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sănătate

Rubarba a fost
cunoscută încă din
antichitate, fiind
folosită cu succes ca
element de bază
pentru o mulțime
de produse natu -
riste. Conține vita-
mine, minerale și
antioxidanți puter-
nici, dar și o canti-
tate însemnată de proteine, 
fibre și carbohidrați. /pag.9

Fondat de Cornel POENAR
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Teste pentru depistarea
COVID-19 efectuate 
contracost. Cât costă 
aceste teste la Spitalul 
Municipal din Hunedoara? 
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, prin
ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Primăriile şi-au continuat
programele de investiţii şi
în perioada pandemiei de
COVID-19. Priorităţile au
vizat obiective de
infrastructură. 
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GRATUIT

se schimbă regulile: ce avem
voie în starea de alertă?
se schimbă regulile: ce avem
voie în starea de alertă?

Se redeschid Castelul
Corvinilor, cetăţile dacice 
şi Ulpia Traiana. Condiţiile
de acces ţin cont de 
regulile de prevenire a 
infecţiilor cu noul 
coronavirus.

Episcopia Devei a donat 250 de tablete
pentru pregătirea online a elevilor care
provin din familii defavorizate. /pag.3

RubaRba – plantă cu
pRopRietăţi cuRative 

deosebite
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Medicul urolog, Ște-
fan NEGOIȚĂ, de la
Spitalul Municipal

„Dr. Alexandru Simionescu”
Hunedoara este unul dintre
tinerii veniți în orașul de pe
Cerna cu gândul afirmării
în activitatea profesională.

La propunerea fostului
maistru la Uzina de Preparare
din Teliucu Inferior, Ioan
Goleșie, din satul Cinciș-Cerna,
tratat cu mult profesionalism
de medicul NEGOIȚĂ, încer-
căm să creionăm câteva
aprecieri ale pacienților adre -
sate respectivului medic
urolog. 

Pe acest fond, maistrul Ioan
Goleșie a concluzionat: „Me -
dicul NEGOIȚĂ, prin dăruirea
față de meseria aleasă, con-
tribuie în fiecare zi la sănătatea
pacienților și îmbunătățirea
calității vieții acestora.

Prin tot ce face, consultații și
intervenții chirurgicale, prin
discuțiile sincere cu pacienții,
se dovedește a fi medicul dor-
nic în a-și cimenta valoarea
profesională, pe fondul respon-
sabilității.

Ascultă, înțelege și tratează
cu mult profesionalism pe
fiecare pacient în parte.”

... Am discutat și cu alți pa-

cienți, dar au dorit să le rămână
în anonimat identitatea, accep-
tând doar inițialele numelui și
pre nu melui. Aceștia au fost:

C. H. Orăștie: „Meseria me -
dicului NEGOIȚĂ cere o
imensă responsabilitate. De
fiecare dată știe să se apropie
de pacienți, de inima și du -
rerea acestora, ajutându-i la
men ținerea sănătății. Pentru
dânsul bolnavul înseamnă
aproapele său pe care-l face să
creadă în vindecare și însănă-
toșire.”

I. V. Hunedoara: „Tangența
mea cu medicul NEGOIȚĂ m-a
făcut să înțeleg că întregul său

destin este o călătorie pornită
pe cărările ce duc la însănă-
toșirea noastră, a pacienților.
Este medicul care știe să
dovedească în relația cu pa-
cienții mult calm, răbdare și
profesionalism.”

M. H. Hațeg: „Este mereu în
slujba omului bolnav aflat în
suferință urologică. Știe să im-
plementeze cu pasiune
cunoștințele sale profesionale,
dove dind o apropiere sinceră
față de omul bolnav și sufe -
rința acestuia.”

Au consemnat Ioan Vlad și
Georgeta-Ileana Cizmaș

Spitalul din Hune-
doara deţine un
aparat Real Time-

PCR performant
Hunedoara -  Spitalul Mu-

nicipal “dr. Alexandru Si mi -
onescu” din Hunedoara poate
efectua, din această săp-
tămână, şi testări pentru de-
pistarea noului coronavirus
la persoanele care solicită
acest lucru. Costul unei test se
ridică la 250 de lei, iar
recoltarea probelor se va face
la domiciliul solicitantului.

“Avem o echipă mobilă care
se va deplasa la domici liul so-
licitantului pentru a re colta
probele necesare. De plasarea
se va face cu o maşină elec-
trică pe care am primit-o spre
folosinţă din partea unei com-
panii din judeţ”, a arătat
mana gerul spitalului, Radu
Budae.

El a arătat că de la achi -
ziţio narea aparatului Real
Time-PCR, cu ajutorul căruia
sunt efectuate testele pentru
COVID-19, spitalul a reuşit să
facă analizele necesare pen-
tru tot personalul medical,
dar şi pentru pacienţii care 
s-au internat în unitatea me -
dicală. 

Din această săptămână,
testele efectuate pentru pa-
cienţii cu simptome sau pen-
tru cei care au fost contacţi ai
unei persoane pozitive, vor fi
decontate de Ministerul Să -
nătăţii şi nu mai vor trebui
suportate din bugetul spitalu-
lui, ca până acum. 

