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Vedetă a primăverii, leurda
este percepută ca una dintre
cele mai puternice remedii
oferite de farmacia naturii,
la început de martie. 

adMInIstRaţIePag. 3
Investiţiile prin 
programele de finanţare
nerambursabile reprezintă
o soluţie fezabilă pentru
continuarea proiectelor 
de dezvoltare locală,
la Crişcior. 

GRATUIT

evenIMentPag. 16
Momente emoţionante, 
la Brad, unde minerii care
au lucrat în exploatarea
minereurilor aurifere 
au fost comemoraţi 
de membrii 
„Fundaţiei Auraria-Brad”. 

150 
lei

130 
lei
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Primăria Vălişoara iniţiază o serie de 
dezbateri cu cetăţenii pe teme de

administraţie locală. Prima întâlnire 
este programată duminică. /pag.3

Fondat de Cornel POENAR

România - primul loc în UE

la abandon şcolar
Deva – România are o rată a abandonului şcolar timpuriu de 15%, dublă

faţă de Uniunea Europeană, iar 6 din 10 copii care trăiesc în mediul rural au
dificultăţi de citit sau de scris. Acestea sunt doar două dintre informaţiile sta-
tistice desprinse în cadrul dezbaterii proiectului naţional „Pactul pentru tineri”,
organizat la Deva de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin-
CONAF. 

Transportul gratuit al elevilor la şcoală ar putea reprezenta una dintre
soluţiile de reducere a abandonului şcolar, este de părere preşedintele Consi -
liului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor, prezent la dezbaterile proiec-
tului „Pactul pentru tineri”. 

În opinia acestuia, cheltuielile generate de transportul elevilor ar trebui
asigurate de la bugetele consiliilor judeţene, deoarece nu toate primăriile 
dispun de fonduri care să le permită decontarea acestui serviciu. 

Ideea a fost apreciată de preşedinta CONAF, Cristina Chiriac, care a
menţionat că din dezbateri s-au desprins două aspecte importante: unul 
refe ritor la asigurarea transportului elevilor, iar cel de-al doilea la organizarea
unor caravane antidrog în vederea prevenirii consumului de substanţe 
interzise. 

Ministrul agriculturii din Iordania,
oaspete al fermierilor din Romos 
Ministrul agriculturii din Iordania,
oaspete al fermierilor din Romos 

Ai 20 de lei reducere la ITP 
pentru autoturismul tău!

Nimic mai simplu! Prezintă talonul din ziarul Accent Media 

inspectorului de la programare şi ai o reducere de 20 de lei la ITP.

T A L O N 

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

Nr. Autoturism....................................Telefon............................................

Safetyautoserv Deva, Strada Depozitelor, Nr. 16. 

Programare la telefon: 0720 224 123 – 0254 224 123. 

Talon valabil în perioada 17 - 23 Martie 2023!
De acum înainte în fiecare săptămână ai 

talonul norocos în Accent Media!

Safetyautoserv 
Deva 
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L
a începutul acestei
luni - după cum ne-a
informat ing. Ovidiu

Laurențiu Bălan (foto) în
calitatea sa de primar - s-
a semnat contractul de
finanțare între Primăria
Municipiului Orăștie și
Direcția Generală - PNRR,
prin  Ministerul Mediului
Apelor și Pădurilor
privind înființarea unui
centru de colectare prin
aport voluntar.

În cadrul acestui proiect
cu o valoare totală de
4.558.786,52 lei cu TVA, mu-
nicipiul Orăștie va beneficia
de o investiție pe o suprafață
de minim 2.418,85 mp,
având termen de finalizare:
30.09.2024 și va cuprinde
următoarele lucrări aferente:

• Platformă carosabilă
pentru amplasarea con-
tainerelor de tip ab-roll pen-
tru deșeuri și circulația
auto turismelor cetățenilor
care aduc deșeuri, respectiv
a camioanelor (captractor)
care aduc/ ridică containe -
rele amplasate în incintă;

• Platformă betonată pen-
tru amplasarea containerelor
de tip baracă;

• Canalizare pentru colec -
tarea apelor pluviale;

• Zonă verde cu gazon și
plantație perimetrală de

protecție;
• Copertină pe structură

metalică ușoară (conform
proiect de rezistență) pentru
protecția containerelor des -
chise;

• Împrejmuire a amplasa-
mentului cu gard din panouri
bordurate prinse pe stâlpi
rectangulari din oțel, cu
poartă de acces culisantă -
acționare manuală;

• În zona de acces princi-
pal se va monta un cântar
carosabil pentru camioane
(cap-tractor).

Pe lângă lucrările de ame-
najare descrise, platforma va
fi prevăzută cu următoarele
dotări:

• Container de tip baracă
pentru administrație -
supraveghere, prevăzut cu un
mic depozit de scule și două

grupuri sanitare, unul pentru
angajatul platformei, altul
pentru cetățenii care aduc
deșeuri;

• Container de tip baracă,
frigorific, pentru cadavre de
animale mici de casă (pisici,
câini, păsări);

• Un container de tip
baracă pentru colectarea de
deșeuri periculoase (vopsele,
bidoane de vopsele sau

diluanți, medicamente expi-
rate, baterii);

• Trei containere prevă -
zute cu presă pentru
colectarea deșeurilor de hâr-
tie/carton, plastic, respectiv
textile;

• Trei containere închise și
acoperite de tip walk-in, pen-
tru colecatrea deșeurilor
electrice/ electronice, a celor
de uz casnic (electrice mari -
frigidere, televizoare etc.) și a
celor de mobilier din lemn;

• Două containere de tip
SKIP deschise, pentru de -
șeuri de sticlă - geam, res -
pectiv sticle/borcane/
re ci piente;

• Trei containere deschise,
înalte, de tip ab-roll pentru
anvelope, deșeuri metalice,
deșeuri de curte/ grădină
(crengi, frunze etc);

• Trei containere deschise,
joase, de tip ab-roll pentru
deșeuri din construcții,
moloz;

• Separator de hidrocar-
buri pentru toată platforma
carosabilă;

• Două scări mobile meta -
lice (oțel zincat) pentru
descărcarea deșeurilor în
containerele deschise înalte;

• Stâlpi de iluminat și
camere supraveghere (8
bucăți).

În Municipiul Orăştie - 
o nouă finanţare pe fonduri europene

– Pentru început prezen -
tați-ne câteva date bi-
ografice.

– Sunt absolvent al
Universității de Medicină și
Farmacie Timișoara, în pre -
zent medic coordonator al
secției R.M.F.B. din cadrul Spi-
talului Județean de Urgență
Deva.

– De ce recuperare medi -
cală și nu altă specialitate?

– Am ales această speciali-
tate din dorința de a îm -
bunătăți calitatea vieții mai
multor categorii de pacienți
cu patologii diverse (neuro-
logice, post traumatice, de-
generative etc.) și de vârste
diferite: de la nou-născuți la
vârstnici.

– Ce boli se pot trata la
secţia spitalicească unde vă
desfășurați activitatea?

– Ceea ce este particular
specialității este utilizarea
programelor complexe pe di-
verse categorii de patologie
somatică, apelând frecvent,
concomitent atât a formelor
de terapie fizicală și kineto,
cât și utilizând arsenalul fac-
torilor naturali de cură (bal-
neoclimatoterapia).

Programele de recuperare
medicală necesită un efort
colectiv din partea medicului
de recuperare medicală,
fiziokinetoterapeutului, asis-
tentului generalist, logopedu-
lui etc.

– Ce condiții de cazare și
tratament oferiți pacienților
care se tratează aici?

– Secția noastră R.M.F.B.
dispune de 30 paturi contrac-
tate cu Casa de Asigurări,
asigurând o cură de trata-
ment de maxim 10 zile

lucrătoare. 

– Care vă sunt cele mai
noi, moderne și eficiente
metode de tratament pen-
tru recuperare medicală?

– Avem aprobat un proiect
de investiții pentru secția
noastră de tratament urmând
renovarea bazinului cu apă
sărată, cât și achiziționarea
de aparatură modernă
specifică specialității (reali-
tate virtuală, SIS, Tecar,
aparat de drenaj limfatic, de
elongații vertebrale, laser
MLS cu braț robotizat).

– Sunteţi un medic tânăr
care a preluat o respon -
sabilitate dificilă.

– Aş putea spune că este o
reuşită persoanlă nomina -
lizarea ca și medic coordona-
tor al secției la vârsta de 31
ani, urmând în vara anului

2023 susținerea examenului
pentru medic primar.

– Privind pregătirea
continuă în profesia dvs., ce
ne puteți spune?

– Specialitatea mea este în
plină dezvoltare, zilnic în -
tâmpinăm noi provocări care
ne fac să ne auto depășim.

Momentan deși nu dispunem
de cea mai mo dernă bază de
tratament, încercăm să com -
pensăm prin empatia și re-
spectul acordat pacientului,
lucru prin care am reușit să
ne evidențiem.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad și 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Empatie și respect pentru pacient
Dialog cu medicul Gherasim Ioan Tudor, coordonator al secției R.M.F.B. - 

Spitalul Județean de Urgență Deva
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Crişcior – Programele eu-
ropene şi guvernamentale de
finanţare nerambursabilă a
unor investiţii locale repre -
zintă „o gură de oxigen” pen-
tru administraţia locală din
judeţul Hunedoara. Primăriile
care au înţeles că prin elabo-
rarea unor proiecte fezabile
pot obţine finanţări impor-
tante au numai de câştigat. 

Este şi cazul comunei
Crişcior, unde primăria a
câştigat recent trei finanţări
nerambursabile prin Planul
Național de Redresare și
Reziliență (PNRR), valoarea
celor trei proiecte depăşind
20 de milioane de lei. Con-
tractele de finanţare au fost
semnate deja de primarul
Ovidiu Ilie Furdui, care
aşteaptă acum să mai sem-
neze un nou proiect ce a fost
declarat eligibil. 

„Am reuşit, cu sprijinul
echipei din primărie, să câş ti -
găm trei proiecte de finanţare
prin PNRR. Sunt investiţii im-
portante pentru comunitatea
locală, mai ales că una dintre
ele se referă la liceul din

Crişcior, acolo unde avem şi
finanţarea cea mai consis -
tentă. Fondurile europene
reprezintă un ajutor impor-
tant pentru noi, mai ales că
bugetele locale nu pot suporta
investiţii mari”, a apreciat pri-
marul Ovidiu Furdui. 

Cel mai mare proiect se
referă a reabilitarea energe -
tică a liceului din comuna
Crişcior, valoarea fondurilor
câştigate ridicându-se la 11,7
milioane lei. Sunt vizate cor-
purile A şi C, unde lucrările
vor fi executate pe suprafeţe
mari, stabilite în funcţie de un
raport tehnic. Beneficiile
proiectului se vor vedea ulte-
rior prin reducerea costurilor

cu utilităţile. 
Un alt proiect se refecră la

implementarea unui sistem
format din 50 de camere
video pentru monitorizarea
spaţiului public şi asigurarea
unui climat de siguranţă pen-
tru oameni. Vor mai fi montate
două noi staţii de autobuz
dotate cu posibilităţi de
conectare la Internet şi dis-
pozitive de încărcare a tele-
foanelor mobile. Proiectul are
o valoare de peste 1,3 mili -
oane lei. 

