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magazinPag. 8
Mult așteptata primăvară 
începe să se instaleze, dar
odată cu ea apare și astenia,
o stare caracterizată 
prin lipsa de energie și
oboseală generală.

aDministraţiePag. 4
Primăria Băiţa a câştigat
trei proiecte care au ca
scop renovarea şi
creşterea eficienţei 
energetice pentru 
trei cămine culturale 
din comună.

GRATUIT

turismPag. 16
Staţiunea Vaţa de Jos, 
o perlă a turismului 
hunedorean, se redeschide
pentru cei interesaţi de
tratamentele care se pot
face aici.

150 
lei

130 
lei
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În noaptea de sâmbătă spre duminică 
trecem la ora de vară. /pag. 9

Fondat de Cornel POENAR

Caz incredibil: bătut pentru că

rula cu viteză mică

Deva - Un bătrân de 76 de ani a ajuns la spital după ce a fost

bătut în trafic de un tânăr care i-a reproşat că ar fi condus maşina

cu viteză prea mică pe un bulevard din municipiul Hunedoara.

Bătrânul ar fi fost claxo nat în trafic de tânărul de 28 de ani, care

se afla cu maşina în spatele său, deoarece ar fi rulat prea încet. 

Apoi, când victima a parcat la o cunoştinţă din cartierul Peştişu

Mic, agresorul a coborât din autoturismul personal şi l-a lovit pe

bătrân cu pumnul în zona feţei. După aceea, tânărul a dat cu pi-

ciorul în portiera din stânga-faţă a maşinii septuagenarului şi i-a

rupt maneta ştergătoarelor de parbriz.

Bărbatul de 76 de ani  a fost transportat la o unitate medicală din

municipiul Hunedoara în vederea unui consult medical de special-

itate, iar celălalt conducător auto, în vârstă de 28 de ani, din Hune-

doara, a fost identificat la scurt timp de poliţişti şi condus la sediul

Poliţiei Municipiului Hunedoara pentru audieri.

Drogurile - necazul care cuprinde 
şi tinerii din licee
Drogurile - necazul care cuprinde 
şi tinerii din licee

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 24 - 30 Martie 2023!
De acum înainte în fiecare săptămână ai 

talonul norocos în Accent Media!

Safetyautoserv 
Deva 
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– Pentru început,
punctați-ne cele mai semni-
ficative date biografice.

– Am lucrat în cadrul
poliției judiciare în cadrul IJP
Timiș din anul 2012, iar în
anul 2017 am fost admis la
Institutul Național al Magis-
traturii. Încă de când am
îmbrăcat roba de magistrat
am fost procuror la Parchetul
de pe lângă Jude cătoria
Hunedoara și sunt căsătorit
cu o hunedoreancă.

– A te afla în fruntea unui
parchet este o activitate cu
multă responsabilitate și
profesionalism. Cum co -
men  tați?

– Nu numai funcția de con-
ducere, ci însăși funcția de
magistrat presupune respon-
sabilitate și profesionalism,
ca orice altă funcție publică,
de altfel.

– De ce credeți că vă
onorează această funcție?

– Este o onoare să ocupi
orice funcție de magistrat, nu
doar una de conducere.

– Care vă sunt calitățile
ce vă ajută în exercitarea
atribuțiilor de prim-pro -
curor?

– Cred că de-a lungul ex -
perienței acumulate am con-
statat că pot realiza un
management adecvat al tim-
pului, al eficientizării muncii,
al conducerii și colaborării cu
colegii și îmi face plăcere să
lucrez în echipă, toate aspecte
importante în activitatea atât
a unui procuror, cât și în spe-
cial al unui prim-procuror.
Bineînțeles, acestora li se
adaugă și alte elemente defin-
itorii pe care cei din mediul
meu profesional ar putea să
le detalieze, percepându-le
mai bine decât mine.

– Aveți și calități care vă
deranjează?

– Cred că fiecare om are o
înșiruire de calități care, în
viziunea sa ori a celorlalți, pot
fi și defecte.

– Odată cu preluarea
funcției, ce măsuri aveți în
vedere pentru eficienti-

zarea activității la nivelul
Parchetului?

– Mi-am propus să con-
tinui bunele practici deja ex-
istente la momentul preluării
funcției, dezvoltate de ante-
cesorii mei, să mențin buna
relaționare în cadrul parche-
tului, precum și între parchet
și celelalte instituții, inclusiv
cu reprezentanții mass-
media.

– Pe ce veți pune accent și
care vă sunt pretențiile față
de activitatea subalter -
nilor?

– Nu mă raportez la ei ca
subalterni, ci ca la colegii mei,
și doresc ca împreună cu
aceștia să continuăm să avem
o relație adecvată cu tot ce
înseamnă oameni implicați în
actul de justiție.

– Vorbiți-ne puțin despre
agenda de lucru a parchetu-
lui în această perioadă.

– În această perioadă
procurorii din cadrul Parche-
tului de pe lângă Judecătoria
Hunedoara și organele de

cercetare penală sunt în
căutarea unor soluții cât mai
potrivite în vederea mini ma -
lizării timpului de soluționare
a cauzelor aflate spre so lu -
ționare.

– Credeți în legea com -
pen sației?

– Fiecare om are propriul
set de credințe, repere.

– Care vă sunt gândurile
de viitor privind destinul
dvs. profesional?

– O perfecționare continuă
în vederea îndeplinirii adec-
vate a responsa bilităților im-
plicate de profesia de
ma gistrat.

– Ce face un prim-
procuror în timpul liber,
între activitatea profesio -
nală și cea familială?

– Activitatea preferată de
relaxare o reprezintă conver -
sația cu marii autori, din tre-
cut și din prezent, prin
intermediul lecturării ope -
relor acestora.

– Ce date statistice din

bilanțul activității Parche-
tului în anul 2022 ne puteți
oferi?

– În cursul anului 2022
procurorii din cadrul Parche-
tului de pe lângă Judecătoria
Hunedoara, după cum ne
spunea purtătorul de cuvânt,
au avut de soluționat un
număr de 5728 de dosare și
au soluționat 2156 de dosare.
Încărcătura pe procuror a
fost de 954 de cauze, media
dosarelor soluționate pe
procuror fiind de 359.

Au fost întocmite 153 de
rechizitorii și 18 acorduri de
recunoaștere a vinovăției,
fiind trimiși în judecată un
număr de 180 inculpați.

De asemenea, procurorii
din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Hunedoara
au participat la judecarea
unui număr de 1079 cauze
penale și 106 cauze civile, și
au soluționat un număr de
1083 alte lucrări.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara
- un nou prim-procuror

Dialog cu prim-procurorul TUDOROAIA Gabriel

P
roiectul „Fii avocat
în școala ta”, inițiat,
finanțat și imple-

mentat de Uniunea
Națională a Barourilor din
România, în parteneriat
cu Ministerul Educației,
derulat, la nivelul
județului Hunedoara, de
24 avocați voluntari din
cadrul Baroului Hune-
doara, continuă și în 2023.

Demarat în luna martie
2022, proiectul - după cum ne
spunea  avocat Claudia DAVID
(foto) - s-a adresat unui
număr de peste 20 de mii de

elevi de școală generală și
gimnaziu din toată țara, peste
1.000 de avocați voluntari
fiind implicati în desfășurarea
orelor de educație juridică
non-formală, în prezent fiind
în derulare ediția a II-a (anul
școlar 2022 - 2023). 

În județul Hunedoara, în
perioada noiembrie - decem-
brie 2022, 15 clase din 5
unități de învățământ, din
mediul urban și rural (Deva,
Hunedoara, Lupeni, Șoimuș),
au beneficiat de orele de
educație juridică non-
formală. 

Cum să eviți să fii victima
unor infracțiuni violente, sex-
uale sau informatice; ce sunt
drepturile și libertățile; care
sunt limitele exercitării lor și
ce înseamnă să fii avocat,
judecător ori procuror sunt
doar câteva dintre informa -
țiile pe care elevii hunedoreni
le-au aflat de la avocații vo -
luntari. 

Succesul proiectului se
reflectă în reacțiile elevilor,
care au fost rugați să
răspundă anonim unor ches-
tionare, acestea relevând
aprecierea de care s-au bucu-
rat orele de educație juridică
non-formală la nivel național
(calificativele „foarte util” și
„foarte bun” fiind acordate de
elevi în peste 90% din
cazuri).

Ediția a II-a a proiectului
„Fii avocat în școala ta” va
continua până la finalizarea
anului școlar curent, elevii ur-
mând să fie implicați și în
activități exemplificative,
practice, cum sunt procesele
simulate, vizitele în săli de
judecată și dezbateri libere. 

Pagină realizată de
Ioan Vlad și 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Proiectul „Fii avocat în școala ta” continuă

până la finalizarea anului școlar curent

R
ecent, la sediul
Direcției Generale
Implementare Plan

Național de Redresare și
Reziliență, primarul
orașului Hațeg - Adrian
PUȘCAȘ (foto), a semnat
contractul de finanțare a
proiectului „Construirea
de locuințe nZEB plus
pentru tinerii din oraș -
lot 2”  finanțat din fonduri
europene prin Planul
Național de Redresare și
Reziliență al României.
(15.480.268 lei cu TVA,
echivalent a 3.144.670
euro)

Investiția va consta în con-
struirea de noi locuințe pen-
tru tinerii din grupurile și
comunitățile marginalizate,
respectiv 6 module de locuit

cuprinzand 36 apartamente.
O clădire cu consum de ener -
gie aproape egal cu zero
(nZEB - nearly Zero-Energy
Building) cu o performanţă
energetică  foarte ridicată, la
care necesarul de energie din
surse convenţionale este
aproape egal cu zero sau este
foarte scăzut şi este acoperit,
în cea mai mare măsură, cu
energie din surse regenera-
bile.

La Hațeg - construirea 
de locuințe nZEB plus 

pentru tineri
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Deva – În lipsa unei
legislaţii severe, care să des-
curajeze traficul, deţinerea şi
consumul de droguri, flagelul
stupefiantelor se întinde cu
repeziciune. Programele de
prevenţie par să fie făcute
degeaba, în condiţiile în care
informaţiile despre traficul şi
consumul de droguri apar din

ce în ce mai des, iar
protagoniştii sunt elevii de
liceu. 

Doar în această săptă -
mână, la nivel naţional am
asistat la percheziţii în urma
cărora elevi de liceu, unii de
la şcoli cu prestigiu de apărat,
au fost puşi sub acuzare de
procurorii DIICOT. 

O acţiune de răsunet a avut
loc zilele trecute în Bucureşti,
când peste 20 de tineri, unii şi
de 17 ani, au fost acuzaţi de
trafic de droguri. Altă anchetă
se află în derulare la Bacău,
cu opt persoane implicate în
comercializarea de substanţe
psihoactive în licee. 