„Ministrul Sănătăţii, Nelu
Tătaru, a emis Ordinul nr.
805/2020 prin care este re-
glementată asigurarea fon-
durilor financiare pentru
funcţionarea aparatelor Real
Time–PCR aflate la Spitalul

Judeţean de Urgenţă Deva şi
la Spitalul Municipal  „Dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara. Conform preve -
derilor deciziei Ministerului
Sănătăţii, serviciile de testare
pentru depistarea infecţiei cu
noul coronavirus, efectuate la
cele două spitale hunedorene,
vor fi decontate de Guvernul
României prin bugetele alo-
cate programelor naţionale
de sănătate publică aprobate
pentru anul 2020”, se arată
într-un comunicat al Prefec-
turii Hunedoara.

Potrivit managerului Spi-
talului Municipal Hunedoara,
Radu Budae, ministerul Sănă -
tăţii va deconta testele efectu-
ate pentru persoanele care se
încadrează în ceea ce nu-
meşte „definiţia de caz”. Este
vorba despre pacienţii care
prezintă simptomele infecţiei
cu COVID-19, dar şi de per-

soanele care au fost în contact
cu un caz depistat pozitiv la
noul coronavirus. Până acum,
aceste teste erau decontate
din fondurile spitalului. 

Spitalul va continua însă şi
testarea persoanelor care nu
se încadrează în definiţia de
caz, cum sunt cadrele me -
dicale sau pacienţii care se in-
ternează în spital, chiar dacă
nu prezintă simptomele bolii,
în vederea prevenirii răspân -
dirii virusului. 

„Aproape tot personalul
medical din spital a fost testat
deja, în afara definiţiei de caz.
De asemenea, am decis să
testăm toţi pacienţii care sunt
internaţi în spital, la indicaţia
medicului curant, pentru a
preveni răspândirea virusu-
lui. Aceste teste vor fi supor-
tate din bugetul spitalului”, a
arătat managerul unităţii
medicale, Radu Budae.

Un medic dăruit profesiei

Calm, răbdare şi înţelegere în relaţia cu pacienţii

Spitalul Municipal „dr.Alexandru
Simionescu” Hunedoara face

testări la cerere pentru COVID-19

Brad: 
Parcurile 

se redeschid
pe 15 mai

Brad – Autorităţile locale
din Brad speră să poată des -
chide, fără probleme, în-
cepînd cu 15 mai, parcurile
din municipiu, acolo unde nu
există riscuri de răspândire a
noului coronavirus. „Pentru
inceput se propune re-
deschiderea parcurilor din
muncipiul Brad începând cu
data de 15 mai 2020. Comite-
tul Local pentru Situaţii de
Urgenţă Brad va comunica şi
condiţiile care trebuie respec-
tate de către cetăţeni pentru
prevenirea îmbolnăvirii 
populaţiei”, a informat, pe
pagina sa de Facebook, pri-
marul municipiului Brad,
Florin Cazacu.

Administraţia publică lo-
cală a continuat activitatea de
dezinfecţie şi igienizare core-
spunzătoare a parcurilor şi
echipamentelor din locurile
de joacă pentru copii.



D
upă aproape două
luni în care a trebuit
să respectăm reguli

stricte, vom putea ieşi din
case. Ce avem voie să
facem?

Deva – Mult aşteptata re-
laxare a condiţiilor impuse de
starea de urgenţă va veni,
odată cu instituirea, din 15
mai, a stării de alertă. Chiar
dacă au fost mulţi cei care se
întrebau cum se va face tranz-
iţia de la starea de urgenţă la
starea de alertă, în condiţiile
în care Parlamentul a votat
noul cadru legislativ. 

Potrivit datelor comunicate
joi, mai sunt 14.313 persoane
în carantină instituţio nalizată
pe teritoriul României, iar alte
18.980 sunt în izolare la domi-
ciliu şi se află sub monitor-

izare medicală. Cele mai multe
cazuri de coronavirus s-au în-
registrat, potrivit ultimei ra-
portări, în Suceava - 3.317,
Bucureşti - 1.555, Neamţ -
785, Arad - 679, Botoşani -
632, Mureş - 621, Braşov -
594, Hunedoara - 589, Galaţi -
522, Cluj - 516.

Conform actului normativ,
în perioada stării de alertă, au-
toritățile pot impune caran-
tina și izolarea, pot restrânge
sau interzice circulația per-
soanelor și a vehiculelor și pot
interzice organizarea de con-
certe, mitinguri sau proce-
siuni.

De asemenea, legea pre -
vede că pot fi deschise mall-
urile mici și terasele. Cetățenii
sunt obligați să poarte mască
de protecție în spațiile publice

închise, magazine și în trans-
portul public în comun, iar
sancțiunile ajung de la 500 de
lei la 2.500 de lei. Legea va
intra în vigoare abia la în-
ceputul săptămânii viitoare.

Ce putem face?

În continuare, suspecţii de
Covid-19 poţi fi izolaţi sau
carantinaţi.

Vom fi obligaţi să purtăm
măşti de protecţie care să
acopere nasul şi gura în toate
gările, autogările, porturile,
aeroporturi şi staţiile de me -
trou, precum şi în orice mijloc
de transport în comun.