În calculele primăriei a in-
trat şi reabilitarea energetică
a căminului cultural din
Crişcior. Proiectul are o va -
loare de 863.000 lei şi prevede
înlocuirea acoperişului clă di -
rii, schimbarea sistemului de
iluminat şi izolarea termică a
clădirii. 

Cel de-al patrulea proiect,
pentru care finanţarea va fi
semnată în curând, se referă la
înfiinţarea unor centre de
colectare cu aport voluntar, în-
curajându-se astfel colectarea
selectivă a deşeurilor de la
populaţie. 

Crişcior: Liceul, reabilitat
energetic cu ajutorul 
fondurilor din PNRR

Vaţa de Jos – Grupurile de
Acţiune Locală (GAL) repre -
zintă una dintre formele prin
care administraţiile locale pot
accesa fonduri nerambur sa -
bile pentru dezvoltarea co -
mu nităţilor. Formula începe
să prindă contur şi peste
graniţă, în Republica Mol do -
va, însă autorităţile de acolo
sunt abia la început de drum. 

Aşa că o mână de ajutor,
materializată printr-un schimb
de experienţă, este binevenită
oricând. Un exemplu de co-
laborare interinstituţională
vine din comuna Vaţa de Jos,
care a fost gazda unei dele -
gaţii formată din repre zen -
tanţii GAL Stâncile Prutului,
căreia i-a fost prezentat
modul de lucru în cadrul
acestor structuri asociative. 

Gazdele au prezentat
mem brilor echipei GAL Stân-
cile Prutului procedura prin
care au fost accesate fondurile
europene pentru construcţia
pieţei agroalimentare din
Vaţa de Jos. 

„Piaţa a fost inaugurată în
anul 2021, cu sprijinul GAL
Ţara Zarandului şi cu o
cofinanţare de la bugetul
local. Producătorii locali şi

comercianţii din zonă nu
aveau, până atunci, un loc sta-
bil în care să-şi poată pre -
zenta şi vinde produsele. Erau
nevoiţi să meargă la Brad sau
în alte locuri din judeţ. Iată că
am demonstrat că se poate
face treabă bună şi la noi, mai
ales că în piaţă se găsesc de
toate”, a arătat primarul co-
munei Vaţa de Jos, Liviu
Ioan Linţă. 

Valoarea investiţiei se
ridică la 126.000 de euro, din
care 80.000 de euro au
reprezentat fondurile neram-
bursabile. 

Pentru moment, nu sunt
percepute taxe de acces pen-
tru comercianţi, astfel că
administraţia locală poate
sprijini direct producătorii lo-
cali.

Vaţa de Jos: Schimb de
experienţă cu GAL Stâncile

Prutului (Moldova)

Vălişoara – Primăria co-
munei Vălişoara vine în spri-
jinul cetăţenilor cu o serie de
acţiuni menite să dezvolte co-
municarea dintre adminis -
traţia locală şi oamenii din
satele componente. Prima din-
tre aceste întâlniri este
programată chiar la acest
sfârşit de săptămână, mai pre-
cis duminică, 19 martie, de la
ora 12,30, la căminul cultural

din satul Săliştioara. 
„Credem că în cadrul aces-

tor întâlniri directe vom putea
comunica mult mai bine, di-
rect cu cetăţenii comunei
noastre. Vom prezenta un ra-
port de activitate al primarului
pentru ca oamenii să cunoască
obiectivele pe care le-am avut
în atenţie anul trecut. În egală
măsură, vom prezenta
proiectele viitoare. De aseme-

nea, ne propunem să cu -
noaştem mai bine problemele
oamenilor din Săliştioara şi să
încercăm găsirea unor soluţii
pentru rezolvarea acestora”, a
precizat primarul comunei
Vălişoara, Camelia Bedea. 

Întâlnirile cu locuitorii sa -
telor din comuna Vălişoara
vor continua după un pro-
gram ce va fi comunicat în
timp util. 

Vălişoara: “De vorbă cu cetăţeanul”... în satul Săliştioara
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Una dintre cele mai
vizibile
consecințe ale

dezvoltării economice
este fenomenul de mo-
bilitate a populației.
Acest fapt se constată
în primul rând în
mediul urban, 
la nivelul Capitalei și al
reședințelor de județ.

Dar faptul că, în baza pre -
vederilor prezentului cadru
legislativ, apar probleme este
demonstrat și de situația
apărută în urmă cu o lună de
zile la Sibiu. 

Școala Gimnazială „I.L.
Caragiale” Sibiu a devenit
foarte aglomerată din cauza
numărului mare de elevi
care au dorit să se înscrie la
această unitate de învăță -
mânt. De asemenea, o serie
dintre părinții care doresc cu
insistență să își înscrie copiii
la această școală aleg să pro -
fite de slăbiciunile reglemen -
tărilor legale actuale, obţi-
  nând vize de reședință în
zona urbană arondată
circumscripției școlare re-
spective, fără a locui acolo.

Dar reconfigurarea aces-
tei circumscripții pentru vi-
itorul an școlar nu va putea
garanta dispariția completă
fenomenului de obținere
abuzivă a vizelor de reșe -
dință. 

Soluția este adoptarea și
de către Camera Deputaților
a propunerii legislative pe
care o promovez împreună
cu colegii parlamentari PSD
din Hunedoara. Proiectul de
lege aflat în proces de
legiferare în Parlament și
aprobat deja în Senatul
României stabilește, între al-
tele, și reglementări care

responsabilizează cetățenii
pentru a se pune în legalitate
cu domiciliul sau reședința la
adresa la care locuiesc efec-
tiv. Demersul nostru este
susținut de peste 120 de par-
lamentari din toate partidele
politice.

Desigur această inițiativă
legislativă reprezintă un pro-
gres real față de circum stan -
țele actuale. Dar, în același
timp, sunt perfect conștient
că mai există și alte pro -
bleme care necesită noi
soluții juridice.

Un exemplu în acest sens
este și implementarea noilor
cărți electronice de identi-
tate. Obiectivul Ministerului
Afacerilor Interne este foarte
ambițios, ca și dorința tu-
turor cadrelor responsabile
de implementarea cu bine
până la sfârșitul anului în
curs. După încheierea pro -
iectului pilot de la Cluj,
cărțile electronice de identi-
tate ar urma să fie emise în
toată țara. Procesul va fi
însoțit și de alte schimbări
structural în domeniul
evidenței populației. 

Una dintre etapele cele
mai complicate va fi crearea
mecanismului de interoper-
abilizare a sistemelor IT pe
care Direcția Generală pen-
tru Evidența Persoanelor le
gestionează. Este vorba de-
spre actualul Sistem Infor-
matic Național pentru
Evidența Persoanelor și Sis-
temul Informatic Integrat
pentru Emiterea Actelor de
Stare Civilă care va devein
operațional în toamna aces-
tui an.

De asemenea, Guvernul
dorește și se implică direct
astfel ca procedurile de in-

teroperabilizare să fie ulte-
rior continuate și extinse.
Sunt avute în vedere Agenția
de Cadastru, dar și alte sis-
teme publice similare, exon-
erând astfel cetățeanul de
obligativitatea de a prezenta
la ghișeu anumite docu-
mente.

Desigur, nu vor lipsi
provocările și obstacolele.
Prima dificultate o intuiesc
deja. Pe cărțile electronice de
identitate domiciliul per-
soanei nu va mai fi tipărit, ci
va fi inclus doar în datele de
pe CIP pentru e evita
preschimbarea cărții de
iden titate la schimbarea
domiciliului. Dar Registrul
Național de Evidență a Per-
soanelor nu poate funcționa
în sistem deschis. 

Pe de altă parte, cetățenii
nu-și vor mai putea dovedi
domiciliul în relațiile directe,
nici în relațiile cu persoane
juridice private, nici în cele
cu agenții economici publici
sau privați și nici chiar în
relațiile cu autoritățile și
instituțiile publice, până
când acestea nu-și vor crea
propriile sisteme informat-
ice pe care să le interco -
necteze la Registrul Național
de Evidență a Persoanelor și
se vor dota cu terminale care
să fie folosite pentru citirea
informațiilor înregistrate pe
suportul magnetic al cărților
electronice de identitate. Iar
de aici, alte și alte blocaje și
neplăceri pentru cetățeni și
instituții.

De exemplu, părinții vor
avea probleme la înscrierea
copiilor la grădinițe, școli,
neputând dovedi adresa de
domiciliu, iar situația de la
Sibiu vă reapărea în toată

țara. Sau persoanele care au
nevoie de asistență medi -
cală/socială, vor avea greu -
tăți la internarea în unitățile
specializate deoarece aces-
tea prestează servicii numai
pentru persoanele domicili-
ate în raza de competență,
iar acest aspect nu poate fi
dovedit. Sau responsabilul
cărții de imobil nu va mai
putea să cunoască pe baza
cărții electronice de identi-
tate, persoanele care
domiciliază în imobilul de
care răspunde și nu-și va mai
putea îndeplini obligațiile de
a le înscrie în cartea de imo-
bil. Sau agenții constatatori
de contravenții vor avea și ei
probleme la întocmirea pro-
ceselor verbale de sancțio -
nare contravențio nală, pen-
  tru că nu vor putea cunoaște
domiciliul contravenientului

pentru a-l înscrie în procesul
verbal de contravenție. Iar
lista nu se oprește aici.

Dată fiind amploarea re-
formei structurale a domeni-
ului Evidenței Populației din
acest an, cu certitudine că
vor apărea în timp și alte
dificultăți și inadvertențe ale
cadrului juridic. Toate vor
trebui soluționate legislativ.

Scopul final al acestor
eforturi este cetățeanul și
simplificarea vieții lui în
relația cu toate instituțiile
statului.

Este un scop asumat și de
către Partidul Social Demo -
crat prin programul de gu-
vernare. Ne vom ține de
cuvânt și ne vom onora
promisiunile.

VIOREL SALAN
Deputat PSD Hunedoara

DECLARAŢIE POLITICĂ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SUSŢINE 
REFORMA ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI POPULAŢIEI
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Biblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”

Hunedoara - Deva, cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și
în parteneriat cu Liceul
Tehnologic de Transport
Feroviar „Anghel
Saligny” Simeria și Cen-
trul Cultural și de
Creație al orașului Sime-
ria, organizează în ziua
de 20 martie 2023, ora
13:00, în Sala de
Conferințe a Parcului de
Afaceri din Simeria, o
manifestare cultural-
educativă dedicată Zilei
Internaționale a Franco-
foniei.  

