poate scăpa cu viață. 

Nicio secundă nu crede că
jucăușii câini vor doar să se
joace cu ea. Oare noi, oamenii,
suntem mai ușor de păcălit
decât animalele din junglă? Se
pare că da. Singura noastră
preocupare din acest moment
ar trebui să fie găsirea unor
soluții de a scăpa din ambus-
cada letală pe care păpușarii
sataniști ne-au pregătit-o. 

Oare mai există 

șanse de scăpare?

Cheia înțelegerii situației
actuale constă în paradigma
funcționării economiei mon-
diale. Atâta vreme cât
păpușarii mondiali au avut de
lucru cu plantarea slugilor lor
obediente la vârful conducerii
fiecărei „țări suverane, libere și
independente”, economia
mon dială a fost lăsată să
funcționeze după principiul
„științific” al pieței libere. Sigur
că da, e știință pură acest prin-

cipiu liberal, al jefuirii sălba -
tice al celui mai sărac de către
cel mai bogat și realizarea de
profituri oricât de mari, chiar
cu prețul călcării pe oricâte ca-
davre. Principiul jefuirii libere
și sălbatice stă la baza
prosperității națiunilor „civi-
lizate”, este chiar esența isto-
riei întregii omeniri. Numai că,
oricât de crud și de nedrept
am găsit că acest principiu al
piețelor „libere”, plutocrații
păpușari nu mai vor nici așa.
Nu mai vor „să facem profit”,
lucru de neînțeles pentru oa-
menii simpli. Oare de ce nu
mai vor profit plutocrații? Au
înnebunit de tot? 

Mirarea omului simplu vine
din dresajul său. Acum
plutocrații psihopați vor doar
să-și salveze planeta și să se
bucure în tihnă de ea, lipsiți de
vacarmul agasant al miliarde-
lor de sclavi deveniți acum in-
utili. Oare am putea să le
„furăm” măcar o halcă din
planeta pe care au pus
stăpânire? Cum am putea s-o
facem? Plutocrații stăpânesc
întreaga planetă prin două in-
strumente, slugile lor plantate
în conducerile tuturor statelor
și prin organismele internațio -
nale, adevărate instrumente
ale diavolului, în frunte cu
ONU- Organizația Națiunilor
Umilite (sic!). 

Este un păienjeniș diabolic,
șansele unui popor de a se
rupe din această plasă mortală
fiind aproape de zero. Cum ar
putea s-o facă? Sper să nu vă
gândiți la glume proaste, gen
schimbarea viermilor poli -
truci și trădători prin „alegeri
libere și democratice”. Să fim
mai inteligenți de atât, să
îndrăznim să credem că un
grup de oameni curajoși ar
reuși să dea o lovitură de stat
cu ajutorul armatei sau chiar
al poporului, să-i aresteze toți
trădătorii din clasa politică,
administrație, servicii, să
scoată țara de sub jugul
cămătarilor și a instituțiilor
internaționale etc. Ar putea
avea un final fericit o aseme-
nea lovitură îndrăzneață?
Greu de crezut... 

Realizați că dacă o aseme-
nea țară ar îndrăzni să-și
proclame suveranitatea și
independența față de
păpușari, încă de a doua zi s-
ar trezi într-un blocaj paral-
izat? Amintiți-va când guverna
PSD? A sosit M…e PSD…Știți ce
făcea Iohannis și #rezist! 

Pentru

un final fericit

Ar trebui îndeplinite unele
condiții necesare (și încă insu-
ficiente). Acea țară trebuie să
fie foarte mare și foarte
puternică economic și militar,
să fie extrem de greu de
cucerit de către armatele de
mercenari ale păpușarilor. Mai
este nevoie și ca țara care ar
încerca să scape din plasa
mortală a păpușarilor să fie
extrem de bogată în resurse
naturale diversificate și să aibă
capacitatea prelucrării aces-
tora, fără să fie nevoită să
apeleze la „parteneri” șanta -
jiști externi, întru-un cuvânt,
să-și fie sieși autosuficientă.