Rămân deschise şi maga-
zinele din mall-uri unde se
vând electronice, electrocas-
nice, doar dacă vânzătorul
poate livra produsele la domi-

ciliu. Aceste magazine trebuie
să aibă acces şi separat, prin
exteriorul mall-ului. De aseme-
nea, vor fi deschise şi toate
magazinele din mall-uri dacă
asigură acces din stradă. Sunt
deschise şi farmaciile, maga-
zinele alimentare, curăţătoriile,
serviciile de optică medicală.

La stomatolog şi 
frizerii

Cabinetele stomatologice şi
centrele de îngrijire personală
(saloanele de înfrumuseţare,
frizerii etc.) sunt deschise în
starea de alertă. Angajaţii tre-
buie să poarte obligatoriu
măşti. 

La intrarea în instituţii pu -
blice, se va măsura tempe -
ratura. Şi în starea de alertă,
angajatorul are dreptul, cu

acordul angajaţilor, să îşi lase
oamenii să muncească de
acasă sau să modifice progra-
mul de lucru ori chiar atribuţi-
ile.

Cursurile în şcoli

Cursurile din şcoli şi fac-
ultăţi sunt suspendate.
Această suspendare poate fi
impusă în timpul stării de
alertă, dar poate depăşi starea
de alertă. Cursurile vor con-
tinua în mediul online. Inspec-
toratele şcolare trebuie să
asigure elevilor toate mi-
jloacele pentru a putea partic-
ipa la cursuri online.
Exa menele de Bacalaureat şi
Capacitate vor fi derulate în
condiţii speciale, în clase. Mi -
nisterul trebuie să asigure
profesorilor şi elevilor măşti
de protecţie.

Primăriile vor deschide
parcurile şi terenurile de
sport. 

Activitatea muzeelor, bi -
blio  tecilor, librăriilor şi ci ne -
ma tografelor, precum şi
evenimen tele culturale în aer
liber şi festivalurilor publice
şi private se pot desfăşura,
însă după ce miniştrii de la
Sănătate şi de la Cultură sta-
bilesc regulile într-un ordin.
Dacă bibliotecile, muzeele şi
cinematografele nu respectă
regulile de igienă, activitatea
va fi oprită. 

În timpul stării de alertă se
poate suspenda activitatea
restaurantelor, a hotelurilor,
teraselor. În schimb, la terase
pot fi servite băuturi şi mân-
care dacă sunt respectate re -
gulile de protecţie sanitară.

aCTUaLiTaTE - 315 - 21 mai 2020

Deva - Episcopia Devei şi
Hunedoarei a achiziţionat
250 de tablete educaţionale
în valoare de 100.000 lei,
acestea urmând a fi donate
în zilele următoare elevilor
defavorizaţi.

În această perioadă de
pandemie pe care o traver-
săm cu toţii procesul edu-
caţional se desfăşoară
on-line şi presupune atât ex-
istenţa unor condiţii tehnice
minimale, cât şi necesitatea
unui dispozitiv electronic
adecvat, laptop, tabletă sau
smartphone. 

„Toţi elevii au obligaţia de
a participa la cursurile on-

line, dar nu toţi elevii îşi pot
permite achiziţionarea unui
asemenea dispozitiv. În
aceste condiţii, la iniţiativa şi
cu binecuvântarea Preas-
finţitului Părinte Gurie, Epis-
copia Devei şi Hunedoarei
vine în întâmpinarea acelor
elevi care se află în faţa unor
examene importante din
viaţa lor, fiind elevi în clase
terminale, respectiv clasa a
VIII-a şi clasa a XII-a, dar
care nu au posibiltăţi materi-
ale pentru a-şi achiziţiona
dispozitivul electronic nece-
sar pentru a participa la 
cursurile şcolare on-line”, a
informat Episcopia Devei.

Prin intermediul Inspec-
toratului Şcolar Judeţean
Hunedoara, dar şi cu impli-
carea tuturor directorilor de
şcoală din judeţul Hune-
doara, s-a definitivat şi s-a
trans mis Sectorului Învă -
ţământ şi activităţi cu tinere-
tul din cadrul Episcopiei
Devei şi Hunedoarei o listă a
elevilor din tot cuprinsul
judeţului, aflaţi în clasele a
VIII-a şi a XII-a, care se găs-
esc în situaţii defavorizate şi
în condiţii materiale precare.

Tabletele au fost deja
cum părate şi vor fi dis-
tribuite elevilor până la
sfârşitul săptămânii.

Trecem la starea de alertă: 
ce avem voie şi ce nu

Episcopia Devei donează 250 de tablete pentru elevii din judeţul Hunedoara
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–  Se apropie încheierea
anului școlar 2019-2020.
Cum apreciați respectarea,
în unitățile școlare ale
județului, a obiectivelor pe -
dagogice privind predarea
religiei din punct de vedere
dogmatic?