Drogurile- necazul care cuprinde 
şi tinerii din licee

La un liceu din Deva

Nici judeţul nostru nu a
scăpat de acest păcat. S-a în-
tâmplat chiar în această
săptămână, iar protagonistul
este un elev de 17 ani, care
învaţă la un liceu din Deva.
Tânărul a fost prins cu
droguri asupra lui în timp ce
se afla în Macedonia de Nord,
alături de alţi tineri, în cadrul
unui program Erasmus. 

Elevul făcea parte dintr-un
grup de 12 tineri selectaţi din
judeţul Hunedoara pentru a
lua parte la un program Eras-
mus la Skopje, în Macedonia
de Nord. Tânărul este elev la
Liceul Tehnologic „Dragomir
Hurmuzescu” din Deva, iar
selecţia tinerilor care au luat
parte la acest program a fost
efectuată prin Centrul
Judeţean de Resurse şi Asis -
tenţă Educaţională (CJRAE)
Hunedoara.

Anchetă internă

Drogurile au fost desco -
perite de cele două profe-
soare care însoţeau grupul de
elevi, iar ulterior a fost oprită
participarea la derularea pro-
gramului Erasmus şi s-a so-
licitat întoarcerea acasă a
tinerilor. Elevul în cauză a fost
audiat, însă, de autorităţile
din Macedonia de Nord

Conducerea Inspectoratu-
lui Şcolar Judeţean (IŞJ)
Hunedoara a deschis o an -
chetă în acest caz.

„A fost numită o comisie
care va analiza acest incident
nefericit. Va trebui să punem
un accent mai mare pe activi -
tatea de prevenţie în dome-

niul prevenirii consumului de
droguri. Vom colabora cu
Centrul Judeţean Antidrog
pentru recomandările nece-
sare, iar elevul va trebui aju-
tat să depăşească acest
moment”, a declarat inspec-
torul şcolar general Maria
Ştefănie.

Părinţii cer măsuri
urgente

Federaţia Naţională a
Părinţilor - EDUPART solicită
măsuri urgente pentru com-
baterea consumului și trafi-
cului de droguri în rândul
tinerilor. Organizaţia semna -
lează amploarea “alarmantă”
pe care a luat-o consumul de
droguri şi că vârsta consuma-
torilor a scăzut foarte mult în
ultimii ani, concomitent cu
creșterea numărului de con-
sumatori din rândul adoles -
cenților.

“Autoritățile locale și națio -
nale cu atribuții de prevenție
și supraveghere pentru con-
sumul și traficul de droguri
trebuie să conștientizeze am-
ploarea fenomenului, gravi-
tatea situației în care s-a ajuns
și să întreprindă măsuri ime-
diate. Considerăm că este
necesar ca Ministerul Afaceri -
or Interne și Agenția Națio -
nală Antidrog să își regân-
 dească sistemul de comba -
tere, prevenție, intervenție și
consiliere, astfel încât acțiu -
nile întreprinse în acest scop
să fie vizibile și să aibă efectul
scontat. 

Este extrem de importantă
demararea unei ample cam-
panii de informare și educare
a familiilor pentru ca acestea
să cunoască și să înțeleagă
motivele care determină un
copil să consume droguri (de
la curiozitate, teribilism și
până la modul prin care ei
încearcă să facă față unor
probleme personale sau so-
ciale), să recunoască semnele
care indică consumul de
droguri, să fie pregătiți să
gestioneze o astfel de situație
și să ofere suport emoțional
pentru copiii/tinerii con-
sumatori. (…)

În același timp, este nevoie
să fie implementat un sistem
de servicii medicale adresate
consumatorilor minori prin
înființarea unor centre de
tratament (detox) pentru mi-
nori”, se arată într-un comu-
nicat al EDUPART. 
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P
roiectul de lege Pl-
x nr. 354/2022, pe
care l-am inițiat

alături de colegul meu -
deputatul PNL Florin
Roman,  ce permite
emiterea titlurilor de
proprietate pentru
deținătorii terenurilor
din zonele care nu au
fost colectivizate, a
primit aviz favorabil din
partea Comisiei pentru
agricultură și a Comisiei
juridice din Camera
Deputaților.

Inițiativa legislativă de
modificare și completare a
Legii fondului funciar restabi -
lește situația reală a proprie -
tății asupra terenurilor, care
nu este reflectată în mod real
în evidențele de carte funciară
sau în registrele agricole. În
plus, are implicații directe și
în realizarea unor obiective de
interes național sau local pen-
tru dezvoltarea infrastructurii
și promovarea unor investiții,
precum și accesarea de fon-
duri europene. 

Actuala reglementare este
deficitară, nu respectă prin-

cipiul universalității și nu
rezolvă problema proprietății
imobilelor care urmează să fie
expropriate în procedurile de
expropriere pentru utilitate
publică. 

După intrarea în vigoare a
Legii nr. 165/2013, opinia
Autorității Naționale pentru
Restituirea Proprietăților
exprimată în adrese înregis-
trate la Instituția Prefectului,
titlul de proprietate se poate
emite autorilor inițiali sau
moștenitorilor acestora pen-
tru suprafețele de teren in-
travilan sau extravilan
aferente zonelor necoopera-
tivizate, care nu au fost recon-
stituite în temeiul legilor
fondului funciar și sunt în
posesia persoanelor fizice
conform înscrierilor din car -
tea funciară. Tocmai această
nedreptate este corectată
acum prin inițiativa legislativă
promovată, în condițiile în
care în multe cazuri în aceste
zone lipsesc tocmai extrasele
de carte funciară.

Proiectul de lege pe care l-
am inițiat permite ca titlul de
proprietate să poată fi emis

autorilor inițiali sau moște -
nitorilor acestora pentru
suprafețele de teren intravilan
sau extravilan aferente zo -
nelor necooperativizate, care
nu au fost reconstituite în
temeiul legilor fondului fun-
ciar și sunt în posesia per-
soanelor fizice.

Astfel, conform modifică -
rilor propuse, deținătorii
terenurilor din zonele care nu
au fost cooperativizate pot so-
licita, la cerere, comisiei
județene emiterea titlului de
proprietate astfel:

a) dacă deţinătorii sau
moştenitorii acestora figu -
rează cu terenul în registrele
agricole sau registrele cadas-
trale şi în evidenţele fiscale; 

b) terenul nu face parte din
domeniul public sau nu a fost
înscris în evidenţe ca fiind în
domeniul privat al statului
sau al unităţilor administra-
tiv-teritoriale;

c) nu fac obiectul cererilor
de reconstituire sau consti-
tuire a dreptului de propri-
etate de către alte persoane.

Deputat Vetuța Stănescu,
Președinte PNL Hunedoara

Titluri de proprietate 
pentru deţinătorii

terenurilor din zonele care
nu au fost colectivizate

Băiţa – Finanţările neram-
bursabile reprezintă princi-
pala modalitate prin care
administraţiile locale din co-
munele judeţului reuşesc să
deruleze investiţii majore.
Banii europeni sau cei
proveniţi din programe negu-
vernamentale ajută enorm
primăriile care nu dispun de
bugete mari, aşa cum se
întâmplă cu cele din mediul
urban. Dar pentru a accesa
aceste sume este nevoie de o
echipă bună, care să poată
concepe şi scrie proiectele ce
trebuie depuse la diverse or-
ganisme cu rol de manage-
ment al finanţărilor. 

Primăria comunei Băiţa şi-
a asumat dezvoltarea mai
multor investiţii cu ajutorul
fondurilor guvernamentale
sau europene, cele mai re-
cente contracte de finanţare
fiind semnate zilele trecute
de primarul Damian Diniş. 

„Am semnat trei contracte
de finanţare pentru re-
alizarea a trei proiecte de efi-
cientizare energetică a
că  mi nelor culturale din sa -
tele Fizeş, Sălişte şi Trestia.
Clădirile aveau nevoie de
aceste lucrări de reparaţii
capitale, în care acoperişurile
vor fi schimbate, vom înlocui
geamurile şi tâmplăria, uşile.
De asemenea, vom face
izolaţia exterioară şi se vor
reface sistemele de încălzire.
Valoarea totală a acestor pro -

iecte se ridică la circa 2 mili -
oane de lei, fonduri asigurate
prin Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă (PNRR)”,
a detaliat primarul comunei
Băiţa. 

Cele trei investiţii se află
acum faza de proiectare şi
DALI, administraţia locală
sperând ca lucrările să poată
începe, cel mai târziu, în
această vară. Termenul de fi-
nalizare este în cel mult 12
luni de zile. 

În ceea ce priveşte pe-
rioada actuală, în satele co-
munei Băiţa se va derula
campania de curăţenie de
primăvară. Se apropie Săr bă -
toarea Paştelui, iar admi nis -
traţia locală doreşte ca toată
comuna să arate foarte bine. 

„Se execută lucrările de
primăvară, ne pregătim de
Paşte. Facem plantări de ar-
bori, flori, pomi fructiferi. Ne
dorim să păstrăm tradiţia
anilor trecuţi şi comuna
noastră să arate foarte bine şi
în această perioadă”, a
menţionat primarul Damian
Diniş.

Totodată, săptămâna vi-
itoare, când se marchează
Săptămâna Verde, în acţiunile
de primăvară vor fi angrenaţi
şi elevii şcolii generale din
Băiţa. 

Copiii vor fi angrenaţi în
acţiuni de plantare a unor
puieţi şi flori pe haldina Băiţa
şi în centrul comunei. 

Băiţa: Finanţări nerambursabile

pentru căminele din Fizeş,

Sălişte şi Trestia



C
um altfel ne-am fi
putut întâlni cu
primăvara care a

venit, cum altfel i-am fi
putut deschide porțile 
inimilor noastre dacă nu
dedicând ceasuri speciale
poeziei? Am serbat, 
așadar, și în acest an, Ziua
Internațională a Poeziei
împreună, creatorii de
poezie și iubitorii ei. 

Cei care au stabilit ca ziua
de 21 martie să fie ziua poeziei
din întreaga lume au avut în
vedere, sigur, emoția și bucuria
pe care le simțim de îndată ce
renaște întreaga natură. De
aceea și noi, în această zi am
fost împreună, am lăsat în
urmă răsufletul rece al iernii și
am privit cu speranțe renăs -
cute spre viața care nu înce -
tează să palpite în fiecare colț
de natură. 

Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara –
Deva, cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Asociația Oa-
menilor de Cultură și Artă din
Județul Hunedoara, a încheiat,
așadar, seria activităților cul-
turale organizate în luna mar-
tie cu o manifestare artistică
dedicată Zilei Internaționale a
Poeziei. În această zi, 21 mar-
tie, la Sala de Lectură a biblio -
tecii, a avut loc o emoționantă
întâlnire cu poeți hunedoreni
care au prezentat publicului
un florilegiu de poezii din
creația proprie. Moderatorul
manifestării a fost cunoscutul
jurnalist Tiberiu Vințan, om de
aleasă cultură și bun cunos -
cător al poeților hunedoreni,
care a ghidat publicul prin uni-
versul plin de farmec al
poeziei. 

Ne-am bucurat de prezența
domnului Costel Avram, ad-
ministrator public în cadrul
Consiliului Județean Hune-
doara, prieten bun al biblio -
tecii, iubitor de cultură, care
este mereu alături de noi și ne
sprijină în organizarea activi -
tă ților culturale. Cu acest

prilej, domnul Costel Avram a
făcut un gest impresionant, în-
mânând din partea Consiliului
Județean Hunedoara poetei
Elisabeta Bogățan o Diplomă
de excelență post mortem
pentru scriitorul și omul de
cultură Ioan Dan Bălan în
semn de apreciere și recu noș -
tință pentru întreaga creație
dedicată literaturii, culturii și
promovării moștenirii spiri-
tuale hunedorene.

A fost prezent alături de noi
și subprefectul județului Hu -
ne doara, domnul Gheorghe-
Bogdan Urdea.

Cu mai bine de 150 de ani
în urmă, poetul francez
Charles Baudelaire considera
că „Orice om sănătos poate
rezista fără mâncare două zile
- dar nu și fără poezie”. Este un
adevăr cu care milioane de iu-
bitori de poezie sunt de acord,
iar proclamarea, în 1999, a
zilei de 21 martie ca Zi
Internațională a Poeziei de
către UNESCO a fost primită cu
entuziasm de toți cei care
iubesc poezia, fie poeți, fie citi-
tori. Întâlnirea cu poezia este
întotdeauna un prilej de bu-
curie pentru suflet, este un
prilej de a crea o apropiere
unică între poeți și cei care
iubesc universul liric. 

Poeții hunedoreni care au
cinstit prin creația lor Ziua
Internațională a Poeziei – Ana
Almășana Ciontea, Camelia
Ardelean, Marioara Ardelean,
Elisabeta Bogățan, Andrei
Caucar, Anca Ciolca, Mirela

Cocheci, Ianina-Ulpia Cupșan
Morar, Valentin David, Gelu
Dobrescu, Dumitru Dumi -
trescu, Mariana Ghicioi, Nora
Hruban, Radu Igna, Virgil
Iovița, Daniel Marian, Flo-
rentina Mitrică, Dorel Neamțu,
Mariana Pândaru, Larisa
Petruț, Carmen Pinte, Paulina
Popa, Maria Sângerean-
Sibioara, Aurelian Sârbu,
Miron Simedrea, Constantin
Stancu, Victoria Stoian, Du-
mitru Tâlvescu, Tiberiu Vințan,
Robert Vladu – sunt prietenii
constanți și sinceri ai Bi -
bliotecii Județene „Ovid Den-
susianu” Hunedoara - Deva,
poeți pentru care biblioteca
este a doua casă, o casă primi-
toare ce le oferă ambianța
propice de a-și deschide sufle-
tul prin versurile pe care le-au
creat cu talent și inspirație.
Ambianța poetică realizată de
organizatorii evenimentului a
fost întregită de o serie de
panouri  pe care se găseau cele
mai reprezentative creații ale
poeților hunedoreni. Această
întâlnire cu poezia, la început
de primăvară, a reprezentat o
nouă modalitate de racordare
a bibliotecii noastre la viața
culturală de bună calitate. Cu-
vintele poetului Tudor Arghezi
sintetizează perfect tot ce
înseamnă pentru noi poezia și
de ce ținem să o omagiem an
de an: „Poezia este copilul care
rămâne în sufletul adolescen-
tului, al omului matur și al
bătrânilor, peste durere,
dezamăgire și suferință”.  

De mii de ani, din zorii
omenirii, poezia a făcut parte
din sufletul oamenilor, poezia
a fost oglinda sufletului lor,
poezia a exprimat cele mai
profunde și mai tainice senti-
mente și gânduri ale omului. 

(Citiţi continuarea pe
www.accentmedia.ro)

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara
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P
iața asigurărilor RCA
este în haos. Mili -
oane de români se

urcă în mașină și sunt
loviți de un gând de îngri-
jorare. Dacă pățesc ceva cu
mașina - nici nu știu dacă
asigurarea lor este validă
sau vor fi blocați luni de
zile cu banii dați pentru
repararea mașinilor în caz
de accident. Psihologic,
asta înseamnă un consum
mai mic, o percepție
pesimistă asupra
economiei și scădere
economică.

Nicu Marcu - Președintele
ASF a fost singurul candidat
pe funcția ASF cu sprijinul
PNL. Susținut mai apoi și de
PSD prin Daniel Zamfir.  L-am
văzut pe domnul vice pre -
ședinte ASF, domnul Cristian
Roșu fugind pe holurile Par-
lamentului de ziariști, râzân -
du-le în față și ascunzându-se
în biroul domnului Daniel
Zamfir, ca și cum ar fi la el
acasă. 

Din CV-ul domnului Nicu
Marcu reiese că are o pletoră
de studii și titluri. A lucrat
toată viața lui la Stat - a fost
plătit din banii bugetului
național și s-a perindat prin
tot felul de institute, școli,
agenții naționale. Cum am
spune noi - omul bun la toate
pe care politicienii îl mane -
vrau pe unde era nevoie. Pe
acest om, care nu a lucrat nici
o zi din viața lui în mediul pri-
vat l-au pus PNL și PSD să
supravegheze o extrem de
importantă activitate finan -
ciară a mediului privat…
Rezultatul - sute de milioane
de euro care trebuie acum
plătiți din banii bugetului de
stat, tot banii românilor.

Oamenii politicienilor în
justiție, oamenii politicienilor
în toate instituțiile publice,
oamenii politicienilor în toate
posturile de reprezen tare a
societății civile în stat. Rezul-
tatul - justiție blocată și

nefuncțională, instituții pu -
blice nefuncționale, nedrep-
tate și lipsă de reprezenta-
tivitate a societății civile în
deciziile statului - Omenii
politicienilor sunt de fapt cei
care stau de 6 pentru ca
mafioții din spatele politicie-
nilor să poată fura această
țară. Clasic - Dormiți liniștiti,
ei vă lucrează bine. 

România are oameni capa-
bili care pot ocupa aceste
funcții public, și mulți dintre
ei se încăpățânează dintr-un
simț al datorie și dedicării
pentru țară să aplice pentru
aceste funcții. Și acești oa-
meni se pregătesc pentru
concursuri și audieri. Și sunt
excelenți ca pregătire, profe-
sional și recomandări, tot ce
trebuie. Însă, și știu personal
câteva cazuri deja, se pregă -
tesc de o mare dezamăgire -
îmi spun - ”și așa vor alege
oamenii lor, puși de PNL sau
a PSD-ului”, vizibil inferiori
din punct de vedere profe-
sional sau chiar nepotriviți
pentru funcție. 

Clasa noastră politică este
precum un mucegai care
sufocă o dulceață de țară. Cu
cât lăsăm mucegaiul mai
mult, cu atât dulceața se
irosește mai mult, iar muce-
gaiul crește. Nu avem nevoie
de războaie sau pandemii
pentru că avem politicieni
care ne mănâncă viața pas cu
pas. Întregul sistem al
incompetenților și corupților
ne sufocă, de la spitale insalu-
bre până la stresul zilnic al
birocrației, nepăsării, de la
umilințe internaționale până
la umilințele mâinilor întinse
pentru voucherele politicie-
nilor. 

Acest mucegai trebuie
îndepărtat, clasa politică tre-
buie schimbată iar noi toți
trebuie să ne implicăm!

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală

22 HUNEDOARA
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Primăvara poeţilor
hunedoreni 
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Elevii din mai multe
școli din municipiul
Orăștie au marcat

Ziua Mondială a Apei la
sediul operatorului re-
gional de apă și canal SC
ACTIVITATEA GOSCOM
S.A., în încercarea de a-și
crește nivelul de respon -
sabilizare cu privire la
importanța apei curate și
a conservării acesteia.

Pe data de 22 martie,
aproximativ 500 de elevi și
cadre didactice din cadrul
mai multor școli au participat
la un eveniment organizat de
operatorul regional de apă și
canal SC ACTIVITATEA GOS -
COM S.A., care a constat în
prezentări, ateliere interac-
tive și activități educative de-
spre importanța apei.

Unul dintre obiectivele
principale ale evenimentului
a fost de a conștientiza tinerii
cu privire la importanța apei
și a conservării acesteia.

Activitățile au fost organizate
astfel încât să ofere elevilor o
înțelegere mai bună a modu-
lui în care apa este prelucrată
și furnizată către gospodăriile
din Orăștie.

"Elevii noștri sunt viitorul
orașului și este important să
înțeleagă cât mai bine im por -
tanța apei și să ia măsuri pen-
tru a proteja resursele de apă
ale orasului nostru", a de-
clarat un reprezentant al ope -
ratorului regional de a păși
canal.

Unul dintre punctele de
atracție ale evenimentului a
fost o prezentare interactivă
despre procesul de tratare a
apei, care a implicat de -
monstrații și experimente
pentru a arăta elevilor cum
apa este preluată din sursele
naturale, cum este curățată și
cum este distribuită către
casele și gospodăriile din
oraș.

"Elevii mei au învățat mul -
te lucruri interesante astăzi
despre modul în care apa este
tratată și furnizată către
casele noastre. Este impor-
tant să înțelegem procesul
pentru a putea lua decizii mai
bune în viitor cu privire la
modul în care putem con-
serva apa și a o utiliza în mod
responsabil", a declarat unul
dintre profesorii care au par-
ticipat la eveniment.

În concluzie, Ziua Mon -
dială a Apei a fost un eveni-
ment educativ și interactiv
care a reușit să crească
conștientizarea cu privire la
importanța apei curate și a
conservării acesteia printre
tinerii din Orăștie. Prin astfel
de evenimente, elevii pot de-
veni mai informați și mai
implicați în protejarea re -
surselor de apă ale orașului și
în conservarea lor pentru
generațiile viitoare.