Vă gândiți la țara la care mă
gândesc și eu? Prima țară care
ne vine în minte și care ar
putea zdrobi integritatea aces-
tui puzzle mortal, pregătit să
ne sufoce, sigur că da, este
Rusia. SUA nu s-ar putea cali-
fica sub nicio formă, n-au cum
să fie autosuficienți, ei fiind
doar o gașcă de profitori. ”Să
nu-mi spuneți de nuș’ce
alianțe, BRICS-uri și alte
asemenea butaforii regizate
de către aceeași păpușărime
mondială. Alea sunt nutreț
pentru rumegătoare”, spunea
Albert Toma.

Dacă în Rusia (sau în orice
țară comparabilă ca mărime și
ca forță) nu se va produce ru-
perea din unanimitatea supu -
nerii absolute în fața adu nă turii
de decrepiți ce formează
păpușărimea mondială, sfâr -
șitul nu se întrezărește mult
mai aproape decât își ima -
ginează cei mai mulți dintre noi.

Al dumneavoastră, același,

Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De la măcelărie la… democrație



Mod de preparare:
Ouăle se scot din frigider,

se lasă la temperatura

camerei, după care, se vor

separa. Gălbenușurile se

mixează cu 100 g. zahăr și

coaja de la citrice, apoi se

adaugă grișul, în ploaie.

Albușurile se bat spumă cu

un praf de sare și zeama de

lămâie, apoi se încorporează

cu gălbenușurile, amestecân -

du-se ușor cu o spatulă.

Compoziția obținută se

toarnă într-o formă unsă și

tapetată cu hârtie de copt,

apoi  se dă la cuptor, la foc

mic, pentru 20-25 de minute.

Separat, se fierbe laptele

cu zahărul, coaja de la citrice

și vanilia. După ce budinca se

scoate din cuptor, se lasă

puțin să se răcorească, apoi

peste ea se toarnă, câte

puțin, din laptele fierbinte,

până se absoarbe tot lichidul.

Se dă apoi la frigider, iar

după câteva ore, se poate

răsturna pe un platou, cu

mare grijă, să nu curgă

siropul format. 

Feliată, budinca se poate

servi cu gem, dulceață sau

frișcă, după preferințe. 

Poftă bună !
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Mod de preparare:
Zeama de varză se

amestecă cu apă, după gust,

apoi se pune la fiert

împreună cu varza tocată și

spălată în mai multe ape.

Cârnații se prăjesc ușor în

ulei, iar când se rumenesc, se

adaugă în oala cu varză,

împreună cu ceapa tăiată

mărunt, apoi se lasă să

fiarbă. 

După aproximativ 30-35

de minute, grăsimea în care

s-au prăjit cârnații se încinge

și se pune făina. Când făina s-

a rumenit puțin, se adaugă și

boiaua, se stinge cu apă rece,

amestecându-se continuu să

nu se facă cocoloașe, apoi se

toarnă în oala cu varză. 

Ciorba se mai lasă pe foc

aproximativ cinci minute,

după care, se drege cu

smântână și se presară dea-

supra pătrunjel tocat

mărunt.

Mod de preparare:
Morcovul şi ceapa verde

se curăţă, apoi se spală bine.

După ce s-au copt, ardeii se

curăţă şi ei de coajă şi

seminţe, apoi se desfac în

fâşii. 

Separat, într-o crăticioară

se căleşte ceapa tăiată

mărunt şi morcovul ras fin.

Pieptul de pui se trece prin

maşina de tocat, apoi se

pune la călit împreună cu

ceapa şi morcovul,

adăugându-se şi una-două

linguri de apă. După ce ingre-

dientele s-au călit iar apa a

scăzut, se stinge focul şi

compoziţia se lasă să se

răcească. Se condimentează

apoi  cu sare, piper, rozmarin

tocat fin, se adaugă şi ouăle

bătute, amestecându-se pâ -

nă la omogenizare. 

Cartofii fierţi se pasează,

se amestecă cu trei linguri de

ulei de măsline, smântâna,

laptele, rozmarinul, iar la

sfârșit se adaugă albuşul de

ou bătut spumă. 

Se pregăteşte o tavă

termorezistentă, care se

unge cu ulei şi se tapetează

cu pesmet. Peste pesmet se

pune un strat de carne, dea-

supra se aranjează fâşiile de

ardei copt şi totul se acoperă

cu piureul de cartofi. 

Tava se dă la cuptorul

preîncălzit pentru 30 de

minute. După coacere, musa -

caua se lasă să se răcească

puţin, apoi se porţionează. 