–  Predarea religiei pre-
supune respectarea deo po -
trivă a învăţăturii dreptei
credinţe, dar şi a prevederilor
cerinţelor curriculare în
vigoare, ceea ce include, în
mod firesc şi respectarea
principiilor şi obiectivelor
strategice ale pedagogiei. În
acest mod ar fi firesc să se
ajungă la realizarea şi for-
marea competenţelor, atât
din punct de vedere al trăirii
învăţăturilor de credinţă, cât
şi al relaţionării, în mod
firesc, cu tot ceea ce ne încon-
joară, fie că vorbim de se-
menii noştri – mai apropiaţi
sau simpli cunoscuţi – fie că
vorbim de relaţia cu divini-
tatea, căreia îi datorăm totul,
în chip fiinţial. Iar acest lucru,
pot afirma îl realizează, în cea
mai mare parte, cei care
predau disciplina religie în
judeţul nostru, fie că vorbim
de profesori titulari sau de cei
care sunt angajaţi ca şi supli -
nitori ori în regim de plata cu
ora. Important este faptul că,
în judeţul Hunedoara, aceia
care se adresează copiilor, în
proporţie de 100% sunt oa-
meni de specialitate şi în ge -
neral de vocaţie. 

– Cât despre statutul orei
și al profesorilor de religie,
ce ne puteți spune?

– Statutul orei de Religie
este acela de disciplină com-
ponentă a trunchiului comun,
pe care copiii, conform de-
claraţiei părinţilor la momen-
tul înscrierii în clasa
pregătitoare, o urmează, în
funcţie de apartenenţa lor re-
ligioasă. Aceştia frecventează
ora de religie pe parcursul în-
tregii perioade de şcolarizare
(clasa pregătitoare - clasa a
XII-a) sau până în momentul
în care părintele sau elevul,

dacă este major, revine
asupra declaraţiei şi în baza
prevederilor constituţionale,
referitoare la drepturile omu-
lui, solicită participarea la ora
de religie a unei alte confe-
siuni sau încheierea situaţiei
şcolare fără disciplina religie.

De remarcat este faptul că
părintele poate reveni asupra
deciziei sale, iar unitatea de
învăţământ este obligată, în
urma aprobării în Consiliul
de Administraţie, să ţină cont
de hotărârea părinţilor. 

– În anul școlar 2019-
2020, profesorii au respec-
tat metodica predării
re ligiei și a particularită -
ților de vârstă ale elevilor?

– Cu siguranţă profesorii
din judeţul nostru, pentru
reuşita demersului didactic,
au respectat atât  particular-
ităţile de vârstă ale elevilor
cât şi cele individuale, iar
metodele de lucru au fost se-
lectate atât în funcţie de
conţinuturile învăţării, cât şi
de nivelul de dezvoltare şi
puterea de percepere a
elevilor. Aceasta cu atât mai
mult cu cât numărul profeso-
rilor debutanţi este foarte
mic, iar ei sunt consiliaţi per-
manent de către profesorii
metodişti, responsabilii de
cercuri pedagogice sau
colegii cu experienţă didac-
tică din unităţile lor de în-
văţământ.

– Privind perfecționarea
științifică și metodică a pro-
fesorilor de religie, ne puteți
puncta ceva?

– În strânsă legătură cu
ceea ce discutam anterior, se
remarcă faptul că în pro-
porţie de peste 75%  sunt
profesori cu gradul didactic I
sau II, aproximativ 15% au
obţinut definitivatul, iar mai
puţin de 10% sunt debutanţi.
Cu toţii beneficiază atât de în-
tâlnirile de lucru organizate
de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean, unde le sunt trans-
mise toate noutăţile din
punct de vedere curricular,

dar şi de activităţile de abil-
itare curriculară, organizate
prin intermediul Casei Cor-
pului Didactic. Deopotrivă ei
participă la celelalte cursuri
de formare organizate de
către Casa Corpului Didactic,
dar şi la o serie de forme de
perfecţionare continuă, asi -
gurate de către proiecte cu fi-
nanţare europeană, cum este
CRED-ul (Curriculum rele-
vant, educaţie deschisă pen-
tru toţi) sau prin diferite alte
proiecte sau asociaţii. Acest
lucru îi ajută atât pentru
dobândirea creditelor profe-
sionale, de care fiecare cadru
didactic are nevoie în cadrul
ciclului de 5 ani al parcursului
său de dezvoltare, cât şi la
perfecţionarea din punct de
vedere metodic.

– Ce ne puteți spune de-
spre comportamentul și ți -
nuta dascălilor de religie?

– Cu ajutorul lui Dumnezeu
în judeţul nostru, cu câteva
rare excepţii, aceia care
predau disciplina Religie sunt
oameni de vocaţie, 
exem ple prin vorbă şi com-
portament pentru ceilalţi
colegi din învăţământ, ei con-
stituind şi un sprijin binevenit
din punct de vedere moral. În
fond însuşi faptul de a fi un
om echilibrat într-o societate
ca cea din zilele noastre, a
oferi un sprijin necondiţionat
pentru cei care au nevoie şi
deopotrivă pentru formarea
elevilor şi a semenilor şi de a-
i învăţa că acesta este un lucru
firesc, aşa cum fac în mare
parte profesorii de religie,
este  un lucru benefic. Desigur
există şi excepţii, dar  cu aju-
torul colegilor de catedră, a
conducerilor unităţilor de în-
văţământ şi sub îndrumarea
Inspectoratului Şcolar şi a
Episcopiei Devei şi Hune-
doarei, lucrurile sunt pe un
făgaş normal.