Ziua Mondială a Apei,
sărbătorită la 

Goscom Orăştie

Încercarea de a manipula
opinia publica referitor la
prețul /metru cub apă, canal și
apă pluvială este de neaccep-
tat și regretabilă. În scrisoarea
deschisă către Primarul Mu-
nicipiului Orăștie ne-am referit
la prețul total pe care-l plătesc
cetățenii pentru apă, canal și o
medie a apei pluviale, plus
TVA, care este  de aproximativ
9 lei și nu 4,18 lei, cum susține
directorul  Fabius Kiszely.
Societățile plătesc doar de
anul trecut și plătesc sume as-
tronomice de la câteva sute de
lei pe luna, la câteva mii de lei.
Această apă pluviala se
plătește datorită hotărârii
Consiliului Local ( PSD, PNL,
USR ), ea nefiind obligatorie,
așa cum iarăși susține
neadevărat Fabius Kiszely.
Această persoană nu mai
poate fi credibilă cu nicio
afirmație deoarece avem
atâtea dovezi că nu a spus
adevărul și amintim doar
câteva: la Radio Color, Ziarul
Palia Orăștie, în diferite comu-
nicate și chiar în ziarul  ”Accent
Media”, nu a recunoscut care
este cheltuiala societății cu
salariul său de peste 25.000
lunar, plus 10.000 lei  cheltu-
iala cu naveta și ,,șoferul“ său
încă din ianuarie 2021.

Amintim următoarele acte
care dovedesc afirmațiile
noastre: BVC Activitatea
Goscom, pentru director a fost
realizată o cheltuială încă din
anul 2021 la 30.06. de 152.495
lei, ceea ce înseamnă 25.415
lei lunar, la care se adaugă
minim 10 000 lei salariul an-
gajatului de la Brad și costul
transportului (iarăși nu vă
crede nimeni când spuneți că
nu vă decontați carburantul,
nici dumneavoastră, nici anga-
jatul de la Brad, deoarece nu
este posibil să facă cineva
naveta de la Brad-Orăștie-
Brad și să suporte costul din
salariul de ,, sofer”) . 

În adresa transmisă de
Ministerul de Finanțe Sindicat-
ului Speranța, prezentată pub-
lic de mai multe ori, rezultă
fără putință de tăgadă că direc-
torul  Fabius Kiszely are o
indemnizație lunară egala cu
4,5 salarii medii brute pe ra-
mura de activitate tra tarea,
captarea și distribuirea apei,
salariu care în luna septem-
brie 2020 a fost de 5079 lei,
conform INSSE, de unde
rezultă că încă din 2020 aveați
o indemnizație lunara de
22855 lei !!!!

Referitor la indemnizația
membrilor CA, iarăși ascun -
deți adevărul. În anul 2020,
indemnizația membrilor Con-

siliului de Adminis trație al Ac-
tivitatea Goscom  a fost 910 lei,
indemnizație stabilită de Con-
siliul Local de la acea vreme,
consiliu din care făceam și eu
parte. Prin adresa
nr.9168/10.11.2020, membrii
CA au solicitat ca indemnizația
lor lunara să fie egală cu un
salariu mediu brut, respectiv
5079 lei. În septembrie 2020,
solicitare aprobată de actualul
Consiliu Local, care este și AGA
la Activitatea Goscom. Avem
încă o dovadă la ce am afirmat
și scris, anume în BVC al
societății la capitolul 2, în
trimestrul 2, 2021 s-a realizat
o cheltuială de 53580 lei, ceea
ce înseamnă la cei trei membri
ai CA 17.860 lei/membru la 3
luni, ceea ce înseamnă 5953
lei/lună / membru!!!!

Despre ,,așa-zisa legalitate a
selecției’’, atât a dumnea -
voastră cât și a domnilor Pașca
Ioan, Lupșa Adrian și a doam-
nei Orzescu Cristina (membri
marcanți ai PSD Orăștie) sun-
tem toți convinși că s-a făcut
corespunzător prevederilor
legale!!!

Mai aveți niște ,,vise’’ care
pot fi periculoase, prin afir -
mația că Sindicatul Spe ranța a
încasat taxe de protecție. Vă
sfătuiesc să nu vă uitați la filme
pe care nu le înțelegeți, pentru
că va faceți de râs !!! O altă
inepție, pe care niciun copil de
maxim clasa a opta nu o face,
cum puteți afirma că toate
sumele care intră, veniturile
unei persoane juridice, cum
este sindicatul, le încasează o
singură persoană, fără să
plătească taxele afe rente
salariului în cuantum de 47,25
% din salariu, domnule fost
prefect??? 

Tribunalul Hunedoara a
respins cererea dumneavoas -
tră de a vă îna poia așa-zisa
taxă de protecție și a pus într-
o poziție ingrată Camera de
Conturi Hunedoara, care așa
cum susți neam și noi, a făcut
un abuz (să fie oare trafic de
influență marca PSD??).  Taxe
de pro tecție, toată lumea știe
că plătesc doar unii membri
marcanți ai PSD la cei care i-au
numit în funcții publice la stat
cu salarii foarte mari. Vă
numărați și dumneavoastră
printre ei ??   

Deci, domnule Fabius
Kiszely, director la Activitatea
Goscom Orăstie din partea
PSD, (partid care, cu siguranță
nu vă va mai susține ), cine
minte ?!

Nicolae Constantin Stoica

Preşedinte Sindicatul

“Speranţa” Orăştie

DREPT LA REPLICĂ



United Galați și Auto-
bergamo Deva au
reeditat   finala

Cupei României de anul
trecut.  În 2016, cele două
mari rivale jucau în finala
Cupei României chiar la
Sala Sporturilor din Deva. 

Autobergamo s-a impus
atunci la limită, 3-2. A fost ul-
timul trofeu al Cupei Româ -
niei cucerit de gruparea
deveană. Pentru finala din
acest an, antrenorul celor de
la Autobergamo Deva, repu-
tatul Ricardo Cámara Sobral
a contat pe serviciile a doi
oameni de bază, Leonardo
Moura și Florin Matei
reveniți în lot după  sus-
pendarea survenită la meciul
de la Odorhei, dar nu a bene -
ficiat și de sprijinul lui

Bernardo dos Santos, care a
primit un cartonaș galben în
jocul cu West Deva și a fost
suspendat pentru marea
finală!

Față în față cu râvnitul
trofeu pe masă, cele mai
bune echipe de futsal din
România au luptat într-un
adevărat spectacol în fața a
peste 800 de spectatori. De-
venii au controlat partida și
au reușit să înscrie prin
Florin Matei primul gol al fi-
nalei in min.6 și apoi din nou
în min. 11 învingându-l pe
portarul naţionalei, Petrişor
Tonița pentru 2-0.

Oaspeţii au reuşit să re-
ducă din diferenţă prin Vlă -
duţ Dudău în min.12, iar
Iulian Cojocaru a înscris în
min.15  pentru Autobergamo

Deva, dar în minutul urmă -
tor Dudău realizează dubla
pentru gălaţeni, iar  scorul a
fost 3-2 pentru gazdele tur -
neului, scor cu care s-a

încheiat prima repriză.
Repriza secunda a început

cu o dominare tactică a deve-
nilor, dar echipa gălățeană a
reușit să egaleze, 3-3 în

min.27 prin Dos Santos Pele
și partida s-a relansat. De-
venii au revenit şi  în min.31
au înscris prin Moura spre
bucuria celor 800 de specta-
tori din tribune.

Cu trei minute înainte de
final Cireș a ratat egalarea,
dar devenii au reușit să se
desprindă decisiv prin golul
înscris de Iulian Cojocaru
care a adus scorul la 5-3 pen-
tru Autobergamo. 

Moura a mărit avantajul
devenilor la 6-3, iar gălaţenii
au redus din handicap prin
Cireş şi în ultimul minut prin
Arauho. 

Scor final 6 la 5 pentru
echipa deveană care câştigă
Cupa României, ediţia 2022-
2023 în aplauzele publicului
din tribune.
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Futsal  

Autobergamo Deva câştigă Cupa României

La Bacău s-au
desfășurat, la finalul
săptămânii trecute în-

trecerile Campionatelor
Naționale de atletism în
sală pentru juniori de cate-
goria a  III- a, competiție
derulată  sub tutela
Federației Române de
Atletism.

Au participat tinerele spe -
ranțe ale atletismului ro -
mânesc, mulți dintre cei care
au luat startul fiind posibilii
candidați la a fi selecționați în
loturile cu care România va
participa  la competițiile inter -
naționale după Jocurile Olim -
pice de la Paris 2024.

CSS Hunedoara a avut
reprezentanți care au obținut
rezultate  bune dar este remar -
cabilă performanțăa pe care a
înregistrat-o tânărul Răzvan
Toth, pregătit de antrenorul
emerit  Stefan Beregszaszi și
care și-a trecut în palmaresul
personal și al clubului hune-
dorean două medalii.

Sportivul legitimate la
clubul din orașul siderurgis-
tilor a cucerit o medalie de aur

și titlul de campion national în
proba de 800 m  cu timplu de
2:04.79 și o medalie de bronz
în proba de 1500 m pe care a
finalizat-o în 4:20.72.

Așa cum declara , prof. Ma-

rieta Ilcu-Răileanu, aceste

rezultate vin după o iarnă de

pregătire în condițiile date, cu

antrenamente pe ploaie, în

noroi, cu deplasări la stadionul

din Alba Iulia pentru antrena-

mentele în pantofi cu cuie,

munca echipei, sacrificiile

sportivului, profesionalismul

antrenorului au fost răsplătite

de comportamentul și perfor -

manțele obținute!

Mai mult, calitățile tână -

rului atlet de la CSS Hunedoara

îl  recomandă pentru rezultate

viitoare, el muncind cu seriozi -

tate, implicare și dorință de

afirmare!

Felicitări  sportivului hune-

dorean  dar și antrenorului

emerit Stefan Beregszaszi, care

continuă  cu lansarea unor  noi

talente  pentru atletismul  ro -

mâ nesc.

Atletism 

Performanță remarcabilă 
pentru  un atlet  hunedorean

Sâmbătă s-au
defășurat la Alba Iulia
întrecerile unei noi

ediții a tradiționalei
competiții de nivel na-
tional Cupa “Alba Caro -
lina”, la care au fost
prezenți peste 300 de
sportivi reprezentând ma-
joritatea secțiilor de
performanță din țară.  