Membră a marii familii a
„spațiului francofon”, alături de
alte zeci de țări care au puter-
nice afinități cu limba,
civilizația, cultura franceză,
România a fost de peste două
sute de ani puternic legată de

Franța, o țară la care a aflat
sprijin în momente de răscruce
ale istoriei noastre. Până nu de-
mult, limba franceză putea fi
considerată ca a doua limbă
vorbită în România, o limbă
studiată temeinic în licee și
care oferea un important izvor
de cunoaștere a Franței, a cul-
turii, a istoriei, a vieții politice
franceze. De altfel, România
este cea mai importantă ţară
francofonă din Europa Cen tra -
lă şi de Est. La 20 martie, mil-
ioane de oameni din lumea
întreagă, din spațiul european,
slav, arab, american sau asiatic,
își manifestă prin acțiuni cul-
turale respectul și prețuirea
față de limba franceză, față de
cultura Franței. 

Anul acesta, activitatea or -
ga  nizată de Biblioteca Jude -
țeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva poartă  nu-
mele „La pas prin Paris” și care,
printr-o succesiune sugestivă
de imagini, invită publicul

prezent în sală la o plimbare la
pas prin centrul Parisului.
Plimbarea începe la Catedrala
Notre-Dame, Insula Saint-
Louis, continuă de-a lungul
Senei, prin Place de la Con-

corde și bulevardul Champs-
Élysées, și se încheie la Arcul de
Triumf din Place de l’Étoile. Se
vor prezenta celebrele muzee
Luvru și Orsay, Cartierul Latin
cu Universitatea Sorbona, cu

cafenelele celebre și bulevar -
dele boemei pariziene, toate
acestea fiind și o invitație la
lectură, la bibliotecă existând
numeroase cărți și materiale
audio-video cu tematică
„pariziană”. 

La final, celor prezenți în
sală li se vor adresa întrebări
pe marginea materialului ur -
mă rit, răspunsurile corecte
fiind răsplătite cu cărți și
diplome oferite de biblioteca
județeană.

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Ziua Internaţională a Francofoniei

Stimate domnule prim-min-
istru,

Stimate domnule ministru,
Inundațiile din urmă cu

câteva săptămâni din județul
Hunedoara, care au afectat din
nou localitățile Vața de Jos și
Baia de Criș, sunt ultimele
dintr-o serie de calamități
repetitive care au pus în pericol
viața cetățenilor din zonă și au
produs pagube materiale
însemnate. Astfel de fenomene
au avut loc începând cu anul
2016 și s-au repetat în 2018,
2020, 2021 și 2022, reușind,
din păcate, să curme viața unei
femei în august 2018.

Pe data de 10 martie 2023
s-a organizat o întâlnire de
lucru cu privire la situația
inundațiilor cu participarea
mai multor instituții locale și
alți actori relevanți. Am con-
statat cu regret, însă, că
Instituția Prefectului Județului
Hunedoara nu a fost repre -
zentată la nivelul conducerii,
de către prefect sau un subpre-
fect, ci de personal contractual. 

În cadrul întâlnirii, Primăria
Vața de Jos a prezentat esti -
mările instituției privind dau -
nele materiale cauzate de

inundații în perioada 2016-
2023, acestea ajungând la
10.367.247,35 lei.

Reprezentanții locali au afir-
mat că au realizat rapoarte de
sinteză și memorii cu privire la
aceste pagube, pe care le-au
înaintat Guvernului României,
Ministerului Mediului, Apelor
Române, Instituției Prefectului
Județului Hunedoara și Consi -
liului Județean Hunedoara, însă
nu au primit sprijinul necesar
din partea acestora pentru a
soluționa în totalitate pro -
blema. Drept urmare, sute de
hunedoreni trăiesc cu frica de
inundații și că munca pentru
care au trudit toată viața se
poate risipi din nou. Mai mult
decât atât, reprezentanții locali
au realizat și diferite studii prin
care au propus soluții pentru a
preveni ca inundațiile să se mai
repete, însă proiectele nu au
mai primit finanțare în ultimii
ani. 

Ministrul Mediului, Apelor
și Pădurilor a efectuat o vizită
de lucru în zonă, la 31 martie
2022, cu ocazia inaugurării
barajului de la Mihăileni
(http://www.mmediu.ro/arti-
col/inaugurarea-barajului-de-

la-mihaileni/5101), însă, cu
toate acestea, barajul încă nu
este funcțional. Cu ocazia acelei
deplasări, domnul ministru nu
a vizitat și cele două localități
afectate de inundații, anume
Vața de Jos și Baia de Criș,
localități care nu se află la
distanță mare față de barajul
de la Mihăileni. Prin urmare,
solicit Ministrului Mediului,
Apelor și Pădurilor să realizeze
o vizită în cele două localități
pentru a analiza situația din
teren.

Calamitățile au început să se
producă în urmă cu șapte ani,
iar acestea se repetă de fiecare
dată când are loc o ploaie mai
puternică. Autoritățile locale
nu cunosc dacă acestea se pro-
duc din cauza unor defrișări pe
versanți, a alunecărilor de
teren sau dacă acestea se
întâmplă din alte cauze gene -
rate de intervenția omului. De
aceea, trebuie luate imediat
măsuri, astfel încât aceste
fenomene să nu mai provoace
daune comunității.

Situația cetățenilor care
sunt afectați de aceste inun -
dații trebuie rezolvată urgent,
întrucât aceștia nu mai pot trăi

cu emoții și cu teama unor alte
inundații, care le pot lua casele
și le pot pune viața în pericol.
Având în vedere situația
expusă, stimate domnule prim-
ministru, stimate domnule
ministru, vă adresez urmă -
toarele întrebări:

1. Ce demersuri concrete a
realizat Instituția Prefectului
Județului Hunedoara și auto -
ritățile guvernamentale care
sunt prezente în județul Hune-
doara pentru a afla cauzele
inundațiilor din ultimii ani din
localitățile Vața de Jos și Baia
de Criș?

2. Ce demersuri a întreprins
Instituția Prefectului Județului
Hunedoara în urma celor mai
recente inundații din 19 ianua -
rie 2023?

3. De ce nu a făcut posibil
Guvernul României ca lucrările
pentru consolidarea Văii Ciun-
gani și a satului Prăvăleni să fie
finanțate din Fondul de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului,

ținând cont de urgența situa -
ției?

4. În cât timp ar urma să fie
finanțate proiectele pentru fi-
nalizarea lucrărilor pentru pre-
venirea inundațiilor?

5. Care este cuantumul fi-
nanciar de care ar trebui să
beneficieze cetățenii afectați de
calamitățile naturale drept
despăgubire?

6. Care este termenul de
soluționare a  despă  gubirilor
pentru hunedorenii a căror
proprietăți au fost afectate în
urma inundațiilor (de pe raza
comunelor Vața de Jos și Baia de
Criș)?

Am atașat acestei inter -
pelări Rapoartele de Sinteză de
la Primăria Vața de Jos.

Vă rog să îmi comunicați
răspunsul în scris.

Cu aleasă considerație,
Natalia-Elena INTOTERO,
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru Învățământ 

INTERPELARE
Către: Domnul Nicolae Ionel CIUCĂ

Prim-ministru
Domnul Barna TÁNCZOS

Ministrul mediului, apelor și pădurilor
De la: Doamna Natalia-Elena INTOTERO

Deputat PSD în Circumscripția Electorală nr.22 Hunedoara
Subiect: Inundațiile din Vața de Jos și Baia de Criș din ultimii ani

și situația oamenilor afectați de aceste calamități
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P
este 250 de sportivi
(cu vârste cuprinse
între 7 și 18 ani),

reprezentând 12 cluburi
din România și Republica
Moldova s-au întrecut, la
finalul săptămânii trecute,
la Giroc (județul Timiș), în
cadrul Campionatului
Naţio nal de Karate
Tradiţional "JKA Romania"
(Japan Karate Association)
și a cupei "Memorial
Ovidiu Cociorvă", eveni-
mente sportive organizate
de Asociația Națională de
Karate.

Competiţia a inclus probe
de kata şi kumite, judeţul
Hunedoara fiind reprezentat
de trei sportivi legitimaţi la

Asociaţia Club Sportiv Ronin
– Deva, antrenați de sensei
Mircea Cristian Popa (maes -
tru emerit al sportului, cen-
tura neagră 6 dan – karate
tradiţional).

Tinerii karateka, legitimaţi
la ACS Ronin Deva, au
reprezentat cu cinste județul
Hunedoara și la finalul  între-
cerilor s-au regăsit printre
medaliații competiției națio -
nale.  Menționăm că toți cei
trei sportivi din Deva au urcat
pe podiumul de premiere,
cucerind medaliile de bronz.
Tudor Istvan s-a clasat pe
locul III și a câștigat medalia
de bronz în probele de kata și
kumite, Mihaela Alba, locul III

la finala probelor  de kata și
kumite și Mara Teodora Nițu,
locul III și medalia de bronz la
proba de kumite.

Chiar dacă măsurile anti-
covid au limitat activitatea
competiţională internă şi
internaţională, micii karateka
legitimaţi la Asociaţia C.S.
Ronin Deva au continuat să se
antreneze sub supravegherea
instructorului Mircea Popa,
iar prezenţa lor pe podiumul
prestigioasei competiţii de
karate desfășurată la Giroc,
confirmă, încă odată, valoarea
şi dorinţa tinerilor sportivi
deveni de a se afirma pe plan
intern şi internaţional.

Karate  

Karateka din Deva, pe
podium la Campionatul
național  "JKA Romania"

E
tapa regională din
cadrul Campionatu-
lui național Școlar

de lupte libere  disputată
recent la Timișoara și la
care reprezentanții LPS
Cetate Deva au avut o serie
de rezultate  remarcabile
obținând calificare la
etapa finală , a fost una
excelentă și pentru
sportivii din Valea Jiului.

Astfel, luptătorii legitimați
la CSS Petroșani , pregătiți de
prof. Gheorghe Răducu și
Cristian Popa, au reușit  să
obțină și ei calificări  la etapa
finala ca urmare a rezulta -
telor înregistrate la Timi -
șoara.

Printre cei care au urcat pe
podium la întrecerile din
Banat și implicit și-au câștigat
dreptul de a fi pre zenți la fi-
nala campionatului au fost

următorii sportivi de la CSS
Petroșani: la feminin-An-
dreea Chiriac- locul I la cate-
goria 53 kg, Iulia  Moldovan
loc I la categoria 69 kg, iar la
masculin Ianis Monete locul  I
la categoria 51kg și Darius
Popa locul I  la categoria 55
kg. 

Pe podium au mai urcat
Daniela Chiriac - locul II la
categoria 57 kg, Denis Un-
gureanu- locul II  la categoria
71 kg și  Carmen Borbely
locul III la categoria 43 kg.
Dani Jean Neacșu  a prins și el
o calificare  la etapa finală
fiind foarte aproape de o
clasare pe podium la Timi -
șoara.

Federaţia Lupte libere și
Ministerul Educației au co-
municat că etapa finală se va
organiza la Reșița în perioada
24 – 26 martie 2023.