– Cum s-au implicat profe-
sorii de religie în viața școlii,
în colaborarea cu familiile

elevilor și preoții din paro-
hii?

– Buna colaborare exis-
tentă între Episcopia Devei şi
Hunedoarei şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean face ca profe-
sorii noştri să se afle într-o re-
laţie firească cu preoţii din
parohii. Aceasta permite ca şi
preoții din parohii să fie im-
plicaţi în proiecte edu-
caţionale şi la rândul lor să
poată oferi sprijin comu-
nităţii şcolare. 

Prin grija Preasfinţitului
Părinte Episcop Gurie, Epis-
copia Devei şi Hunedoarei are
un consilier cu probleme de
învăţământ, care coor-
donează activităţile din cen-
trele catehetice la care
participă o parte dintre elevii
noştri. Mai mult, părintele
consilier Radu Trifon par-
ticipă la activităţile la care
este solicitat de către profe-
sori şi asigură o altfel de for-
mare a elevilor în cadrul
acțiunilor la care este invitat.
Sunt binecunoscute şi acti -
vităţile organizate cu binecu-

vântarea Preasfinţitului, cu
ocazia zilei de 1 Iunie unde
participă profesori, elevi şi
preoţi din parohiile noastre.
În cadrul acestora, un număr
mare de elevi sub îndru-
marea unor profesori sau
preoţi sunt implicaţi într-o
serie de conferinţe sau activ-
ităţi educative cu un curat
caracter creştin.

Privind în ansamblu
asupra implicării pofesorilor
de religie în viaţa comunităţii
şi a şcolii, se poate afirma cu
toată sinceritatea că prezenţa
orelor de religie la formarea
copiilor noştri aduce un plus
de valoare în procesul de for-
mare a unei societăţi, în care
să existe în majoritate oameni
cu un caracter deosebit, bazat
pe respectul faţă de semeni şi
faţă de Dumnezeu, dar şi cu
credinţa că dincolo de toate
încercările acestei vieţi tre-
buie să aibă mereu conştiinţa
propriei misiuni împlinite.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

PROFESORII DE RELIGIE - EXEMPLE PRIN
VORBĂ ŞI COMPORTAMENT

Dialog cu pr. prof. dr. Gabriel Valeriu BASA, inspector şcolar de specialitate, disciplina religie, 
la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Deva
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Luncoiu de Jos – Pande -
mia creată de virusul COVID-
19 a schimbat priorităţile
pentru multe dintre adminis-
traţiile locale din ţară. Este şi
cazul comunei Luncoiu de
Jos, unde autorităţile locale
au decis să renunţe la organi-
zarea unor evenimente şi să
aloce banii pentru sprijinirea
locuitorilor. 

„Am decis să nu mai orga-
nizăm, în acest an, Zilele Co-
munei şi să realocăm
fon du rile de la bugetul local.
Cu banii pe care-i eco no -
misim vom achiziţiona o cis-
ternă pentru apă cu un volum

de 5.000 de litri. Cred că este
o investiţie utilă pentru
cetăţenii comunei, mai ales că
în satele noastre am avut situ-
aţii în care fântânile au secat
în anii secetoşi”, a declarat
primarul comunei Luncoiu de
Jos, Călin Dud.

Potrivit acestuia, investiţia
este cu atât mai necesară cu
cât se previzionează o vară
secetoasă, iar oamenii vor
avea nevoie de sprijinul
primăriei pentru a-şi asigura
rezervele de apă pentru con-
sumul propriu sau pentru 
animale. 

În plus, cisterna va putea fi

utilizată şi pentru alte opera -
ţiuni, inclusiv pentru spălarea
străzilor atunci când este
nevoie. 

Mai trebuie spus că satele
comunei Luncoiu de Jos sunt
cuprinse în Master Planul
companiei regionale de apă
ApaProd SA Deva pentru ali-
mentare cu apă, însă până la
finalizarea proiectului va mai
dura ceva vreme, iar oamenii
au nevoie de apă. 

Cât priveşte măsurile ce
vor fi luate după data de 15
mai, primarul Călin Dud a ex-
plicat că autorităţile locale
vor face tot ceea ce este

nevoie pentru ca locuitorii co-
munei să poată beneficia de
măşti de protecţie. Deocam-
dată, primăria a asigurat

necesarul pentru angajaţii in-
stituţiei care relaţionează cu
publicul, pentru postul de
poliţie şi alte servicii publice. 

Luncoiu de Jos: Criza COVID-19
schimbă priorităţile de investiţii

Râu de Mori – Comuna
Râu de Mori începe să se de-
taşeze în peisajul turistic al
judeţului, şi nu numai, prin
cadrul natural deosebit
oferit de Masivul Retezat,
dar şi prin oamenii deosebiţi
care trăiesc în satele de aici.
Ospitalieri şi deschişi spre
nou, locuitorii comunei, dar
şi administraţia locală au se-
sizat oportunitatea pe care o
oferă dezvoltarea turismului,

astfel că pe agenda primăriei
au fost înscrise la un capitol
special investiţiile în acest
gen de infrastructură.