Secțiile reunite de la Deva
și Hunedoara  a clubului
Champions Club  Karate au
prezentat în concurs un
număr de 35 de sportive care
au revenit acasă cu 70 de
medalii (din care 29 de aur,
13 de argint și 28 de bronz),
la finalul concursului sportivii
hunedoreni clasându-se pe
locul secund în clasamentul
clubuirlor

Au cucerit câte două me -
da lii de aur în probele de kata
și kumite individual, la
diferite categorii de vârstă:
medalii de aur : Ariana Sârbu,
Matei Mărtinesc, Melissa
Drăgan, Alesia Sârbu ,Ayana
Bejanaru, Sofia  Tunaru Sofia
și Kevin Moț. Câte o medalie
de aur la palmaresul clubului
au adus: Nichols Sârbu, An-
drei Melnic Tudor, David
Chirițoiu,la kata, Denisa
Cărăbuș, Damian Ceucă,
Adelina Simina și Delia Mar-
tin toți în probele de kata iar
la kumite aurul a fost adus de
Alexandra Macovei,Carina
Pascal, Lucas Abrudan,Serena
Pascal și Eric Rad,

Medalii de argint la  kata în

aceste întreceri au cucerit
sportivii: Ana Maria Popa,
Mirela Popa,Lucas Abrudean,
Bianca Pop, David Mastacan
și Diana Andrei iar la kumite
Ianis Abrudean, Sevda
Ciorăscu, Damian Ceucă, Pa-
tricia Badea,

O parte dintre sportivii  de
la secțiile din Hunedoara și
Deva au cucerit medalii de
bronz după cum urmează: la
proba de kata individual-
Roland Gherghey, Ianis
Abrudean, Alexandra Ma-
covei, Ianis Sârbu, Andreas
Pascal, Serena Pascal, Eric
Rad, Elisei Petroescu, Cristina
Suciu, Sevda Ciorăscu Gloria
Mastacanu, Andrei Cîrjan, Ca-
rina Pascal și Patricia Badea,
iar în proba de kumite Ana
Maria Popa, Nicholas Sârbu,
Roland Gherghely, Andrei
Tudor Melnic, Ianis Sârbu,

Bianca Pop, Andreas Pascal,
Elisei Petroescu, Alice
Răzvan, David Chiritoiu,
Cristina Suciu, Adelina Si -
mina, Andrei Cârjan, Diana
Andrei și Delia Martin. Echipa
de kata a clubului alcătuită
din Alexandra Macovei, Alesia
Sârbu și Ayana Bejenaru a
cucerit medalia de aur.

Toți acesti tineri sportivi
sunt pregătiți de sensei Larisa
Militaru  la Deva și de sensei
Adrian Crețu la Hunedoara
iar pentru secția din Deva
menționăm  că  Matei Mărti -
nesc  (foto) este noul cam-
pion, care calcă de pe acum
pe urmele fratelui său, multi-
plul campion mondial,și Eu-
ropean la karate, Mihai
Mărtinesc.

Felicitări tuturor acestor
tineri sportivi și multe suc-
cese în viitor!

Karate   

Sportivii de la Champions, medaliați 
la  Cupa "Alba Carolina"



M
ult așteptata
primăvară începe
să se instaleze, dar

odată cu ea apare și aste-
nia, o stare caracterizată
prin lipsa de energie și
oboseală generală. Chiar
dacă nu este considerată o
boală, astenia de
primăvară se instalează
foarte ușor și pune orga -
nismul la grele încercări.
Ce este de făcut pentru a
evita astfel de stări, vom
vedea în continuare. 

Simptomele asteniei
Pot fi de ordin fizic, se

caracterizează printr-o stare
continuă de epuizare și
oboseală, la care se adaugă
stările de melancolie, supă -
rare şi anxietate, oboseală,
lipsa interesului pentru
activităţile cotidiene, insom-
nie, creşterea sau scăderea în
greutate, iritabilitate, scrie
click.ro. Dar pe lângă acestea,

specialiștii au mai identificat
și simptome psihice, adică im-
posibilitatea de a duce un
lucru la bun sfârșit, tristețea
fără motiv, stări de irascibili-
tate și chiar pierderea intere-
sului pentru activitățile prefe-
rate. 

Și în astfel de situații, na -
tura ne stă iarăși la dispo ziție,
terapiile naturiste fiindu-ne
de un real folos, fără a avea
efecte adverse, cum se
întâmplă cu unele medica-
mente.

Durata asteniei

de primăvară
Primele semne apar pe la

mijlocul lunii februarie și se
accentuează spre sfârșit de
martie, spun cercetătorii. Dar
durata este în funcție de
persoană și de rezistența or-
ganismului la schimbările
dintre anotimpuri. Dacă simp-
tomele țin mai mult de trei

săptămâni, atunci este nece-
sar să fie consultat medicul
specialist.

Remediile naturiste
Împreună cu o alimentație

adecvată pot ajuta organismul
să se acomodeze noului ano -
timp sau chiar grăbesc proce-
sul de tranziție, scrie doc.ro.
Astfel că, un regim alimentar
bazat pe alimente bogate în
vitamine și minerale, ceaiu -
rile, plantele de primăvară, cât
mai multe fructe, dar şi exer -
ci țiile în aer liber pot aduce
multe beneficii.

Ceaiurile din plante 
Au efecte tonice și ener-

gizante, redând echilibrul or-
ganismului.

Ceaiul de urzică 
Plantă cu puteri nebănuite,

urzica apare la început de
primăvară, având un conținut

impresionant de vitamine și
minerale. Pe lângă o mulțime
de calități, ceaiul de urzică are
acțiune antidepresivă asupra
organismului. Dacă se folos-
esc frunzele proaspete pentru
prepararea lui, se respectă ra-
portul de două căni de apă la
o cană de frunze. Apa se
toarnă peste frunzele de
urzică, se lasă să fiarbă, iar
după ce se oprește focul,
amestecul se lasă la infuzat
timp de cinci minute, apoi se
strecoară. Lichidul obținut se
poate îndulci cu miere de al-
bine.

Frunzele și tijele 
de păpădie

Care apar tot la început de
primăvară sunt de un real
folos. Se pot consuma zilnic,
pe stomacul gol, cinci-șase tije
de păpădie neînflorită, sau o
mână de frunze verzi, scrie
sanatate.ro. O cură durează
șapte zile. 

Verdețurile de sezon
Spanacul, leurda, lobodele,

urzicile, salata verde ajută la
combaterea stărilor de ner-
vozitate, senzația de slăbi -
ciune sau oboseală. Acestea
conțin o mare cantitate de fier
și pot fi consumate zilnic în
salate sau alte preparate
culinare.

Ceaiul de cătină 
Este  unul din cele mai

apreciate energizante natu-
rale, fiind numit și ”ginsengul
românesc”. Are acțiune tonică,
crește imunitatea organismu-
lui și menține sistemul nervos
sănătos, spun cercetătorii.
Des pre el se spune că este  cel

mai bun vaccin antigripal.

Uleiul de cătină 
Dacă este consumat la în-

ceputul primăverii, are rolul
de a regenera organismul. Se
administrează de trei ori pe zi,
câte 10-20 picături, timp de
zece zile.

Ceaiul de coada
șoricelului

Pe lângă că este un detoxi-
fiant de excepție, ceaiul de
coada șoricelului este liniș -
titor, crește imunitatea orga -
nis mului, reglează tensiunea,
tratând și alte afecțiuni, spun
cercetătorii. 

Măceșele
Pline de minerale și vita-

mine, măceșele întăresc sis-
temul imunitar, ajutând la
refacerea organismului după
o iarnă lungă, în care au lipsit
fructele și legumele proas -
pete. Pot fi administrate sub
formă de pulbere, obținută
prin măcinarea cu râșnița de
cafea, de 3-4 ori pe zi, timp de
o lună.

Sportul și alimentația
Au un rol decisiv în lupta

cu astenia de primăvară.
Plimbările în aer liber, ali-
mentele bogate în vitamine și
proteine ajută mult în această
perioadă. Se va renunța la ali-
mentele grele, consumate în
timpul iernii, folosindu-se
salatele, în amestec cu ger-
meni de soia sau alte cereale,
spun cercetătorii. Și, foarte
important, se vor consuma
cât mai multe lichide.

Cornelia Holinschi
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și efectele ei asupra
organismului
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primăvară 
și efectele ei asupra
organismului



Aavut loc, anul
acesta, la data de 20
martie, când ziua a

fost egală cu noaptea. În-
cepând cu această dată,
timp de 93 de zile, ziua va
continua să crească, până
la solstițiul de vară.
Echinocțiul de primăvară
din acest an s-a produs
doar cu câteva zile înainte
de trecerea la ora de vară
în România. El are o
semnificație aparte, fiind
marcat încă din antichi-
tate, prin numeroase ritu-
aluri și tradiții, în funcție
de cultura fiecărui popor. 

În momentul
echinocțiului de

primăvară
Soarele traversează ecua-

torul ceresc, trecând din
emis fera australă a sferei
cerești în cea boreală. Punctul
de intersecție a eclipticii cu
ecuatorul ceresc se numește
punctul vernal, termen folosit
pentru definirea coordo-
natelor astronomice ecuato-
riale, potrivit wikipedia.
Primăvara astronomică în-
cepe pentru toată emisfera
nordică, odată cu echinocțiul
de primăvară. În emisfera
sudică, fenomenul astro-
nomic marchează începutul
toamnei astronomice. În
regiunile polare din emisfera
nordică începe lunga zi
polară, iar în cea sudică,
noaptea polară, fiecare dintre
acestea durează câte șase
luni.

Odată cu echinocțiul
de primăvară

Emisfera nordică începe
să se încline mai mult spre
Soare, acest lucru ducând la
creșterea numărului de ore
de lumină, răsăritul soarelui
fiind mai devreme, iar apusul

mai târziu, spun specialiștii.
În emisfera sudică, feno -
menul este invers.

Trecea la ora de vară
În țara noastră, trecerea la

ora de vară se face în ultimul
weekend din luna martie,
res pectiv pe data de 26 mar-
tie, când ceasurile se dau cu
o oră înainte, ora 03,00 de-
venind astfel ora 04,00.

Chiar dacă Comisia Euro -
peană a propus renunțarea
la această practică încă din
2019, demersul a întâmpinat
rezistență din partea unora
dintre statele membre. Și
cum până la această dată nu
s-a stabilit nimic, țara

noastră a ales să facă parte
din țările care respectă
această schimbare a orei.

Cum ne afectează
schimbarea orei

În urma studiilor efectu-
ate s-a constatat că, adap -
tarea organismului la
schim barea orei durează
aproximativ o săptămână, în-
trucât ne vom trezi cu o oră
mai devreme decât eram
obișnuiți. Și cum ora se
schimbă de două ori pe an, în
lunile martie și octombrie,
fiecare dintre noi simțim
diferit acest lucru. În astfel
de condiții, nivelul de stres
poate crește și pot apărea

dificultăți de concentrare
atât la serviciu, cât și la
școală. Pentru persoanele cu
afecțiuni cardiace sau pentru
cele care suferă de depresie,
efectele schimbării ritmului
biologic ar putea fi mai se-
rioase. Dar treptat ceasul
nostru biologic se va sin-
croniza cu noua oră și totul
va reintra în normal. 