INGREDIENTE

500 g. piept de pui fără os, un morcov, 4-5 ardei
copţi, 3 fire de ceapă verde, 800 g cartofi fierţi, 100 ml
lapte, două linguri smântână, ulei de măsline, două
ouă + un albuş de ou, pesmet, sare, piper măcinat, un
fir de rozmarin.

INGREDIENTE

500 g cârnați afumați, 1,5 l zeamă de varză, o

lingură untură, două linguri făină, o ceapă, o cană

mare cu varză murată, tăiată fideluțe, un vârf de cuțit

boia, 4 linguri smântână, pătrunjel.

cIoRBă cu vaRză MuRaTă șI câRNațI 

Musaca îN TREI culoRI 

BuDINcă DE GRIș INGREDIENTE

• Pentru blat: o ceșcuță de griș (aproximativ 140 gr),
100 gr zahăr, coajă de lămâie și portocală, puțină
zeamă de lămâie, 5 ouă.

• Pentru sirop: 200 gr zahăr, 750 ml lapte, coajă de
portocală și lămâie, două plicuri 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. str. Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi, bal-
con, terasă, proiect balcon. Preț:
255.000 lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, lângă școala A.Șaguna, CT, ter-
mopan, gresie, faianță, baie cu geam,
izolat termic, balcon închis. Preț:
53.800 euro, telefon: 0720.175.876.

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 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 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 pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. 
Informații la telefon: 0774.578.808.

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 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 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 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.

MATRIMONIALE

l Domn serios, caut doamnă pen-
tru prietenie-căsătorie, cu vârstă de
peste 60 de ani, 1,60 m, 60 kg.,
nefumătoare. Asigur condiții bune de
viață. Informații telefon:
0736.383.325.

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 vin roșu și alb, din
producție proprie, din boabe de
struguri selectați, fără chimicale. Preț:
9 lei/litru și 8 lei pentru cantități mai
mari de zece litri, în bidoanele
cumpărătorilor. Preț: 0724.451.762.

l Vând dulap cu vitrină, sculptat,
stil vechi. Telefon: 0736.383.325.

l Vând țuică de mere, dublu
rafinată, de 60 de grade, curată. Preț:
40 lei/litru. Telefon: 0744.398.487.

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 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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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16 - SPORT

Larisa Iordache,
Cristina Nedelcu şi
Marian Drăgulescu,

trei dintre cei mai buni
gimnaști ai României și ai
lumii au stabilit, prin
tragere la sorți,
componența celor 6
echipe mixte participante
la prima ediție a “Cupei
României” .

La competiția organizată
de FRG împreună cu auto -
ritățile locale la BT Arena din
Cluj Napoca pe 10 decembrie
au fost invitați cei mai buni
sportivi seniori și juniori de la
gimnastică artistică și gim -
nastică aerobică. 

Echipa 1: Andreea Preda,
Robert Burtanete, GRUP:
Mădălin Boldea, Vlăduț Popa,
Larisa Suiu, Raisa Alexe,
Raluca Bocșer(LPS Cetate
Deva)

Echipa 2: Miruna Botez,
Gabriel Burtanete,  TRIO (ju-
niori): Mădălin Boldea, Vlăduț

Popa și Alexandru Berbece
Echipa 3: Ana Maria Băr -

bosu, Răzvan Marc, PERECHI
(juniori): Mădălin Boldea,
Mara Dragomir

Echipa 4: Sabrina Maneca
Voinea, Andrei Muntean,
AEROBIC DANCE: Antonio
Surdu, Leonard Manta, Darius
Branda, Sandra Dincă, Daria
Mihaiu(LPS Cetate Deva),
Miruna Iordache

Echipa 5: Amalia
Ghigoarţă(LPS Cetate Deva),
Roland Modoianu, TRIO:
Leonard Manta, Daniel Țavoc,
Miruna Iordache

Echipa 6: Ella Oprea Crețu,
Nicholas Țarcă, PERECHI:
Daria Mihaiu(LPS Cetate
Deva),, Darius Branda

Fiecare sportiv de la
gimnastică artistică va con-
cura la 2 dintre cele 3 aparate
stabilite de FRG (sărituri,
bârnă și sol – în întrecerea
feminină, respectiv sol, inele
și sărituri- în competiția

masculină), iar reprezentanții
gimnasticii aerobice în cele 4
probe: Perechi (juniori şi se-
niori), Trio (juniori și seniori),

Grup (juniori), Aerobic Dance
(seniori).