Este deja cunoscut faptul
că autorităţile locale au făcut
investiţii în infrastructura
staţiunii de interes local
Râuşor, apreciată foarte mult
de familiile cu copii pentru
că oferă calmul necesar unor
zile libere. În Râuşor au fost
construite deja mai multe

terenuri de sport multi-
funcţionale pentru ca turiştii
să se poată bucura şi de miş-
care în aer liber. Sunt căutate
de turişti, care sunt încântaţi
că pot practica unul din
sporturile preferate.

Deoarece zona devine din
ce în ce mai cunoscută, în
planurile administraţiei lo-
cacle s-au conturat două noi
proiecte ce ţin de infrastruc-
tura de turism şi sport. „Vom
construi două noi terenuri
de sport, multifuncţionale, în
satele Clopotiva şi Ostrov. Ele
vor fi multifuncţionale şi vor
avea gazon sintetic pentru a
putea fi uşor de întreţinut şi
pentru a le putea utiliza pe
aproape tot parcursul unui
an de zile. În special, aceste
terenuri vor fi folosite de
către tinerii din cele două lo-
calităţi, însă ele vor fi de-
schise şi pentru turişti”, a

explicat primarul comunei
Râu de Mori, Niculiţă Mang.

Aşa cum ne-au obişnuit
autorităţile din această parte
de ţară, fondurile de in-
vestiţii provin prin accesarea
unor programe guvernamen-
tale sau europene. În cazul
de faţă, cei 100.000 de euro
necesari investiţiei sunt
obţinuti prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Ru-
rale (AFIR). Investiţia a fost
aprobată, în prezent aştep-
tându-se semnarea actelor
pentru începerea finanţării
şi demarării lucrărilor.

„Fondurile europene şi
programele guvernamentale
care oferă finanţări neram-
bursabile au stat, în perma-
nenţă, în atenţia noastră. În
acest fel am reuşit să aducem
investiţii de milioane de euro
în comună pentru infrastruc-
tura de apă, canalizare, pen-

tru turism. Vom continua să
monitorizăm tot ceea ce
apare nou pe acest segment
al finanţărilor nerambur -
sabile pentru că ele ne vor
permite să ne dezvoltăm în
condiţiile în care bugetul
local nu-şi permite alocarea
unor sume mari de bani pen-
tru investiţii majore. Avem
experienţa necesară şi cred
că vom reuşi să mergem mai
departe, cu succes”, a spus
primarul comunei Râu de
Mori.

În ceea ce priveşte relu-
area activităţilor după data
de 15 mai, Niculiţă Mang a
reiterat sfaturile referitoare
la respectarea măsurilor de
protecţie împotriva COVID-
19. Purtarea măştilor de pro-
tecţie, distanţarea socială şi
igiena desăvârşită au fost
cele care au ţinut boala la
distanţă. 

Râu de Mori: Investiţii în infrastructura de turism 
şi sport a satelor comunei
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Condițiile anunțate
marți de ministrul
Ionuț Stroe pentru

reluarea activității
sportive dau destule bătăi
de cap președinților de
federații din România.
Aceștia vor primi mai
multe lămuriri după ce, în
aceste zile, MTS și COSR
vor discuta despre ce
sportivi vor putea merge
în cele două baze desem-
nate, Snagov și Izvorani,
pentru a se antrena. 

Gimnastica este una din-
tre disciplinele sportive  cu
reprezentanți calificați la
Jocurile Olimpice iar această
instituție încearcă în aceste
zile să găsească soluții pen-
tru a relua activitatea în
condiții de siguranță.

„Gimnastica încearcă să
găsească soluții pentru a-și
relua activitatea. Sunt mă-
suri ce au fost impuse pe
care nu toată lumea ar putea
să le respecte. Ne-am dori ca
fetele să pornească pregăti -
rea la Deva, dar ne-ar trebui
un aviz de la Ministerul Edu-
cației pentru cantină și pen-
tru cămin", a spus Marcela
Fumea, președinte interimar
la FRG.

Apoi a continuat: „Mi -
nistrul a spus că ar trebui să

începem la Izvorani, deci ar
trebui să ne supunem și noi
acestei decizii. Am început
demersurile cu antrenorii și
sportivii, le-am spus celor
care aparțin de programul
olimpic să se izoleze timp de
14 zile. Am trimis Comisiei
medicale adresă prin care am
rugat să ni se spună cum am
putea să facem testele res -
pective, unde și la ce preț".

Gimnastica are doi spor -
tivi calificați la JO, pe Maria
Holbură și pe Marian Drăgu -
lescu. „Ne-am fi dorit ca Ma -
rian să se poată antrena la
sala de la "Lia Manoliu", el și
cu antrenorul, pentru că
restul băieților nu mai sunt
în lotul olimpic. Dar hotelul
nu poate fi folosit pentru că
sunt cazați me dici", a expli-
cat Fumea.