Ideea schimbării
orei de vară

Este atribuită omului de
știință Benjamin Franklin și
provine din secolul al XVIII-
lea. În 1895, neozeelandezul
George Vernon Hudson a
făcut această propunere,

susţinând că ar avea nevoie
de mai multă lumină pentru
a studia insectele. Această
idée a fost pusă în practică
pentru prima dată în timpul
Primului Război Mondial, de
câteva ţări din Europa, scrie
wikipedia.ro. Primii au fost
germanii în anul 1916 (30
aprilie-1 octombrie, apoi bri-
tanicii, tot în anul 1916
(între 21 mai – 16 octombrie,
urmând apoi țări ca Belgia,
Danemarca, Franţa, Italia,
Luxemburg, Olanda, Norve-
gia, Portugalia, Suedia și Tur-
cia, potrivit timeanddate.com.
SUA a introdus ora de vară la
31 martie 1918. În țările ecu-
atoriale și tropicale nu se
aplică schimbarea orei în-
trucât durata zilei este egală
de-a lungul anului.

***
În țara noastră, ora oficială

de vară a fost introdusă pen-
tru prima dată în anul 1917, în
timpul Primului Război Mon-
dial. După război s-a renunțat
la folosirea orei de vară,
aceasta fiind reintrodusă în
anul 1932, din rațiuni eco-
nomice, scrie ro.wikipedia.org.
Începând cu anul 1943 prac-
tica trecerii la ora de vară a
fost suspendată, fiind reintro -
dusă abia în anul 1979.

Cornelia Holinschi
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Începutul primăverii astronomice

Echinocțiul de 
primăvară în 
următorii ani

2024 - 20 martie 05:06;
2025 - 20 martie 11:01;
2026 - 20 martie 16:46;
2027 - 20 martie 22:25;
2028 - 20 martie 04:17.
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În plan profesional, încercați să
vă puneți la curent cu toate
noutățile întrucât concurența
este mare. Participați la în-
truniri sau discuții cu persoane
importante, de la care aveți
multe de învățat. În familie, lu-
crurile încep să se așeze.

Problemele financiare vă
preocupă încă de la începutul
săptămânii. Aveți facturi de
achitat, taxe, impozite și nu știți
cu ce să începeți. La serviciu vă
grăbiți să finalizați un proiect
cât mai repede, întrucât este
aducător de venituri substan -
țiale.

S-ar putea ca în această
perioadă să vi se propună o co-
laborare tentantă. Vă gândiți
serios să o acceptați, dar n-ar
strica să vă consultați cu un
specialist în domeniu. Reușiți să
rezolvați problemele urgente și
să vă eliberați de niște obligații
neplăcute.

Aveți nevoie de câștiguri
imedia te și încercați să valo -
rificați toate oportunitățile
ivite. În acest sens, negociați cu
partenerii de afaceri fiecare
amănunt, iar până la urmă lu-
crurile vor ieși așa cum vă
doriți. Spre finalul intervalului
primiți o sumă de bani.

La locul de muncă vă bucurați
de aprecierea șefilor. Ideile
voastre sunt apreciate, dar tre-
buie să fiți mai atenți la tot ce
spuneți întrucât alții inten țio -
nează să și le atribuie. În
discuțiile cu persoanele mai di-
ficile încercați să nu dați
răspunsuri imediate.

Vă preocupă mult familia și
faceți totul pentru ca lucrurile
să meargă bine. Realizați lu-
cruri care păreau imposibile la
început, iar satisfacțiile vor fi
pe măsură. La serviciu nu sunt
probleme deosebite, așa că vă
puteți continua în liniște
munca.

Începeți săptămâna în forță,
veți avea dialoguri cu șefii și co-
laboratorii, pentru că proiectul
la care lucrați trebuie finalizat.
Gestionați o echipă mai mare
de lucru și este posibil să vă
schimbați planurile făcute. Vor
fi discuții în familie legate de o
moștenire.

Câștigurile voastre nu vor
crește în perioada imediat
următoare, dar reușiți să vă
descurcați cu banii pe care-i
aveți. În plus, s-ar putea să
primiți cadouri sau recom-
pense, care vă vor bucura mult.
Spre sfârșitul săptămânii vă
întâlniți cu rudele apropiate. 

La începutul intervalului sunt
posibile dialoguri cu șefi sau
reprezentanți ai unor firme im-
portante. Eforturile voastre din
ultima vreme încep să prindă
contur, dar comunicarea cu cei
din jur este deficitară. N-ar
strica să faceți un efort în plus.

A venit vremea să vă ocupați și
de activitățile pe care le-ați tot
amânat. Nu de altceva, dar la
un moment dat, lucrurile se pot
aglomera și nu veți mai avea
timp de nimic. Dacă este cazul,
cereți sprijinul prietenilor sau
colegilor de serviciu.

Urmează o perioadă mai
dificilă pentru voi, în care aveți
nevoie de sprijinul unor per-
soane importante. Întâlnirile și
dialogurile cu acestea vor fi de
bun augur, iar lucrurile vor
intra pe făgașul normal. Aveți
nevoie de liniște și relaxare.

Vă preocupă în mod deosebit
cariera și faceți totul pentru a
vă realiza. Ideile voastre sunt
apreciate, dar totuși, doriți să
continuați un proiect mai vechi.
Sunt posibile discuții cu cei din
jur, pe care reușiți să le depășiți
doar prin diplomație și calm.

• Într-un loc aglomerat 
I se face rău unei persoane
- E vreunul din voi doctor? 
- Da, eu sunt.
- Ce specializare?
- Doctor în matematică.   
- Prietenul meu moare...   
- Minus 1.

Cerere în căsătorie
- Iubito, vrei să te căsătorești cu mine?
- Dacă-mi cumperi un inel de aur cu diamante…
- Mamăăă… Cât de delicat m-ai refuzat!

• Într-un salon de spital…
- Cum se prezintă pacientul?, întreabă doctorul.
- Zice că vrea acasă, că îi este dor de nevastă…
- 400 mg ibuprofen, că iar delirează…

• Învăţătoarea
– Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână

să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele
de acasă?

– Mama e plecată din localitate!

• În familie
- Tu și soția aveți uneori păreri diferite ?
- Da, dar ea nu știe…

• Curiozitate
- Bade, cum ți-ai dat seama că o să te atace

ursul?
- Păi s-o uitat la mine fix, ca și muierea!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 25 martie, ora 20,00

O răzbunare cu gust
Acțiunea filmului are loc în anii 50, în Australia

și spune povestea lui Myrtle "Tilly" Dunnage.
Acuzată pe nedrept de crimă, Myrtle a fost nevoită
să plece de acasă, la vârsta de zece ani, iar acum
revine în orășelul natal, ca să-și îngrijească mama
bolnavă. Cu un simț estetic deosebit, după ce a ple-
cat de acasă, Tilly a devenit la Paris expertă în
modă, având ocazia să învețe despre croitoria houte
couture. În orășelul natal, ea este întâmpinată de
agentul de poliție Horatio Farrat. Ajunsă acasă, Tilly
se va răzbuna pe cei care i-au greșit și îi va trans-
forma pe localnicii australieni cu ajutorul creațiilor
ei vestimentare.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

M - MEI - E - ZISI - KARA - RIIE - CAI - JAB - CLU - S - RELUA - PO - TIRI - PAIR - INSTRUI - G - S - O - NOE - TETA - HUDSON - CITIVA - GAIE - TO -
RADAR - RARIT - TIR - RETEA - EON - BAT - MIEI - LIRE - TARAN - RS - ABC - NUTRI - O - PITIGAIAT - EMIR - SA - IN - SV - LINISTE - MDE - ST -
G - OIERI - IUI - LINTE - RE - AA - IARASI

Vineri, 24 martie
PRO CINEMA, Mașina de bani
ANTENA 1, ora 20,30, Pe cont propriu

Sâmbătă, 25 martie
TVR 1, ora 21,00, Se rezolvă, amigo
PRIMA, ora 21,30, Nevinovatul

Duminică, 26 martie
TVR 2, ora 20,00, Un comisar acuză
PRO CINEMA, ora 20,30, Șapte suflete

Luni, 27 martie
NAȚIONAL TV, ORA 21,00, Îngerii lui Char-

lie
TVR 1, ora 22,00, Fire de iarbă

Marți, 28 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Pe jumătate 

mort 2
TVR 1, ora 22,00, Fără scăpare

Miercuri, 29 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Casa de sticlă
TVR 1, ora 22,00, Spânzurătoarea

Joi, 30 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Căutarea
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Războiul lumilor



C
ând societatea o să
priceapă de ce un tip
cu o avere de

aproape jumătate de mil-
iard de dolari merge cu
metroul și spune cele de
mai jos, atunci va avea o
șansă de a fi mai mult
decât boala oribilă, care
distruge și ucide tot ce are
mai frumos această plan-
eta.

“Nu pot face parte dintr-o
lume în care bărbaţii îşi
îmbracă soţiile în prostituate,
dezvelind tot ce trebuie
preţuit. Acolo unde nu există
conceptul de onoare şi dem-
nitate. Unde femeile nu vor
copii, şi bărbaţii nu vor o fam-
ilie. Unde fraierii se consideră
oameni de succes la volanul
maşinii tatălui, şi unde un tată
cu un strop de putere
încearcă să demonstreze că
eşti un nimeni. Unde oamenii
declară în mod fals că au
credinţă în Dumnezeu fără
nicio cunoaştere sau înţele -
gere a propriei religii. Unde
conceptul de gelozie e consid-
erat o ruşine şi modestia un
dezavantaj. Unde oamenii au
uitat de iubire şi îşi caută pur
şi simplu un partener. Unde
oamenii repară fiecare
colţişor al maşinii, dar ei
arată atât de mizerabil încât
doar o maşină scumpă poate
ascunde asta. Unde băieţii
risipesc banii părinţilor în
cluburi, maimuţărindu-se pe
sunete primitive, şi femeile se
îndrăgostesc de ei”, scris
Keanu R.

Multe din acestea descrise
de  Keanu R sunt obținute cu
bani de la instituții de credit
și bănci. Daca nu ar fi luat
credite, nu existau nici afaceri
prospere, nici lux, iar luxul  a
creat haos în mintea unora. 

Băncile  străine 

din România 

Finanțează economia doar
cu 8% și suntem singura țară
în care valoarea garanției este
mai mare decât creditul. Nu
se face o analiza pe credit ca
în alte țări, doar pe gaj.