Notele obținute vor fi cu-
mulate, iar echipa cu puncta-

jul cel mai mare va fi
desemnată câștigătoarea
Cupei României.

Gimnastică 

Cupa României în premieră la Cluj Napoca

Întrecerile Campionatu-
lui național de poliatlon
pentru  copii 10-11 ani

s-au desfă șurat la finalul
săptămânii în Bazinul de
înot de la Tg. Mureș cu par-
ticiparea  tinerilor sportivi
de la secțiile din țară.

Așa cum a declarat prof.
Diana Pascu, coordonatoarea
secției de la LPS Cetate Deva “
a fost un concurs greu, cu
șase probe în care orice
greșeala te “costă” medalia
finală. Șase probe în care tot
ce ai acumulat la  antrena-
mente trebuia pus pe “hârtie“.

În aceste condiții Tudor
Asaftei, legitimat la secția de
natație de la  Cetate Deva a
reușit o nouă performanță și
a cucerit titlul de campion
național de înot la poliatlon și
medalia de aur la această
competiție națională. Colegul
său Robert Jucan a reușit să
urce pe podiumul de pre-
miere și a cucerit medalia de
bronz, ambii la categoria
copii născuți în 2011.

Iar prof. Diana Pascu și- a
continuat declarația spunând:
“Am plecat spre Campionatul

național-poliatlon copii 10-11
ani cu gânduri mărețe din
ideea că miracolele  nu au nici
o explicație, dar apar în viața
celor care cred în ele.

Cu o mentalitate puternica
a unor copii în spatele cărora
stă multă muncă și sacrificiu,
am reușit ceva care în prima
faza a fost un vis frumos.
Avem un deznodământ: cu
patru probe câştigate, cu cel
mai bun punctaj, Tudor
Asaftei termină competiția  pe
primul loc național, fiind cel
mai bun sportiv din țară
născut în 2011 și Robert Jun-
can  îl urmează cu doua probe
încheiate, cu al doilea punctaj
și una cu al treilea punctaj, el
încheind concursul național
pe locul III. Eu sunt mândră că
sunt elevii mei, sunt fascinată
de ambiţia lor !”

La finalul săptămânii
trecute, Federația
Română de Taekwon-

do a organizat la Tg.
Mureș o competiție de
nivel naţional cu partici-
parea sportivilor de la
secțiile din întreaga țară.

Clubul devean, ACS Taek-
won-do “LUPII DEVA” a par-
ticipat la aceste întreceri cu
un număr de 18 sportivi
pregătiți de instructorul Mi-

haela  Bumbu însoțiți și de ar-
bitrul clasa III Mihai Bumbu.

S-a evidențiat prin cali-
tatea evoluțiilor și prin numă -
rul mare de medalii cucerite,
Mario  Procopiuc care a cu -
cerit două medalii de aur în
probele de Tull individual și
la spargeri forță, o medalie de
argint la echipe în proba de
spargeri forță și una de bronz
la  proba de luptă categoria
14 ani. Alături de el a fost

Geanina Procopciu cu locul I
cucerit la proba de spargeri
forță și un loc II în proba de
Tull, Bianca Ciobanu - locul I
la spargeri forță, Lucas Simoc
– loc I la spargeri forță și un
loc II  cu echipa la spargeri
forță.

Darius Dumitru  are de
acum în palmares un loc I la
spargeri forță și două locuri II
la tehnici speciale și la echipe
spargeri forță, Vlad Oloșutean
- a urcat pe podiumul de pre-
miere clasându-se pe locul II
în proba de luptă și la echipe
spargeri forță, Vlad Mureșan-
locul II la proba pe echipe
spargeri forță alături de Ianis
Topor și Andrei Minoiu.

La feminin să notăm că
Timea Topor s-a clasat pe
locul III la tehnici speciale,
Larisa Căpitănescu -loc III la
Tull individual iar Ailyn
Fântână  a câștigat locu III în
probele de luptă și la tehnici
speciale.

Au mai evoluat în compe -
tiția de la TG. Mureș  și Anto-
niu Popa, Anastasia  Stanciu ,
Andrei Ciobanu și Denis
Soman Denis.

Taekwon-do

Lupii… din Deva  pe podium la Tg. Mureș
Nataţie

Juniorii deveni, medaliați
la CN de poliatlon