Gimnastică: Federaţia
caută soluţii pentru 

repornirea activităţii
În condițiile în care

baschetul românesc
nu beneficiază de pu -

terea financiară și infra-
structura necesară
pentru reluarea campi-
onatului național, posibi -
litatea ca prima ligă
(masculin și feminin) 
să se reia este mică. 

Oricum, decizia va reveni
Federației Române de Bas -
chet în urma dialogului pe
care forul și l-a propus să-l
aibă cu reprezentanții clubu -
rilor din Liga Națională, dar
se întrevede ca sezonul
2019-2020 să fie anulat.

Din 16 martie, când a in-
trat în vigoare starea de ur-
gență în România, s-au scurs
aproape două luni, vreme în
care cei mai mulți jucători
străini au plecat în țările de
unde provin. Din 15 mai,
odată cu instituirea stării de
alertă, normele de conduită
socială vor genera un mod de

viață mai relaxat, astfel că
baschetbaliștii profesioniști
și-ar putea începe pregătirea
centralizată.

Întrebat despre șansele ca
cele două ligi naționale să fie
reluate de unde au fost sus-
pendate, Horia Păun – preșe -
dintele Federației Române
de Baschet – a răspuns că „e
greu de crezut că putem face
acest lucru atât timp cât
înainte de cantonament jucă-
torii trebuie să stea în izo-
lare. Condițiile sunt destul de
stricte (…). Calendarul nos-
tru și contractele din bas -
chetul românesc la nivel de
seniori sunt până la finalul
lunii mai. Urmează să avem
niște discuții cu re pre -
zentanții cluburilor, dar, la
ultima întâlnire, marea ma-
joritate și-a manifestat dor-
ința de a încheia pentru că
mulți și-au trimis sportivii
acasă”.

Competițiile naționale de
baschet în prag de anulare?

Pe parcursul ul-
timelor zile,  con-
ducerea operativă a

AJ Fotbal Hunedoara a
avut mai multe întâlniri
online cu reprezentanții
FRF, cu colegii de la cele-
late asociații județene
precum si cu reprezen-
tanții echipelor de liga 4,
afiliate la nivelul aso-
cației din județul nostru.

AJF Hunedoara se bucură
de susținerea FRF privind re-
luarea competițiilor, iar re -
prezentanții asociației au
declarat  prin vocea preșe -
dintelui Cristian Petrean:
“Apreciem toate demersurile
făcute în a diminua efectele
crizei provocate de COVID -
19 și ne gândim la faptul că
sportivii care au încheiat
Contracte de activitate spor -
tivă beneficiază de suport din
partea statului prin somaj
tehnic, lucru care nu se putea

întâmpla fără demersurile
FRF fiindca toți știm că prin
contribuțiile care se achită
pentru un Contract de activi-
tate sportivă nu se plătește
somaj”.

Revenind la discuția  pe
care conducerea AJF a avut-o
cu reprezentanții echipelor
din Liga a IV-a,obiectivul prin-
cipal al competiției rămâne ca
desemnarea câștigătoarei
com  petiției din județ și
bineînțeles echipa care ne va
reprezenta județul la baraj, să
se facă pe merit sportiv, iar în
videoconferința de vineri cu
reprezentanții echipelor s-a
stabilit că dacă măsurile im-
puse de guvern se relaxează și
data de 15 iunie va permite
reluarea antrenamentelor,
atunci etapa 20 din campi-
onatul Ligii a IV-a se va des-
fășura în 27-28 iunie sau cel
mai târziu pe 1 iulie 2020.

Fotbal AJF Hunedoara –
discuţii pentru reluarea 

campionatului Ligii a IV-a
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O
altă temă a discuți-
ilor recente pe care
le-a avut Federația

Română de Fotbal cu
reprezentanții din Liga a
3-a a fost situația con-
tractelor jucătorilor
deoarece în situația în
care un jucător își ter-
mină contractul la 30
iunie, acesta devine liber
de contract, însă are posi-
bilitatea de a negocia cu
clubul prelungirea prin
act adițional până la ter-
minarea sezonului actual.

În varianta în care un jucă-
tor care a ajuns la final de
contract pe 30 iunie și a sem-
nat deja cu un alt club cu în-
cepere de la 1 iulie, acesta
poate evolua în continuare
pentru echipa la care a fost
dacă se îndeplinesc două
condiții: jucătorul și clubul
actual să ajungă la un acord
pentru prelungirea contrac-
tului până la finalul sezonului
sau între clubul la care a acti-
vat și cel la care urmează să
activeze după data de 1 iunie
să existe un acord.

Situația e valabilă și pen-
tru jucătorii care sunt împru-
mutați până pe 30 iunie. La
fel, clubul cedent trebuie să
își dea acordul pentru a con-
tinua la clubul cesionar cel
puțin până la finalul actualu-
lui sezon.

În situația în care clubul și
jucătorul nu se înțeleg în
privința actului adițional
până la sfârșitul sezonului,
FRF nu poate obliga jucătorii
să semneze acte adiționale,

dar nici nu le va permite jucă-
torilor să se legitimeze la alt
club decât după terminarea
actualului sezon, care, dacă
va începe, se va termina spre
sfârșitul lunii iulie.