Cutremurul bancar din
SUA nu va afecta România și
nici Europa, momentan. Eu
cred că SUA se apropie de o
recesiune. BNR a dat asigu -
rări ca nu se va întâmpla
nimic la noi. Și analistul Ilie
Șerbănescu semnaliza că

România nu are un sistem
bancar real și că falimentele
din SUA nu va afecta sistemul
bancar de la noi, care nu
finanțează. economia. ”Stocul
de credite în România este
sub 50% din PIB. În America
are 250% din PIB, dintr-un
PIB imens și în orice țară din
lume creditele sunt între 200
și 250% din PIB. Acolo apar
asemenea probleme, dar în
România este imposibil să
apară. Nu au cum să dea fali-
ment dacă ei nu finanțează
economia. Băncile dau bani
numai statului. România este
singura țară din lume unde
garanțiile trebuie să
depășească valoarea creditu-
lui. La noi nu se dau credite
pe analiză de afacere, cum se
face în toate țările, ci se dau
credite punând gaj niște
bunuri care valorează mai
mult decât creditul. Ăsta nu-i
credit, e jaf. 

Mai mult, ”băncile străine
din România, la ele acasă, dau
credite mult mai ieftine decât
la noi, iar profitul declarat de
sistemul bancar din țara
noastră este cel mai mare, de
departe, din toate țările Uniu-
nii Europene”, ne spune Ilie
Șerbănescu. Păi sigur, când tu
dai credite de trei ori mai
scumpe decât în țara ta, cum
să nu ai profit? Marja din care
trăiesc băncile în România
este de șase ori mai mare
decât cheltuielile pe
dobânzile la depozite. Ca să
nu mai vorbim despre faptul
că reglementările BNR nu
permit firmelor și per-
soanelor fizice să desfășoare
altcumva operațiuni finan-
ciare decât prin bănci, care te
taxează. Spun că aici riscul e
mare, dar, dacă nu le convine,
să plece. Că, dacă ar pleca, nici
nu s-ar simți. Știți cu cât con-
tribuie creditul bancar la
finanțarea economiei româ -
nești? Cu 8%! Sunt datele
Băncii Naționale, Cu 8% sau
fără 8%, nu contează, pot
pleca liniștite. Este un jaf ceea
ce fac băncile în România”. 

Cum e posibil ca o bancă
să dea faliment sau ce
înseamnă faliment bancar?
Despre vicleana, minciuna
distrugătoare a lumii bancare
am mai scris. Am explicat
simplu  cum  funcționează
băncile care absolut toate
sunt private, deși își spun

bănci naționale și cum în Eu-
ropa toate sunt filiale ale
băncii mondiale.

Pentru că falimentul unei
bănci consta în incapacitatea
ei de a avea bani lichizi. Când
acest lucru se întâmplă, banca
respectiva cere ajutor altei
bănci care poate sa o ajute cu
bani lichizi. Problema este că
acești bani lichizi nu prea mai
exista în bănci, deoarece nicio
bancă nu mai deține rezerva
de aur care să garanteze
siguranța banilor existenți. 

Acesta este motivul pentru
care băncile americane au dat
faliment. Oamenii au cerut
banii înapoi, dar nimeni nu a
putut să le restituie cifrele de-
puse. Băncile nu funcționează
numai datorită taxelor și
dobânzilor nesimțite pe care
le cer, ci datorita celei mai
grotești invenții financiare pe
care cineva a putut-o gândi
vreodată: rezerva fracționată.
Cum băncile nu pot fi contro-
late de absolut nimeni, nici
măcar de guvernul țării pe
teritoriul căreia își au sediul,
ele fac ce vor. Guvernatorul
băncii are datoria doar de a
prezenta guvernului o lista de
informare asupra tranzac -
țiilor și a inflației, restul nu
poate fi controlat de nimeni și
nimeni nu va avea puterea să
tragă la răspundere vreun gu-
vernator sau patron de banca.

”Băncile nu mai sunt de-
mult ce erau odinioară. Astăzi
sunt cel mai eficient mecan-
ism legal de camătă și furt pe
care cineva l-a inventat
vreodată. Banca îți dă niște
hârtii colorate care costa 10
cenți coala, pe care sunt im-
primate cifre, în schimbul
casei, pământului, utilajelor
tale. Îți dau hârtie igienică în
schimbul muncii tale, a
bogăției tale reale cu care
girezi tranzacția nenorocită.
Deci, o bancă falimentează
doar atunci când nu mai are
bani lichizi pentru a-și resti-
tui depunătorilor. Având în
vedere modul în care legea îi
protejează, singurii care vor
plăti falimentul băncilor, sunt
depunătorii care nu se vor
alege cu nimic”, scria doamna
Gabriela Dobrescu. 

Toată lumea face 

ce vrea!

Daca observați, în ultimii
ani, toată lumea face ce vrea,

inclusiv bancherii și politi-
cienii. 

A înnebunit lumea! Lumea
este ”un spital de nebuni’’,
este doar o impresie. ,,Starea
psihică proastă este generală:
labilitate emoțională, insecu-
ritate, frici, irascibilitate, agre-
sivitate, plâns. Contextul
astrologic favorizează crizele
celor care au fond depresiv
sau suferă de vreo tulburare
(atacuri de panică, episoade
psihotice sau maniacale, ac-
cese de furie). Se joacă pe
scena vieții rolurile de agre-
sor și de victimă, cu risc
major de a pica în plasa unor
escroci. De asemenea, șan -
tajul poate fi sport inter -
național”.

Nu cedați 

presiunilor! 

Nu stați în rolul de victimă!
Nu cădeți în capcana
vinovăției! Cugetările lui
Socrate de acum 2500 de ani
reflectă în totalitate realitatea
de astăzi. „Oamenii de rând
trăiesc ca să mănânce şi să
bea. Oamenii de valoare
mănâncă şi beau ca să simtă
că trăiesc.” Socrate.

“Mă pot ucide dar nu-mi
pot face nici un rău”, Socrate.

"Copiii din ziua de azi
iubesc luxul. Nu au maniere,
disprețuiesc autoritatea și
dovedesc lipsă de respect față
de bătrâni. Nu se mai ridică în
picioare când oamenii în
vârstă intră în încăpere. Își
contrazic părinții, mănâncă în
grabă delicatesele la masă,
stau picior peste picior și sunt
tirani cu profesorii.

Tinerii din ziua de azi nu se
gândesc decât la ei înșiși. Nu
au pic de respect pentru
părinți sau persoanele în
vârstă. Vorbesc ca și cum ei
înșiși ar ști totul și ceea ce noi
considerăm înțelepciune este
lipsit de relevanță pentru ei.
Cât despre fete, sunt directe,
lipsite de modestie și nefemi-
nine în limbaj, comportament
și îmbrăcăminte."Socrate, la
anul 400, înainte de Hristos. 

După 2500 ani 

Am ajuns de unde am ple-
cat! Puțini știu însă că, atunci
când Socrate spunea aceste
vorbe, Atena tocmai se
prăbușise deja din cauza

acestei realități sociale deca-
dente, moleșită de bunăstare,
pierduse toate războaiele și
era ruinată. Când Socrate le-a
pus în față această oglindă a
realității a fost judecat de un
juriu și acuzat de vinovăție
pentru discursul său.

Socrate a continuat să-și
spună punctul de vedere și a
fost din nou judecat.  Verdic-
tul a fost condamnarea la
moarte, verdict ce se aplica
peste o lună, într-o perioadă
când în Grecia urma să aibă
loc o mare sărbătoare rituală.

Discipolul său, Platon, i-a
propus sa-i organizeze o fugă
în surghiun.       Socrate a re-
fuzat și, în acea lună de răgaz,
și-a transmis toată învățătura
discipolilor săi.

Socrate s-a sinucis tăindu-
și venele și lăsând sângele să
curgă într-o baie parfumată,
înconjurat de adepții săi!

Și astfel, toate lucrurile in-
teligente care s-au spus
vreodată pun în evidență
unicul lucru neperisabil din
patrimoniul universal: pros-
tia comunităților umane. 

După 2500 de ani, în Gre-
cia a fost rejudecat procesul
marelui filosof antic Socrate,
care a plătit cu viața pentru
învățătura și activitatea sa
nonconformistă și a fost achi-
tat în 2012.

Rejudecarea procesului a
fost simbolică, Socrate fiind
reprezentat de zece avocați și
apărători ai drepturilor omu-
lui. 

Așa este și în ziua de azi,
nu se mai discută despre
drepturile omului, se discută
doar căile de ucidere ale
omului. 

Al dumneavoastră, același,

Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Oamenii înțelepți 
mor cu dreptatea în mână



supă cremă de ceapă verde
ingrediente:  2 legături de ceapă verde, 25 g unt, 3-4

cartofi, 500 ml lapte, 3 linguri smântână, o cană cu supă
de pui, sare, piper, pătrunjel verde.

Mod de preparare:
Ceapa verde se curăță și se pune la călit, apoi se adaugă

cartofii și supa. Totul se lasă la fiert până se înmoaie cartofii,
apoi se ia de pe foc și se adaugă pătrunjelul și laptele. Cu aju-
torul unui blender compoziția se pasează până devine
cremoasă, se asezonează cu sare și piper și se mai ține pe foc
aproximativ cinci minute. La final se adaugă smântâna. Supa
se servește cu pâine prăjită.

Mod de preparare:
Cartofii se curăță de coajă,

se taie bucăți și se pun la fiert
în apă cu sare. După ce s-au
fiert, cartofii se scurg de apă și
se pasează până se obține un
piure fin. Pe rând, se pune
untul, gălbenușul, sarea și ier-
burile aromate. La final se
adaugă cașcavalul ras, ames -
tecându-se până la omoge-
nizare. 

La carnea de pui tocată se
va adăuga ceapa tăiată mă -
runt, cașcavalul ras, boia de
ardei dulce, sarea, aromele
preferate, amestecându-se
până la omogenizare. Din

compoziția obținută se vor
forma biluțe de carne. De
asemenea, din piureul obținut
se vor forma biluțe, egale cu
numărul biluțelor de carne. Cu
ajutorul unui pahar, se vor face
adâncituri (cuiburi) în mijlocul
fiecărei biluțe de cartofi. În
fiecare adâncitură se va pune
câte o biluță de carne.

Se pregătește apoi o tavă
termorezistentă care se unge

cu unt. Biluțele de cartofi cu
carne se așază în tavă și se vor
da la cuptorul preîncălzit, pen-
tru 30 de minute, până se
rumenesc. 

Înainte de a fi scoase din
cuptor, biluțele se presară cu
cașcaval și se dau din nou la
cuptor pentru aproximativ
cinci minute. După ce sunt
scoase din cuptor, se presară
cu mărar tocat.