S
ala Sporturilor din
Deva a găzduit
sâmbătă ultima etapă,

cea mai așteptată din
cadrul campionatului
județean de fotbal feminin,
competiție organizată de
către Asociația Județeană
de Fotbal (AJF) și la care au
participat  un număr de
opt formații, reprezentând
cluburi din întreg județul.

A fost ziua finalelor, jocurile
programate s-au desfășurat cu
pasiune și fair-play astfel că
podiumul de premiere a fost
ocupat de cele mai merituoase
formații. În finala  mare a aces-
tei ediții s-a întâlnit echipele
CS CFR Simeria și AS Zarandu

Criscior, în fapt câștigătoarele
celor două serii în care au
evoluat formațiile înscrise în
competiție.

După derularea celor două

reprize  a câte 20 de minute
fiecare, echipa victorioasă a
fost AS Zarandu Criscior care
a câștigat cu scorul final de 2-
1 prin golurile înscrise de

Maria Jurj și Monica Tomesc,
pentru formația din Simeria
golul fiind înscris de Alina
Crișan.

Au evoluat în echipa
campioană a județului: Teo -
dora Narita, Alexandra David,
Iulia Cristea, Simona Simio -
nică, Monica Tomesc, Maria
Jurj, Raluca Chirițescu, Lăcră -
mioara Balea, Sansa Pripon și
Daniela Rus, antrenor fiind
Darius David, care a fost
însoțit de presedintele clubu-
lui Sorin Circo și de primarul
Comunei Crişcior, Ovidiu Fur-
dui.

Podiumul de premiere a
fost completat de CS CFR
Simeria  și CSC Ilia, iar la

această primă ediție au mai
participat următoarele echipe:
CSC Sântămăria-Orlea 1, CSC
Sântămăria-Orlea 2, ACS
Școala de Fotbal Damian Mili-
taru, ACS Stars Academy Călan
și ACS Galaxy Brad.

Festivitatea de premiere a
fost oficiată de către Călin
Petru Marian, prefectul jude -
țului Hunedoara, Florin Nico-
lae Oancea, primarul munici-
piului Deva și Cristian Pe-
trean-președintele AJF Hune-
doara. Cei care au înmânat
echipelor de pe podiumul de
premiere trofeele, cupele și
diplomele de participare, ca și
celorlalte formații partici-
pante în turneu.

Fotbal feminin

Echipa AS Zarandu Crişcior este campioană județeană

Lupte libere

Luptătorii de la CSS Petroșani
calificați la etapa finală



Gimnastele din lotul
național  participă în
aceste zile , la Palma

de Mallorca, la concursul
triunghiular pe echipe
Spania- Suedia - România. 

La competiția care repre -
zintă încă o etapă de verificare
și de simulare a Campio -
natelor europene participă:
Sabrina Maneca Voinea, Ana
Maria Bărbosu, Lilia Cosman,
Amalia Ghigoarță (foto) -
ambele legitimate la LPS
Cetate Deva , Andreea Preda și
Antonia Duță. Antrenori care
le sunt alături: Camelia
Voinea, Cristian Moldovan,
Patrick Kiens, Corina Moro -
șan, Gina Groza Gogean și Ra-
mona Micu. Arbitră: Lili ana
Cosma.

Federatia a comunicat că
obiectivul lotului de senioare
în acest an este calificarea
echipei României la Jocurile
Olimpice de la Paris,iar în pe-

rioada următoare se va pune
accent pe valorificarea la max-
imum a potențialului compo-
nentelor echipei.  

În acest sens vor avea loc
mai multe verificări interne și
inter na ționale, simulând com -
pe tițiile de obiectiv iar primul
pas îl reprezintă Campio -
natele Europene din Antalya.
În Turcia, echipa României
trebuie să obțină calificarea la
Campio natele Mondiale de la
Antwerp.

Gimnastele junioare au fost
convocate pentru o verificare
la Deva deoarece la finalul
acestei luni, tot în Antalya se
vor desfășura întrecerile Cam-
pionatelor Mondiale. Au fost
convocate sportivele nomina -
lizate în CNOPJ și în sistemul
BOPJ, astfel: Miruna Valentina
Botez, Alexandra Florea, Ale -
xia Gabriela Vănoagă, Bianca
Gabriela Vișovan. Antrenori:
Carmen Traicu și Ciprian

Crețu de la CNOPJ Constanța,
Marcela Cercea, Bianca Dinu,

Crina Elena Tudor. Antrenori:
Adela Popa si Florin Cotuțiu

de la CNOPJ Deva, Ana Maria
Burlacu, Ayana Maria Luca,
Anamaria Mihăescu.
Antrenori: Angela Cacoveanu
și Sebastian Ne mes de la BOPJ
București și  Melisa Orazacai.
Antrenoare: Camelia Voinea
de la BOPJ Constanța.

În urma rezultatelor obți -
nute la verificarea de la Deva,
participă la DTB Pokal Junior
Team Challenge de la Stutt -
gart, Alexia Gabriela Vănoagă,
Bianca Dinu, Crina Elena
Tudor, Alexandra Florea, Ana-
maria Mihăescu. Antrenori:
Adela Popa, Ciprian Crețu si
Sebastian Nemeș. Arbitre:
Ileana Hrișcă și Daniela
Trandafir. 

Competitiția de la Stuttgart
face parte din programul de
pregătire și selecție pentru
participarea la Campionatele
Mondiale de juniori din An-
talya.
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Gimnastică 

Gimnastele senioare evoluează în Spania, 
junioarele în Germania

În orașul ungar Szeged,
s-au desfășurat, la 
finalul săptămânii 

trecute, întrecerile  unei
competiții internaționale
de națatie, Cupa Naturtex,
la care au participat 260
de sportivi, reprezentând
26 de cluburi, din 4
țări.Printre  cei prezenți au
fost și trei sportivi de la
CSS Hunedoara, însoțiți de
prof. Anca Băjan.

Înotătorii hunedoreni au
cucerit la această competiție
internațională  șase medalii –
din care două de aur, una de
argint și trei de bronz.

S-a evidențiat prin numă -
rul de medalii cucerite și va -
loarea lor, Nandor Nagy cel

care a adus la palmaresul
clubului hunedorean și a lui
personal, trei medalii din care
două de aur cucerite în pro-
bele de 200 m liber și la 1500
m liber și una de argint
cucerită în finala probei de
200 m liber.

Ionuț Oancea a adus la
Hunedoara două medalii de
bronz pe care le-a cucerit în
probele de 50 m spate și la
100 m spate iar Zsofia Nagy a
cucerit o medalie de bronz la
200 m spate.

Menționăm că tinerii îno -
tători sunt legitimați la secția
de natație de la CSS Hune-
doara unde se pregătesc cu
antrenorii Anca Băjan și Dan
Ardelean.

Natație 

Înotătorii din Hunedoara,
medaliați la Szeged-Ungaria

Recent la  Oradea s-
au desfășurat două
competiții impor-

tante pentru dansul
sportiv din țara noastră,
Campionatul Național pe
Secțiuni și “Cupa Exclu-
sive”, dansatorii sportivi
legitimați la CSM Deva
fiind prezenți la ambele
concursuri.

La Campionatul Național
pe Secțiuni  tinerii Brigita
Marina și Andrei Stoica au
luat startul, la categoria de
vârstă de 16-18 ani, Brigita

Marina și Andrei Stoica au
evoluat împotriva unor ad-
versari mai experimentați iar
la final, au ocupat un merito-
riu loc opt, la secțiunea Stan-
dard, la care au luat startul
30 de perechi

În cadrul întrecerilor de la
„Cupa Exclusive” dansatorii
de la CSM Deva, două dintre
perechile  clubului devean
prezente la competiție au
urcat pe podiumul de pre-
miere. Perechea Denisa
Kellemberger și Raul Igna, au
ocupat poziția secundă la

secțiunea Open Basic Latino
16-35 de ani iar Rebeca Voicu
și Andrei Budeanu, aflați la
primul concurs sub culorile
CSM Deva, s-au situat pe locul
secund  la aceeași secțiune de
dans, dar la categoria de
vârstă 14-15 ani. Meritorie a
fost și comportarea micuților
Ariana Macru și Yanis Drui,
locul șapte la clasa E , 10-11
ani.

Menționăm că tinerii dan -
satori  de la CSM Deva sunt
pregătiți de Anda Căprioară.

Dans Sportiv

Reprezentanții de la CSM Deva, 
din nou pe podium



V
edetă a primăverii,
leurda este
percepută ca una

dintre cele mai puternice
remedii oferite de farma-
cia naturii, la început de
martie. Studiile efectuate
au arătat că leurda (us-
turoiul sălbatic) conține o
mulțime de substanțe
binefăcătoare care con-
tribuie la tonifierea și re-
generarea organismului.

Leurda sau usturoaia

Este cunoscută ca leac din
cele mai vechi timpuri. Dacii
o numeau aiurda și o folo -
seau mai ales primăvara,

pentru curățarea sângelui.
După ce au studiat planta,
cercetătorii germani au
numit leurda ”Planta Mile -
niu lui Trei”, datorită efec te -
lor ei benefice asupra
or ga nismului. Nutriționiștii
reco mandă ca primăvara să
se facă o cură cu leurdă de
cel puțin trei săptămâni,
folo sindu-se două porții de
salată pe zi, iar pe parcursul
anului, patru cure cu ulei de
leurdă, timp de o lună de zile. 

Frunzele, florile sau
bulbii plantei 

Sunt folosite în scop tera -
peutic. Recoltarea frunzelor

tinere se face, de obicei,
înainte de apariția florilor.
Asta pentru că, atunci când
înflorește, aroma se pierde
iar frunzele își pierd o parte
din proprietăți. La început,
planta are doar două trei
frunze, dar pe măsură ce
îmbătrânește, numărul lor
crește. Dacă sunt zdrobite,
frunzele plantei emit o
aromă puternică, asemă -
nătoare usturoiului. De
aceea leurda mai poartă de-
numirea de usturoi sălbatic.
Totodată, frunzele au rol an-
tiseptic și antiinflamator,
fiind folosite și sub formă de
cataplasme. 

Bulbii de leurdă, care se
culeg în lunile august-oc-
tombrie, pot fi consumați în
stare crudă sau folosiți,
alături de frunze, în diferite
preparate culinare.

Calități terapeutice 

Principiile active ale aces-
tei plante au rol binefăcător
îndepărtând toxinele și bac-
teriile din organism, fiind
eficientă și în cazul asteniei
de primăvară. S-a constatat
că această plantă-medica-
ment stimulează capacitatea
de memorare combătând
momentele de lapsus, am-
neziile, insomniile, stările
depresive, tensiunea la
nivelul capului și stările de
anxietate. Este utilă și în
afecțiunile aparatului respi-
rator, întrucât substanțele
volatile din leurdă ajung în
mare măsură și în plămâni,
având efecte expectorante,
bronhodilatatoare, antibac-
teriene și antivirale, spun
cercetătorii. De aceea, leurda
este des folosită și în caz de
gripă, bronșită, răceli sau
astm alergic. Atât frunzele
cât și florile sau bulbii de
leurdă se pot consuma în
stare crudă, sub formă de
salate, suc, infuzie, decoct,
tinctură, acestea acționând
favorabil în numeroase
afecțiuni. Potrivit cercetă -
torilor, atât uleiul cât și tinc-
tura de leurdă previn și
combat ischemia cardiacă.   

Preparatele naturiste

din leurdă 

Au fost folosite de medi -
cina populară din cele mai
vechi timpuri, fiind între -
buințate și în zilele noastre.

Infuzia 
din frunze

Ajută la eliminarea tox-
inelor din organism, având
rol antioxidant și antiinfla -
mator. Se poate obține din
două lingurițe de frunze to-
cate, la 200 ml de apă
clocotită. Se lasă la infuzat
câteva minute, după care se
pot consuma una sau două
căni pe zi. Tratamentul tre-
buie făcut regulat, la interval
de trei luni, timp de cel puțin
20 de zile pe lună, scrie
topremediinaturiste.ro. 

Salata de leurdă

Tonifiază organismul,
având rol antialergic și dezin -
fectant. Pentru prepararea
unei porții de salată este
nevoie de 100-200 grame de
frunze proaspete, tăiate
mărunt, la care se adaugă o
linguriță de oțet de mere, ulei
de măsline și puțină sare. In-
gredientele se amestecă ușor,
apoi salata se poate consuma
imediat după preparare,
înainte de masă, timp de
două săptămâni. După ce se
face o pauză, cura se poate
relua.
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Sucul din leurdă

Era folosit de medicina
populară ca remediu îm-
potriva negilor. Câteva pică -
turi de suc, aplicate peste
negi sau mici comprese din
terci de frunze zdrobite și
fixate cu tifon, sunt foarte
utile. 

Sucul se obține din frunze
proaspete și are efecte bene -
fice în combaterea reuma-
tismului, mastitei, nodulilor
la sân, înlăturând și efectele
nocive ale tutunului. Un
mănunchi de frunze, tăiate
grosier se pun într-un cas-
tron, peste care se toarnă un
pahar cu apă. Se mixează trei
patru minute, se lasă să stea
15-20 minute, după care
lichidul se filtrează. Sucul din
frunze de leurdă va fi băut
dimineața, pe stomacul gol.
Pentru un efect mai puternic
de curățare a sângelui,
specialiștii recomandă a se
consuma un pahar de suc și
după-amiază.

Tinctura de leurdă

Favorizează circulația
sângelui, ajută întreg tractul
intestinal, reglează ritmul
cardiac, neutralizează tox-
inele din organism, scrie far-
manatpoieni.ro, fiind și un
detoxifiant general. Tinctura
se obține prin macerarea
frunzelor proaspete și a bul-
bilor de leurdă în alcool de
70 de grade, timp de 10-12
zile. După acest interval de
timp, tinctura se strecoară și
se păstrează la loc întunecos,
în sticle închise ermetic. Din

preparatul obținut se admi -
nistrează câte 10-15 picături,
de patru ori pe zi, care se pun
într-o jumătate de pahar cu
apă. Cura se ține timp de trei
săptămâni.

Esența de leurdă

Este utilă în caz de reuma-
tism și se prepară din aprox-
imativ 30 de grame frunze
strivite de leurdă, care se
lasă la macerat, timp de zece
zile, în 250 ml. oțet de vin.
După filtrare, cu esența
obținută se masează locurile
dureroase.

Vinul tonic de leurdă

Se poate prepara acasă,
fiind un remediu eficient în
cazul problemelor respira-
torii, secreții pulmonare,
tuberculoză pulmonară. Pen-
tru obținerea lui se folosește
un litru de vin roșu, care se
pune la fiert. Când ajunge în
punctul de fierbere, se adau -
gă patru linguri de leurdă
uscată. După aproximativ
zece zile, vinul se filtrează
printr-un tifon, fără stoar -
cerea reziduului. Se lasă apoi
la decantat încă șase zile,
apoi se filtrează din nou.
Lichidul obținut se com -
pletează cu vin roșu până la
un litru, apoi se pune în
sticluțe de culoare închisă.
Din vinul de leurdă se
administrează câte trei lin-
guri pe zi, după masă. Trata-
mentul se face la interval de
trei luni, cel puțin 20 de zile,
spun terapeuții. 

Remediu cu leurdă 
și lapte cald 

În cazul durerilor de sto -
mac, se poate prepara un
remediu din frunze și bulbi
de leurdă tăiate mărunt,
peste care se toarnă lapte
cald. După două trei ore,
esența obținută se poate
consuma cu înghițituri mici,
de către persoanele care
manifestă o sensibilitate
deosebită a stomacului, spun

terapeuții.

Uz extern

Cataplasmele cu frunze de
leurdă sunt benefice în caz
de eczeme, herpes, răni greu
vindecabile și alte boli cron-
ice de piele.

Conservarea leurdei

Leurda  se poate folosi și
iarna, fie congelată, fie
conservată la borcan, ea
păstrându-și calitățile și
aroma.

Leurda congelată

Pentru congelare, se folo -
sește doar leurda proaspătă.
Aceasta se spală bine și se
pune la zvântat pe prosoape
de hârtie. Frunzele pot fi
tăiate mărunt sau lăsate în-
tregi. După ce frunzele se
pun în pungi de congelator,
acestea se presează ușor,
pentru a se scoate aerul, apoi
se pun în raftul de congelare
rapidă.

Leurda la borcan

Conservată, leurda își
păstrează aroma și calitățile,
folosindu-se următoarele in-
grediente: sare grunjoasă,
ulei de măsline, trei linguri
miez de nucă, 5-6 legături de
leurdă. Spălată și curățată,
leurda se lasă să se usuce pe
prosoape de hârtie, iar

miezul de nucă se zdrobește,
dar nu foarte tare. După ce s-
a uscat, leurda se taie
mărunt și se amestecă bine
cu sarea și miezul de nucă,
care va da aromă conservei.
Compoziția respectivă se
pune într-un borcan, se
tasează bine, iar deasupra se
toarnă ulei de măsline. Bor-
canele se închid ermetic și se
păstrează în loc aerisit.

***
• Leurda are o mulțime de

calități terapeutice, dar
atunci când este consumată
în exces, poate provoca
reacții adverse, spun spe cia -
liștii. 

• Nu este recomandată
persoanelor care suferă de
indigestie sau de gastrită
hipoacidă.  

• De asemenea, leurda nu
trebuie consumată de către
femeile care alăptează, în-
trucât mirosul caracteristic
de usturoi poate ajunge și în
lapte.

• Înainte sau după efectu-
area unei intervenții chirur-
gicale nu se va consuma
leurdă, scrie bzi.ro. întrucât
planta subțiază sângele și re-
duce coagularea. 

• Chiar dacă are un miros
puternic, leurda este bine
tolerată de ficat și nu dă
respirației izul neplăcut de
usturoi.

Cornelia Holinschi
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S-ar putea ca în ceastă
perioadă să participați la un
eveniment deosebit sau să
plecați într-o delegație de ser-
viciu. Acolo veți întâlni per-
soane cu mai multă experiență,
care vă vor da relații intere-
sante despre domeniul vostru
de activitate.

Aveți nevoie de stabilitate
financiară, dar veștile care le
primiți în această perioadă vă
vor schimba planurile. Chiar
dacă vor crește cheltuielile, im-
portant este să păstrați ordine
în facturi și să scăpați de da-
toriile mai mari.

Urmează o perioadă încărcată
pentru voi, în care vă faceți
deja planuri de concediu și
căutați surprize pentru cei
dragi. Nu vă precipitați,
concentrați-vă pe lucrurile
care au cu adevărat impor -
tanță pentru voi, iar ceea ce vă
doriți se va realiza.

În familie sunt unele probleme,
iar acest lucru vă preocupă în
mod deosebit. Căutați să vă
liniștiți și să priviți lucrurile cu
obiectivitate, pentru că soarta
nu o puteți schimba. Trebuie să
fiți mai atenți și cu cheltuielile,
să vă limitați doar la strictul
necesar.

În perioada următoare lu-
crurile vor fi în favoarea
voastră. Succesul de care vă
bucurați vă ajută să finalizați
un proiect pe care l-ați început
de mai mult timp. La serviciu
veți rezolva o problemă
importantă, care vă ajută să
aveți mai mult timp liber.

În relația de cuplu, dacă nu
ajungeți la un numitor comun,
lucrurile se pot complica. Tre-
buie să dați dovadă de răbdare
și să treceți mai ușor peste mo-
mentele tensionate. Poate n-ar
strica să faceți o pauză scurtă.
La serviciu nu sunt probleme
deosebite.

La locul de muncă aveți foarte
mult de lucru, încercați să vă
încadrați în termene, dar rezul-
tatele se lasă așteptate. Nu fiți
dezamăgiți, pentru că ur mea -
ză un final fericit.  Ar trebui să
priviți cu mai multă atenție
problemele de sănătate.

Trebuie să vă concentrați
asupra problemelor de la ser-
viciu, unde vi se cere să faceți
un efort în plus. Relațiile cu șefii
sau colegii pot deveni tension-
ate din cauza situațiilor
neprevăzute care se ivesc.
Încercați să evitați persoanele
pesimiste din jurul vostru.

În momentele de cumpănă,
sunteți tentați să acționați ime-
diat, fără să vă gândiți la
consecințe. Un asemenea mo-
ment vă așteaptă în viitorul
apropiat. Dacă doriți să faceți
o schimbare în viața voastră,
trebuie să vorbiți deschis cu
persoanele dragi.

Aveți mari șanse să câștigați
ceva bani în plus, dacă vă
organizați mai bine timpul.
Veți cunoaște oameni de succes
în afaceri, care vă pot influența
în bine. Persoana iubită vă
pregătește o surpriză plăcută,
iar relația voastră merge într-
o direcție bună.

Vă implicați prea mult în pro -
blemele părinților, iar acest
lucru nu este în favoarea
voastră. Soluțiile voastre tre-
buie să fie pe termen lung și să
aibă susținere din partea tu-
turor. Astrele vă favorizează la
locul de muncă, iar proiectele
voastre vor avea succes.

Ar trebui să vă verificați cu mai
multă atenție conturile bancare
întrucât sunt posibile greșeli
greu de remediat. Interesele
voastre coincid cu ale celor din
jur, iar deciziile pe care le luați
vor fi în favoarea voastră. În
continuare veți avea parte de
liniște.

• Judecătorul către martor:
- Ai văzut că vecinul tău își bate soacra?
- Da, domnule judecător.
- Și de ce n-ai intervenit?
- La început am vrut să intervin, dar când am

văzut că poate să o bată și singur…am renunțat.

• La stomatolog
- Domnule doctor, cum sunt dinții mei?
- Din punctul meu de vedere, excelenți.
- Cum așa?
- Da, da. Zece sunt de scos și restul de plombat.

• Două blonde…
Care nu se suportă stau de vorbă:
- Îl mai știi pe ăla care a zis că nu poate să

trăiască fără tine?
- Da
- Ei bine, trăiește...