Mod de preparare:
Într-o cratiţă de trei litri se

caramelizează 3-4 linguri de
zahăr. Prin mişcări de rotaţie,
se vor îmbrăca pereţii vasului
cu zahărul topit, apoi cara -
melul se lasă la răcit. Între
timp, se elimină cotorul și
sâmburii de la mere și se taie

felii subțiri. Feliile se așază pe
fundul vasul îmbrăcat în
caramel, după ce acesta s-a
întărit. Separat, într-un bol se
sparg ouăle și se bat ușor cu
cele 5 linguri de zahăr, ami-
donul, în așa fel încât să nu se
facă spumă. Se adaugă apoi
esenţa de rom, praful de sare
şi laptele. Toată compoziţia se
toarnă în cratița cu zahăr
caramelizat, peste mere, în
așa fel încât acestea să
rămână așa cum au fost aran-
jate, ca la tarta de fructe. În
timp ce se toarnă laptele,
merele se vor ridica la
suprafaţă, fără să-şi strice

forma.
Cratița se va pune într-o

tavă cu apă fierbinte, care să
ajungă aproape de jumătatea
cratiței cu mere, apoi se dă la
cuptorul încins. După aproxi-
mativ 45 de minute, când
compoziția s-a rumenit fru-
mos, se poate face testul cu
scobitoarea. Dacă aceasta
iese curată, atunci crema este
gata. După ce se răcește,
crema poate fi răsturnată pe
un platou. Se poate servi cu
sosul caramel. Pentru decor,
se vor mai adăuga câteva felii
de măr sau alte fructe prefe-
rate.

inGrediente

un litru de lapte, 8
ouă, 10 linguri de zahăr
, două mere, o fiolă de
esenţă de rom, o
linguriţă de amidon ali-
mentar, care ajută
crema să fie mai
compactă, un praf de
sare

inGrediente

pentru cartofi: 700 g cartofi, 40 g unt, un gălbenuș
de ou, sare, 50 g cașcaval, ierburi aromate.

ingrediente pentru chifteluțe: 300 g carne de pui
tocată, 100 g cașcaval, o ceapă, sare, boia de ardei
dulce, mărar.

Chifteluțe de pui în Cuiburi de Cartofi 

CreMa de zahar ars Cu Mere 
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Mici secrete culinare
Ca să obținem preparate culinare perfecte, este foarte im-

portant să respectăm rețeta. Iar ca să evităm unele greșeli
mărunte, vă prezentăm câteva sfaturi utile:

• Roșiile nu se adaugă la preparate împreună cu alte
legume. Asta pentru că acestea conțin acid, iar legumele se vor
pregăti mai lent. De aceea, se prăjesc mai întâi legumele, apoi
se adaugă bulionul.

• Pastele fierte nu se spală la sfârșitul preparării. Pe
suprafața lor se formează un strat de amidon, care favorizează
absorbția sosului de roșii, acesta fiind un detaliu important la
pregătirea pastelor.

• Sarea se adaugă în supă la sfârșitul preparării. Dacă se
adaugă imediat, în timpul fierberii apa se evaporă și astfel
există riscul ca supa să devină foarte sărată.

• Cartofii fierți pentru piure, nu se zdrobesc cu ajutorul
blenderului întrucât, aceștia pot deveni o pastă vâscoasă. 

• Umplutura pentru pizza nu se va pune în cantitate mare
deasupra aluatului. Pusă în exces, aceasta nu va permite alua -
tului să se coacă bine și uniform.

• Ceapa se toacă doar înainte de a fi adăugată la preparatele
culinare. Ținută mai mult timp afară, aceasta devine amăruie.

• Bicarbonatul de sodiu nu se stinge cu oțet pentru că, cea
mai mare parte a dioxidului de carbon se evaporă, iar aluatul
nu mai este așa pufos. Ca să evităm acest lucru, procedăm ast-
fel: în două pahare, se vor pune 3-4 linguri de apă. Într-un
pahar se dizolvă bicarbonatul, iar în celălalt se stoarce sucul
de lămâie. Ambele amestecuri se toarnă în aluat.

• Cartofii, înainte de a fi puși la copt, se vor ține în apă rece,
timp de o oră. Astfel, apa va îndepărta amidonul, iar cartofii
vor deveni mai gustoși.

• Morcovul nu se prăjește împreună cu ceapa. Chiar dacă
ceapa este mai moale, aceasta se prăjește mai greu. De aceea,
abia când ceapa devine semitransparentă, se adaugă morcovul
la prăjit.

• Este foarte important ca, pentru fiecare preparat, să fie
ales condimentul potrivit. Altfel, gustul preparatul poate fi de-
naturat.
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE
Talon valabil în perioada 24 - 30 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 Închiriez convenabil garaj la
curte, în zona Sântuhalm Deva, pentru
autoturism, spațiu de depozitare sau
alte activități. Telefon:0724.451.762.

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.

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 arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,

suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte

la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.

0742.136.978 sau 0799.756.235.

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

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.

DIVERSE

lVând costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, de culoare or-
ange, preț: 120 lei, negociabil, tele-
fon:0725.483.189.

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 280 lei, neg. 
Tel. 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.

l Persoană cu dizabilități în
vârstă de 81 de ani, caut o doamnă
pentru a mă îngriji. Ea va intra în pos-
esia întregii mele averi. Telefon:
0762.595.618.

l Vând nuci, din producția anului
2022. Telefon: 0754.015.382.
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s
ituată pe Valea
Crișului Alb, la o
aruncătură de băț de

Municipiul Brad,
stațiunea Vața Băi și-a re-
deschis porțile, la finalul
săptămânii trecute, după
o perioadă îndelungată
de timp. 

Atmosfera de poveste ce
definește întreaga zonă,
dublată de miracolul apelor
cu efect curativ în tratamen-
tul balnear, a făcut din Com-
plexul Turistic Vața Băi o
mică perlă a turismului din
zona de vest a țării. 

Efectul curativ benefic al
apelor termale a atras, de-a
lungul timpului, mii de viz-
itatori, unii dintre ei găsindu-
și alinare sau chiar vindecare
în urma procedurilor reali -
zate în saloanele de trata-
ment și recuperare. 

Cum spuneam, după ani
mulți de când stațiunea fost

închisă, momentul rein trării
ei în circuitul turistic a de-
venit o realitate. Și asta
grație unui om dornic de a
readuce în topul turismului
românesc Stațiunea Vața Băi,
în care a investit bani și su-
flet pentru a-i reda frumu se -
țea și farmecul de odinioară.
Momentul redeschiderii
stațiu nii a fost marcat și de
prezența autorităților jude -
țene - Laurențiu Nistor, Pre -
ședinte al CJ Hunedoara și
Costel Avram - administrator

public, Călin Petru Marian –
prefect al județului, condu -
cători ai instituțiilor jude -
țene, Liviu Lință – primarul
comunei, invitați din zonă,
precum și de artiști renumiți,
care au susținut un program
artistic de excepție.

La eveniment a participat
și Ioan Ovidiu Muntean – fost
ministru al Telecomuni ca -
țiilor, care a contribuit decisiv
la reconstrucția an sam blului
turistic și repunerea lui pe o
bază modernă, care întru -

nește cele mai exigente ce -
rințe ale unui turist. Pentru
moment sunt deschise pu -
blicului spațiile de cazare,
restaurantul, sălile de SPA și
tratament, urmând ca în lu-
nile următoare să se re des -
chidă și ștrandul. 

Grupul de firme de la Cluj,
care îl are în frunte pe Adrian
Tomșa, și-a propus ca în viitor
să dezvolte întregul complex

turistic pe baze moderne, să
asigure un confort și un am-
bient de excepție, întrucât
cadrul natural, calitățile tera -
peutice ale izvoarelor termale
de la Vața Băi sunt un mare
atu în dezvoltarea turismului
balnear din această zonă.

Deschiderea evenimentu-
lui a fost precedată de o
slujbă religioasă, de un cu-
vânt de bun-venit al gazdelor,
precum și de alocuțiuni din
partea autorităților județene
și locale, care au scos în
evidență importanța stațiunii,
atât pentru turismul româ-
nesc cât și pentru zonă, din
perspectiva unui număr im-
portant de locuri de muncă. 

Diana Sălagea, alături de
Pera Bulz, i-au încântat pe cei
prezenți cu un superb mo-
ment artistic.

Cornel Poenar
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Deva – Un adevărat regal
de culoare poate fi numită
expoziţia vernisată, în această
săptămână, la Galeriile de
Artă „Forma” Deva, de artistul
plastic Vlad Tabac, din Repu -
blica Moldova. Sunt 33 de pic-
turi realizate în ultimul an de
artistul de peste Prut, un om
a cărui căldură şi modestie
sunt completate, în mod
fericit, de lucrările sale. 

Reunite sub genericul „Un-
DEVA”, picturile sunt caracter-

izate de o cromatică şi o
lumină deosebite, în majori-
tatea dintre ele regăsindu-se
locuri din Deva, dar şi peisaje
din România şi Moldova. 

„Obişnuiesc ca peste tot
unde am ocazia să călătoresc,
să mai şi pictez. Adică, să ies
într-o manieră aşa mai
'bătrânească', în stradă, cu
şevaletul, şi să pictez acolo o
pânză - două, în aer liber. Tot
atunci s-a întâmplat că UAP
Deva mi-a oferit, în planul ca -
lendaristic, un 'ochi' pentru a

expune lucrările, la Deva. Am
mai lucrat, în ultima jumătate
de an, şi alte lucrări dedicate
oraşului, în aşa fel încât să nu
vin cu mâna goală aici”, a spus
artistul plastic. 

Organizatorii expoziţiei,
Consiliul Judeţean Hunedoara
şi Direcţia Generală de Admi -
nistrare Monumente şi Pro-
movare Turistică (DGMAPT)
Hunedoara, în parteneriat cu
filiala judeţeană Hunedoara-
Deva a Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România, au apreciat

ineditul ideii şi luminozitatea
lucrărilor executate de Vlad
Tabac. 

„Este un moment impor-
tant pentru galeriile de artă
din Deva, dar şi pentru comu-
nitate. Artistul Vlad Tabac ne-
a făcut o mare surpriză prin
tematica acestei expoziţii,
care prezintă locuri frumoase
din municipiul Deva. Sunt
lucrări deosebite, apreciate de
public. Artistul a fost foarte

încântat de oraş, de poten -
ţialul turistic şi artistic al mu-
nicipiului Deva şi ne bucurăm
că putem fi gazdele unui ase -
menea eveniment cultural”, a
arătat directorul DGMAPT
Hunedoara, Radu Barb.

Expoziţia „UnDEVA” va
rămâne deschisă până pe 7
aprilie şi poate fi vizionată de
luni până sâmbătă între orele
10,00-18,00. Vă recomandăm
călduros, să o vizitaţi!

Expoziţia „UnDEVA” - 33 de lucrări expuse la Deva de artistul plastic Vlad Tabac

S-a redeschis Staţiunea Vaţa Băi 