• Soțul și soția stau e vorbă
- Tu de ce nu ești așa romantică cum sunt alte

femei?
- Cum adică nu sunt romantică?
- Păi alte femei sunt în stare să aducă bărbaților

și luna de pe cer.
- Măi omule, eu nu pot să-ți aduc luna de pe

cer....dar pot să-ți dau două palme să vezi stele
verzi!

• Discuție între șef și angajat
Șeful:
- Ieri ai mințit că ești bolnav și nu poți veni la ser-

viciu, iar tu te-ai dus să joci fotbal!
Angajatul:
- N-am jucat fotbal, vă jur! Dacă vreți, v-arăt

peștele pe care l-am prins!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 17 martie,  ora 20,00

Provocarea
Inspirat dintr-un caz real, filmul spune povestea

unei mame singure, care este în căutarea
adevăratului său fiu. Acțiunea se petrece în anii 20,
la Los Angeles. Cristina, o femeie din clasa munci-
toare, pleacă într-o sâmbătă la muncă și își lasă
băiețelul de nouă ani acasă. Dar când se întoarce
acasă, constată că fiul ei a dispărut. După ce l-a
căutat fără niciun rezultat, câteva luni mai târziu
poliția o anunță că băiețelul a fost găsit. Chiar dacă
băiatul semăna cu Walter, fiul ei, Cristine realizează
că nu este el și încearcă să convingă autoritățile să
reia căutările. Ea găsește sprijin din partea
părintelui Briegleb, dar oamenii legii fac tot posi-
bilul să o reducă la tăcere.

DIVA

Minutul de umor

Vineri, 17 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Șansa vieții lui
ANTENA 1, ora, 20,30, Terminator Genisys

Sâmbătă, 18 martie
TVR 2, ora 20,00, Pentru regină și țară
PRO CINEMA, ora 20,00, Ce-o fi, o fi

Duminică, 19 martie
DIVA, ora 20,00, Anotimpul dragostei
TVR 2, ora 20,10, Cu mâinile curate

Luni, 20 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Aventură în doi
DIVA, ora 22,10, Lăsată să moară

Marți, 21 martie
TV1000, ora 19,50, Informatorul!
PRO CINEMA, ora 20,30, Codul străzii

Miercuri, 22 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Aventură în doi
DIVA, ora 21,00, Împreună cu orice preț

Joi, 23 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Gardienii destinu-

lui
DIVA, ora 23,00, Inventarea minciunii.



Forţele mondiale se
înarmează până-n
dinţi! Au cheltuit cea

mai mare sumă din istorie,
spunea Angelo Davidescu.
,,Lumea este condusă de
demoni și nu de politicieni.
Îi doare la bască de oa-
menii planetei”.

Forţele mondiale se
înarmează până-n dinţi! 

Unii ca să se apere de in-
vadatori, alţii ca să pornească
războaie, probabil. Pentru
prima dată în istorie, cheltu-
ielile mondiale cu apărarea au
depășit anul trecut pragul de
2.000 de miliarde de dolari şi
urmează să continue să
crească pe măsură ce statele
europene îşi extind forţele ar-
mate ca răspuns la invadarea
Ucrainei de către Rusia. În
2021, ţările din întreaga lume
au cheltuit o sumă totală de
2.113 miliarde de dolari pen-
tru apărare, cu 0,7% mai mult
decât în 2020. 

Cheltuielile cu apărarea au
reprezentat 2,2% din Pro-
dusul Intern Brut mondial.
SUA şi-au păstrat poziţia de
lider incontestabil în ceea ce
priveşte cheltuielile cu
apărarea, cu 38% din cheltu-
ielile mondiale, adică 801 mil-
iarde de dolari.

În secolul XXI, la 32 de ani
de la încheierea Războiului
Rece, în loc ca preocuparea
liderilor lumii să fie micșo -
rarea bugetelor militare și
direcționarea resurselor către
reducerea subdezvol tării, a
malnutriției, către eradicarea
analfabetismului, rezolvarea
crizei de apă po tabilă în multe
zone ale lumii, guvernele se
împrumută tot mai mult, iar
popoarele devin sclave ale
marilor finanțe interna țio -
nale, pentru a spori arsenalele
militare. Lumea e condusă de
demoni, nu de politicieni. Îi
doare-n cot de populația
lumii. Manipulează marea
turmă de bipezi lipsiți de
discernământ în direcția pe
care o vor. Uitați-vă ce se pe-
trece pe rețelele de comuni-
care virtuală! E dezastru!
Toată lumea vorbește cum
înțelege fiecare de ,,progre-
sism”. 

Roadele 
progresismului 

Se văd în angajările masive
de bugetari (Romania), care a
avut noroc de o cultură con-

servatoare relativ omogenă în
care încă nu avem adus „cote
obligatorii” și „îmbogățire
culturală” cum sunt ghetto-
urile pline de teroriști ca Moe-
lenbeck din Bruxelles,
Saint-Denis din Paris, Neukoln
Berlin, Favoriten – Viena. Nu
sunt propagandist, politician-
ist sau plătit de forte pentru a
fi purtătorul lor de idei. Sunt
un om care îmi pot exprima
opinii. Progresismul actual a
adus  foamete, războaie și
multe nenorociri care există
pe acest pământ trăite de noi
zilnic. Ce dovezi ne mai tre-
buie?

Politicienii slabi au fost cei
care au adus milioane de
musulmani în Occident și au
distrus durabil pacea socială
și siguranța publică pe altarul
unei utopii progresiste, în care
popoarele sunt înfrățite ca în
uniunea sovietică - înfrățite
cât timp bagi subvenții și bani
publici, și până ajung destul
de mari încât să genereze
grupuri radicale.  Omul nu știe
dacă progresismul va aduce
belșug, bunăstare etc. sau
dacă este forma statală cea
mai potrivita. Progresismul a
apărut datorită dezvoltării
tehnologiei avansate.

Dincolo de teoria din care
se hrănesc, laboratoarele de
propagandă progresistă ches -
tiunea e simplă: peste denu-
mirea siglei, un partid are
scopul final de a ajunge la put-
ere. Şi cum îi pot determina pe
cei mulţi să mă voteze? Le
promit exact ce aşteaptă:
mărirea veniturilor, fie salarii,
fie pensii, fie alocaţii de tot
felul (inclusiv pentru firmele
private!!) ori alte avantaje pe
categorii profesionale, sociale
etc. adică măsuri populiste şi
nu-mi pasă că voi fi sub
etichetat de progresist ori
conservator, câtă vreme voi fi
legitimat prin votul zis demo-
cratic să iau deciziile pe care
le vreau eu. 

Când ajung la putere, voi
mări mai întâi privilegiile
celor care sunt în partidul
meu (ori în alianţă), avanta-
jele grupului care m-a sprijinit
în alegeri şi mă voi plânge de
„blestemata moştenire” în faţa
electoratului dezamăgit şi de
astă dată. Şi vorbesc numai
despre ceea ce este la ve -
dere… Aşa arată, simplificat,
pe înţelegerea mea, „para-
digma” ajungerii la putere,
peste etichete şi sigle. Bun
motiv pentru mine să nu mă

deranjez în duminica votului
să ajung la urnă. 

Votând, legitimez furtul şi
sunt complice moral la mas-
carada penală a politicienilor,
indiferent de partid, etnie,
rasă religie sex (sau gen!). Cât
mai este ceva de vândut, de
furat pe-aici, sigur vom avea
politicieni, preşedinţie, gu-
vern, parlament, curte consti -
tuţională, justiţie, poliţie şi tot
felul de „autorităţi”! Eu mă
bucur doar că încă sunt liber
şi am bucata de pâine! Da, mă
mulţumesc cu puţin şi
aproape că-mi prisoseşte. Cu
mine n-a dus-o bine nici so-
cialismul (se vede doar), n-o
duce bine nici caricatura asta
de democraţie. 

Am scris cam mult, dar m-
aţi inspirat, tot din articolele
mele scrise în cei 7 ani. Dar,
da, azi, sub influenţa dez vol -
tării tehnologice, alte două
ideologii exclusive sunt în
vogă: conservatorismul clasic
(un fel de „dreapta” ideolo -
gică, apărătoare a establish-
mentului liberalismului clasic,
al istoriei, culturii şi civilizaţiei
creştine şi al statului-naţiune)
şi progresismul (o ideologie
de stânga, ne-marxistă, glo -
balistă).

Efectele se văd 
peste tot

Începând din SUA (unde
lupta conservatori-progresişti
ia forme de anarhie socială),
continuând cu Europa (unde
se pare că progresismul a în-
vins definitiv…) şi ţări ca
China (comunist-progresistă),
Rusia (naţionalist-ortodo xis -
tă), Turcia (naţionalist-musul -
mană) etc. Ambele ideologii
au la bază...lupta pentru pu -
tere.

Trebuie introdusă însă
obligatoriu noţiunea de LIB-
ERTATE, pe care progresiştii o
ignoră, sau consideră că sim-
pla anarhie socială asigură
problema. 

Dilema este ca libertățile și
drepturile cetățenești indivi -
duale față de cele comune,
globale, care ar trebui sa
primeze… lipsesc. 

În opinia mea, aici se vor
despărți apele, interesele indi-
viduale față de cele ale
diferitelor grupuri, ce va conta
mai mult și cine va primi
câștig de cauză. 

Se pare, însă, că noutatea
pe care a adus-o omul în
lumea animalelor este tocmai
traiul într-o lume a imagi na -

ției, fără legătura (necesara)
cu realitatea. Sunt sceptic, vad
că s-a ajuns la refuzul dialogu-
lui, la refuzul argumentelor, la
încercarea de a respinge
dovezile care contrazic „teo-
ria”. În multe privințe asta
aduce cu „socialismul multi-
lateral dezvoltat”, în care
„clasa muncitoare” murea de
foame cu cartela-n buzunar,
dar cânta fericită slava
conducătorului iubit. Oare a
treia cale, cea a rațiunii și
compasiunii nu există? Eu
cred că propaganda voluntară
sau involuntară care li se face
în media acoperă dorințele și
speranțele majorității, care nu
e nici conservatoare nici
progresistă, e pur si simplu
normală, adică rațională. 

Progresismul a creat mai
multe obsesii: obsesia religiei,
obsesia homosexualității,
LGBT. Ei merg pe premisa
încălcării ,,tuturor’’ drep-
turilor pentru a le fi lor bine.
Europa este majoritate pro -
gresistă, iar progresiștii sunt
majoritatea ATEI. Aici este
”hiba” unde oamenii nu mai
înțeleg nimic.

Care sunt caracteristicile
progresismului? 

O îmbinare de vicii, care se
potrivesc laolaltă ca roțile
dințate ale unui angrenaj des-
tinat deraierii.

1) Disoluția oricăror
distincții. Tot ce a creat
natura… progresiștii vor ,,in-
vers”.

2) Extincția
La început a fost revoluția

sexuală. Apoi s-a trezit occi-
dentul că nu are suficientă
forță de muncă, așa că s-a
apucat de importat populații. 

3) Contradicția
Progresismul vrea să ne

convingă în același timp că ra-
sismul este o vină morală
oribilă, și că toți albii sunt
rasiști, iar căsătoria homosex-
uala nu afectează pe nimeni.
Rasele nu există, dar există ra-
sism. Sexele nu există, dar
există ,,transexuali”. Are o
credință dogmatică în lupa
pentru progres, și în același
timp, în materialism. Refuză
să recunoască, într-o lume
materialistă, că  drepturile
omului sunt o religie.

4) Iraționalitatea
Progresismul este incapa-

bil să câștige o dezbatere prin

argument. Arsenalul argu-
mentelor lor se reduce la „Ești
Hitler” și „Vrei să reînvii
inchiziția”, iar tactica e
înăbușirea dezbaterii sub pre-
text de „hate speech”. 

5) Voluntarismul
Această iraționalitate vine

din relativism, adică respin-
gerea ideii de adevăr obiectiv,
la care se poate ajunge prin
rațiune. Orice dezbatere nu e
altceva decât o încleștare a
voințelor, orice concluzie nu e
altceva decât dominația celui
puternic. Rațiunea însăși e un
construct imperialist occiden-
tal instrumentalizat pentru
dominație. Vezi SUA care fac
ce vor în Europa.

6) Decepția
Progresiștii sunt cei mai

mari maeștri ai disimulării, cu
marele concurs al formato-
rilor de opinie. Hoaxurile sunt
la ordinea zilei. Agenții provo-
catori își fac din asta titlu de
glorie. Cauzele! Sărăcia, Îna -
po ierea, Incultura, Neacor-
darea unui sprijin real
oamenilor nevoiași,  majori-
tatea oameni cinstiți. Teama,
Frica, Manipularea vizibilă.
Războaie duse doar pentru in-
teresele celor avuți. Scumpiri -
le exagerate pentru îmbo-
 gă țirea unora. Distrugerea
bisericilor  etc. sunt metene
declarate ale Progresiștilor.

Nu cred că sărăcia „este
rezultatul unei istorii ce se cu-
vine regândită”, Milton Fried-
man. ”Dar istoria trebuie
regândită, de altfel toate
nenorocirile pe care le trăim
și le vedem, duc la sfârșitul
sfârșiturilor”. Aceasta este
,,opinia’ mea personală de-
spre unde ne aflăm și unde ne
îndreptăm.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPINII - 1117 - 23 MARTIE 2023

Europa este majoritar progresistă



Cu un gust dulce acrișor, ștevia se folosește la prepararea
ciorbelor, mâncărurilor sau în salate, ca plantă aromată. Se
consumă, în general, la   început de primăvară, când frunzele
ei sunt proaspete. Săracă în calorii, planta conține o cantitate
mare de vitamine și minerale. Consumul de ștevie ajută la re-
vigorarea organismului mai ales în această perioadă, când
corpul are nevoie de mai multă energie și vitamine.
Detoxifiază organismul și, fiind un laxative natural, ajută la
eliminarea toxinelor acumulate în timpul iernii, spun
specialiștii. Are efecte hipoglicemice, reglează nivelul
zahărului din sânge, reducând pofta de dulciuri. Nutriționiștii
recomandă consumul șteviei în stare crudă întrucât, dacă
sunt gătite, frunzele plantei își pierd din calități.

Consumul de ștevie este contraindicat bolnavilor suferinzi
de colon iritabil sau afecțiuni stomacale, spun specialiștii,
deoarece conține oxalați, care pot irita membrana in-
testinelor.

mâncare de ștevie
Ingrediente: 5-6 mâini de ştevie, 6 căţei de usturoi, 2

cepe potrivite, o lingură de mărar verde tocat, 250 ml
untdelemn, o lingură făină, sare, piper după gust.

mod de preparare:
Pentru început, ștevia se curăță și se spală, apoi se pune la

fiert în apă clocotită cu sare. Se lasă 10-15 minute, se
păstrează o cană din apa în care a fiert, apoi ștevia se pune la
scurs. Între timp, ceapa se taie mărunt, usturoiul se
zdrobește, după care, legumele se călesc în ulei. Când ceapa
devine sticloase se adaugă făina și zeama în care a fiert ștevia.
Tăiată mărunt, ștevia se adaugă la compoziția din cratiță, se
lasă să se încorporeze bine și se potrivește de sare și piper.
Mâncarea de ștevie poate fi servită alături de pilaf de orez
sau cartofi natur.

mod de preparare:
Cepele și usturoiul se

curăță și se călesc ușor în ulei,
la foc mic, până se înmoaie.
Ardeii capia, spălați și
curățați de semințe se taie
fâșii mici și se călesc îm -
preună cu ceapa și usturoiul. 

Cratița cu legume se lasă
la foc mic, pentru ca
legumele să scadă în sucul
propriu, apoi peste ele se

toarnă sucul de roșii. Car -
tofii, curățați de coajă, spălați
și tăiați în bucăți mai mari, se
adaugă la legumele din
cratiță. Legumele se gătesc la
foc înăbușit, până ce scade
lichidul iar cartofii s-au fiert. 

Gulașul se condimentează
după gust, cu sare, piper, ier-
buri aromate, se acoperă cu
un capac și se stinge focul.
După zece minute, poate fi
servit.

Poftă bună!

mod de preparare:
Ouăle, împreună cu zahă -

rul, zahărul vanilat, sarea și
uleiul se mixează bine, până
se topește zahărul. Făina,
amestecată cu praful de copt
se adaugă la compoziție. In-
gredientele se amestecă și se

frământă bine, până se obține
un aluat consistent, care se
împarte în patru. Una dintre
părți trebuie să fie mai mică
decât celelalte, pentru că se
va rade deasupra.

Într-o tavă tapetată cu hâr-
tie de copt se pune prima

foaie de aluat, peste care se
toarnă un strat de gem. La fel
se procedează în continuare,
ultimul strat fiind de gem,
peste care se va rade partea
de aluat mai mică. Prăjitura
se înțeapă cu furculița și se dă
la cuptor pentru 30-40 de
minute. 

După ce se scoate din cup-
tor se lasă să se răcească, apoi
se porționează.

ŞTEVIA

INgrEdIENTE

2 ouă, 7 linguri de ulei, 7 linguri de lapte, 7 linguri
de zahăr, praf de copt, un pliculeț de  sare, un pliculeț
zahăr vanilat, făină cât cuprinde, un borcan de gem.

INgrEdIENTE

500 grame de ciuperci, 4-5 cartofi, 2 cepe, 2 căței de
usturoi, 2 ardei capia, ulei de floarea soarelui, 200 ml
de suc de roșii,  ierburi și boia de ardei, 1 legătură de
frunze de pătrunjel verde, sare, piper.

gulAș dE PosT

PrăjITură cu gEm, dE PosT 
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE
Talon valabil în perioada 17 - 23 martie 2023

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 2

camere în Deva, 60 mp, str. Aleea

Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2

intrări, 2 focuri, 2 băi, balcon,

terasă, proiect balcon 2. Preț:

255.000 lei. Telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament trei camere
Deva, zona Astoria, decomandat, 98
mp, mobilat modern. Preț: 72.000,
telefon: 0721.055.313.

l Vând casă cu grădină, 3
camere, mobilată și utilată, baie,
bucătărie, hol, cămară, anexe, în satul
Sântandrei, suprafață construită 134
mp, teren 480 mp, apă, gaz, curent,
posibilități canalizare, încălzire cu
sobe de teracotă. Preț: 49.000 euro,
negociabil, telefon: 0723.694.612,
0741.072.837.

l Vând apartament 2 camere în
Deva, CT, gresie, faianță, balcon cu ter-
mopan, baie cu geam, izolat termic.
Preț: 52.900 euro, negociabil, telefon:
0720.175.876.

l Vând casă nouă, la 12 km de
Deva, 3 camere, baie, bucătărie, terasă
plus anexe. SC 100 mp, teren 500 mp,
apă curentă, canal. Preț: 75.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând garsonieră Deva, parter
înalt, Deva, Piața CT, termopan,
renovată și mobilată complet. 
Preț: 35.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, bl.K2, et.IV Gojdu, mobilă
din lemn veche, frigider, aragaz,
mașină de spălat, televizor, care pot fi
vândute separat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0729.947.694, 0724.524.986.

l Vând urgent spațiu comercial în
Deva, 83 mp construiți, 75 mp utili,
trei băi, termopan, curent trifazic, gre-
sie, construcție 2021-2922. Preț:
85.000 euro, telefon: 0724.077.691.

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 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 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 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 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 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 vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

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, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,
CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.
Rog fără agenți. Tel. 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 Societate comercială
ÎNCHIRIAZĂ SPAŢIU PENTRU
BIROURI ÎN DEVA, str. Avram Iancu
(vis a vis de Catedrala Episcopală).
Informaţii la telefon: 0724.237.696.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, pe termen lung, în Deva,
zona Opera,  35 mp, termopan, CT, et.2,
mobilată și utilată complet. Preț: 160
euro/lună plus garanție. Prefer per-
soane cu serviciu. Tel. 0722.564.004.

l Închiriez spaţiu comercial (45
mp) în Brad, strada Liceului, vizavi de
Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi
Crişan”. Tel. 0745.368.070, 0740.239.234.

l Închiriez convenabil, la curte, în
zona spitalului Deva, o cameră cu in-
trare separată, cu baie și posibilități
de a găti, unei persoane serioase, 
fără vicii.  Telefon: 0724.451.762.

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 Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și pen-
tru alte activități. Tel. 0725.168.007.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, Deva, pe Cioclov-
ina. Preț: 150 euro, tel. 0722.722.523.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, 
telefon: 0726.319.204.

TeReNURI

l Vând teren în Deva, 620 mp, FS
30m, apă și canalizare, curent
aproape. Preț: 12.000 euro, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren intravilan Deva,
2180 mp, FS 30 m, apă, canal, loc
drept, asfalt. Preț: 30 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0745.202.448.

l Vând 2,62 ha teren arabil, în
Lunca Mureșului (Simeria Veche), 
5 euro mp. Negociabil. 
Telefon: 0721.732.638.

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.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media,

Bd. Decebal, bl. 5, parter

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând teren extravilan Ribiţa,

suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte

la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.

0742.136.978 sau 0799.756.235.

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

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 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 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 Vând Dacia Super-Nova, 1600
mc, de culoare verde,4 uși, 3000 km.
Preț: 1000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Vând parbriz Dacia 1310, plus
garanția aferentă, preț: 150 lei și radi-
ator mic sau mare pentru Dacia 1310,
preț: 100 lei, triple spate Dacia Super
Nova, plus electromotor și suport
motor, telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină Hyundai Accent,
2007, 1500 cmc, 63.000 km, stare
bună, preț 5000 euro. Telefon:
0729.947.694.

l Vând VW Tiguan, AF 2010,
102.000 km, 4x2, prim proprietar, în-
matriculat în România, adus din Ger-
mania. Preț: 11.000 euro, telefon:
0726.141.632.

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 VW Sharan, AF 1999
TDI, 1,9, volan pe dreapta, înmatric-
ulat cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un
an). Preț: 1000 euro, tel.
0736.029.836.

CERERI/OFERTE SERVICII

l Familie tânără, dorim să îngri-
jim o persoană în vârstă (sau soț și
soție), din Deva sau împrejurimi. Tele-
fon: 0732.517.062.

l Efectuez foraje puțuri apă. 
Telefon: 0748.086.424.

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmiere.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Persoană autorizată execut
lucrări interior-exterior, tencuieli,
șape, gleturi, lavabile, plăci ceramică,
lemnărie, rigips, parchet, diferite mon-
taje, instalații etc. în Hunedoara și 
împrejurimi. Preț negociabil, telefon:
0724.302.866, 0254.719.709. 

l Căutăm loc de muncă, doi frați
orfani, din Deva: Alina, 43 de ani,
Cristi, 37 ani. Telefon: 0727.502.894.

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 Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

MATRIMONIALE

l Bărbat serios, fără vicii, 53 de
ani, Hunedoara, apartament propri-
etate, caut o relație  (femeie) serioasă,
de viitor, inclusiv căsătorie. Relații la
telefon: 0754.899.659, după ora 17,00.

l Pensionar, 65 de ani, 1,82/99,
divorțat, casă la țară (Ialomița), sin-
gur, doresc să cunosc o doamnă de
vârstă  apropiată, nefumătoare, pen-
tru prietenie, eventual căsătorie. 
Telefon: 0728.243.445.

l Pensionar, văduv, de 73 ani, 
1,75 m înălțime, cu casă și mașină,
doresc cunoștință cu o doamnă văduvă,
vârsta 65-70 ani. Tel. 0723.949.343.

l Domn singur, 54 de ani, 190/95

kg, din Deva, doresc cunoștință cu o

doamnă creștină penticostală sau

baptistă din Deva sau împrejurimi.

Aștept SMS la nr. 0752.396.515.

l Bărbat singur, 56 de ani, cu
situație materială foarte bună, caut
doamnă serioasă pentru prietenie,
eventual căsătorie. Tel. 0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-

protestant, pensionar, doresc

cunoștință cu o domnișoară sau

doamnă creștină, vârsta peste 50 de

ani, pentru prietenie, căsătorie. Adresă

e-mail:cristi53@yahoo.com.

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 tel. 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 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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat de Înregis-
trare pe numele Ciocan Persida,
Persoană Fizică Autorizată, număr de
ordine în registrul comerțului:
F20/745/18.08.2009. Se declară nul.

l Pierdut certificat internațional
de conducător de ambarcațiune de
agrement categoria C,D pe numele
Popescu Ilie Gabriel, cu numărul
73146,  eliberat de Ministerul Trans-
porturilor și Infrastructurii în data de
10.01.2023. Se declară nul. 

l Pierdut certificat operator
radio pe numele Popescu Ilie Gabriel
având CNP: 1670720203156. 
Se declară nul.

DIVERSE

l Vând mașină de cusut electrică,
adusă din Germania. Preț: 250 lei,
telefon: 0769. 473.088.

l Vând carburator Dacia 1310,
aproape nou. Preț: 0769.473.088.

l Vând radiator Dacia, 100 lei,
electromotor Renault Clio, 100 lei, ra-
diator Dacia, pe injecție, 100 lei. Tele-
fon: 0254.776.082.

l Vând vin alb și roșu, din
struguri selecționați, producție pro-
prie, fără chimicale sau alte ingredi-
ente. Preț: 8 lei/litrul, cantitate
minimă 5 litri. Telefon: 0724.451.762.

l Vând grup pentru făcut cosi-
toare, de cosit pe cartofi. Preț: 400 lei,
telefon: 0769.473.088.

l Vând celular nou, Samsung A10,
de culoare neagră. Preț: 600 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

l Vând mobilier din lemn, frigider
Beko, mașină de spălat Whirlpool,
Telefon: 0729.947.694.

l Cumpăr plug cu 2 brăzdare pen-
tru tractor, 30 CP. Tel. 0254.776.082. 

l Vând cadru de mers
(rolator)nou, dotat cu scaun și coș.
Preț: 300 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând 2 bucăți saltele pat cu

dimensiunea de 90/200 cm,

grosime 20 cm. Saltelele sunt cu ar-

curi individuale și spumă, în stare

foarte bună, utilizate foarte puțin.

Preț 450 lei/buc. Tel.0729.399.156.

l Vând goblenul ”Orhidee”,
înrămat în ramă ovală, din lemn,
17x12 cm. Preț: 0725.483.189.

l Vând țuică de mere, 50 de
grade, 35 de lei/kg. Tel. 0724.383.042.

l Vând parbriz Dacia 1910 și 
garnitura aferentă. Preț: 150 lei, 
telefon: 0254.776.082.

l Vând loc de veci în cimitirul
catolic din str. Eminescu, Deva, ame-
najat bordură înaltă și capac, trotuar
de jur împrejur. Taxe plătite în avans
pentru cinci ani. Tel. 0747.019.383.

l Vând cadru de mers, cu roți,
nou, dotat cu scaun și coș. Preț 300 lei,
telefon: 0745.750.705.

l Vând două fotolii (noi), 
frumoase, preț avantajos. Telefon:
0729.942.745, 0254.216.491.
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C
asa de Cultură a Mu-
nicipiului Brad a
găzduit joi, 16 mar-

tie a.c., un eveniment de
mare sensibilitate, re-
memorând trei mari
personalități din mine -
ritul Țării Zarandului:
nicolae Lungu, tudor 
andrei Kiszely, foști di-
rectori și Grigore verzeș,
inginer șef geolog. 

Evenimentul, organizat de
către Fundația ,,Auraria Barza-
Brad”, a reunit peste 100 de
foști angajați ai Minei Barza,
ocazie cu care, timp de două
ore a fost trecut în revistă rolul
celor trei specialişti în dome-
niul exploatării aurifere din
zona Brad. Aurel Circo, Ga -
briela Popescu, Florin Cazacu
- primarul municipiului Brad,
Nicolae Pantea, Dumitru
Fodor - fost rector al Institutu-

lui de Mine Petroșani, Bianca
Leucian, Fabius Kiszely, prin
cuvântul lor, au adus un
omagiu celor trei personalități
brădene trecute în neființă. 

Atmosfera a fost una emo -
țio nantă, aducându-se în
prim-plan întâmplări de odi -
nioară din viața Minei Barza,
cât și din activitatea celor trei
specialiști, comemorați de
către Fundația „Auraria Barza
– Brad”, împreună cu cei
prezenți la eveniment. Fără
îndoială, cei trei brădeni au
scris istorie în mineritul bră -
dean, implicarea lor în sem -
nând și dezvoltarea activității
economico-sociale din această
zonă, cunoscut fiind faptul că
în perioada de glorie a miner-
itului, Mina Barza a  atins un
număr de aproape 6000 de
salariați.

Fundația „Auraria  Barza –
Brad” a fost înființată tocmai
pentru a aduce în prim-plan

fapte și întâmplări din viața
comunității locale, de a pro-

mova cultura și spiritualitatea
zonei. Toate aceste întâmplări
au fost și sunt posibile printr-
o implicare a conducerii aso -
ciației, sufletul viu al acesteia
fiind Nicolae Pantea, o perso -
nalitate a cărui activitate pu -
blică se întinde pe o perioadă
de peste 52 de ani.

În semn de prețuire și
recunoștință, Compania de
Presă „Accent Media” i-a de-
cernat, în  cadrul manifestării,
o diplomă de excelență pentru
merite deosebite în pro-
movarea culturii și tradițiilor
mineritului în Țara Zarandu-
lui.

Evenimentul s-a încheiat
într-un cadru sărbătoresc, la
un local din Brad, unde foștii
ortaci și-au spus tradiționalul
”Noroc Bun!”, la un ”pahar de
vorbă”.

Cornel Poenar
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Petroşani: Final de anchetă 
în accidentul cu şase copii

Deva - Procurorii Parche-
tului de pe lângă Tribunalul
Hunedoara au finalizat urmă -
rirea penală şi l-au trimis în
judecată, în stare de arest
preventiv, pe autorul acciden-
tului de circulaţie de la Pe tro -
şani, soldat cu decesul unui
copil de 11 ani şi rănirea altor
cinci minori. Accidentul a
avut loc în luna decembrie
2022, pe o trecere de pietoni
din Petro şani.

Tânărul de 19 ani, din Ani-
noasa, este învinuit de
săvârşirea infracţiunilor de
omor, tentativă la infrac -
ţiunea de omor calificat, con-
ducerea unui autovehicul fără
permis şi sub influenţa al-
coolului, precum şi părăsirea

locului accidentului, a infor-
mat Parchetul de pe lângă
Tribunalul Hunedoara. 

Rechizitoriul şi dosarul
cauzei au fost trimise Tribu -
nalului Hunedoara, spre com -
petentă soluţionare.

Reamintim că şoferul bă -
nuit de comiterea faptei ar fi
urcat băut şi fără permis de
conducere la volan, el fugind
de la locul faptei.

Trei dintre copiii acci -
dentaţi au fost transportaţi
ulterior la un spital din Timi -
şoara, iar ceilalţi au rămas
internaţi la Spitalul de Ur -
genţă din Petroşani. 

Un băiat de 11 ani a murit,
a doua zi, la Terapie Intensivă.

Romos - Modalităţile de in -
tensificare a cooperării între
România şi Regatul Haşemit al
Iordaniei în privinţa schim-
burilor comerciale din dome-
niul agricol au constituit tema
discuţiilor purtate între mi -
niştrii agriculturii din cele două
ţări, Petre Daea şi Khaled
Hneifat, care au vizitat o fermă
de ovine din comuna Romos,
judeţul Hunedoara.

Preşedintele CJ Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, şi-a exprimat
bucuria ca o fermă din judeţ să
fie gazda unei asemenea vizite,
apreciind că în acest fel se arată
un exemplu de bună practică la
nivel european.

„Mă bucur că activitatea fer-
mierilor hunedoreni este pre -

zentată ca exemplu solid de
bună practică în domeniul
zootehniei la nivel european.
Datorită eforturilor depuse de
fermieri şi de specialiştii din
Ministerul Agriculturii şi Dez -
voltării Rurale, România are
şansa uriaşă de a transforma
agricultura româ neas că într-
una competitivă. Judeţul Hune-
doara se află pe drumul

mo    dernizării agriculturii şi al
creşterii potenţialului agricol,
iar vizita de astăzi este o dovadă
puternică în acest sens”, a arătat
preşedintele Consiliului Jude -
ţean Hunedoara. 

Ferma de ovine din comuna
Romos este apreciată de auto -
rităţile judeţene ca fiind un
etalon pentru sectorul zoo -
tehnic din judeţul Hunedoara.

Miniştrii agriculturii din România şi Iordania -
vizită la o fermă de ovine din comuna Romos

Personalităţi din mineritul
zărăndean, comemorate la Brad 