S-a mai stabilit ca în situ-
ația în care jucătorul are con-
tract semnat cu un alt club de
la 1 iulie și nu își dă acordul
ca acesta să evolueze până la
sfârșitul sezonului pentru
vechiul club, atunci are obli -
gația de a plăti jucătorul re-
spectiv chiar dacă nu îl poate
legitima și folosi în etapele ră-
mase de disputat din actualul
sezon.

Asociația Județeană de Fot-
bal Hunedoara este solidară
cu membrii afiliați, motiv pen-
tru care prin Hotărârea
Comitetului de Urgență și prin
consultare cu Grupul de lucru,
a stabilit unele măsuri care să
vină în sprijinul echipelor,
cum ar fi:

1. În situația în care vor 
exista cluburi care în acest
moment nu pot să continue
campionatul, fie din punct de
vedere sportiv, fie din punct
de vedere financiar, trebuie să
înainteze o cerere către Co -
mitetul Executiv al AJF prin
care să își exprime situația în
care se află, iar AJF va lua act
de dorința echipei de a se re-
trage din sezonul 2019-2020
făra a fi luată vreo sancțiune
sportivă(retrogradare, dezafi -
liere) sau sancțiuni financiare,
cu mențiunea că această ce -
rere poate să fie transmisă
către AJF până la data de 31

mai 2020(după această dată
se va aplica regulamentul dis-
ciplinar);

2. Pentru echipele care vor
relua campionatul , asociația
sprijină financiar cluburile,
astfel încât pentru fiecare
club, în primele 2 jocuri când
au calitate de club organizator,
AJF  va subvenționa în totali-
tate baremul de arbitraj și ob-
servare.

Forma de reorganizare a
continuării campionatului va
trebui aprobată de către FRF
și în acest moment s-a discu-
tat de o organizare cu 8
etape(3 sezon regular + 5
etape play-out) bineînțeles în
situația în care măsurile de re-
laxare privind reluarea antre-
namentelor vor fi începând cu
data de 15 iunie. La reorgani-
zarea competitiei vorbim de
ambele faze: play-off/play-out

Dacă evoluția pandemiei
generată de Covid-19 nu per-
mite reluarea antrenamen -
telor/competițiilor se va
sta  bili împreună cu FRF și cu
reprezentanții de la celelalte
asociații județene,alte scenarii
prin care se poate stabili
încheierea campionatelor.

Ca și noutate, barajul de
promovare în liga 3 s-a modi-
ficat, se va organiza barajul în
3 (tot în zonă) pe teren neu-
tru(fiecare echipă va juca câte
2 jocuri), efectuându-se o
nouă tragere la sorți, la o dată
ulterioară, iar datele de dis-
putare se vor stabili tot asa ul-
terior, cel mai probabil la
începutul lunii august 2020.

Europenele de înot de la
Budapesta, amânate 

pentru anul viitor

Fotbal: Ce se întâmplă 
cu contractele jucătorilor

din Liga 3

F
ederația Europeană
de Natație a decis să
amâne pentru anul

viitor, Campionatele Eu-
ropene de înot pentru se-
niori de la Budapesta. 

Competiția, programată
inițial între 11 și 24 mai, se va
desfășura anul viitor, în pe-
rioada 10-23 mai. Anunțul
vine la o zi după ce Federația
Internațională de specialitate
a hotărât să reprogrameze
pentru 2022 Campionatele
Mondiale de anul viitor, de la
Fukuoka, din Japonia, pentru

a nu se suprapune cu Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

În contextul pandemiei de
coronavirus, Federația Euro-
peană de Natație a mai decis
să anuleze și Cupele Eu-
ropene de polo, respectiv
Liga Campionilor și Euro Cup
la masculin, precum și Euro
Liga la fete, dar și Campi-
onatele Europene de juniori
din acest an de la toate disci-
plinele, respectiv înot, sări -
turi în apă, înot artistic și înot
în ape libere.

B
ucurie mare la
secția de kaiac-
canoe a  LPS Cetate

Deva , după ce, cu eforturi
deosebite, recent, 
unitatea sportivă a primit
un simulator de vâslit,
nou,nouț.

Simulatorul necesar  pen-
tru pregătirea sportivilor din
acest centru a ajuns la Deva cu
ajutorul Primariei Deva și
după o susținere sistematică a
conducerii L.P.S. Cetate Deva.
De acum, odată cu reluarea ac-
tivității   elevii pregă tiți de
prof. Alexandru Mure șan, vor
avea posibilitatea să se pre -
gătească și la hangar (atunci
când vremea este neprielnică
pentru a se face antrenamente
pe apă) sau pentru unele teste.

De asemenea foarte curând
va fi finalizată construcția

celor 11 ambarcațiuni SIPRE
Kayaks care apoi vor fi aduse
din Portugalia la Baza Nautică
de la Soimus, tot cu sprijinul și
implicarea Primariei Deva, a
primarului Florin Nicolae
Oancea și a unor sponsori care
au contribuit la acest impor-
tant proiect.

Rămâne ca de acum spor -
tivii de la secția  din Deva să
demonstreze  că au condiții
dintre cele mai bune, au
echipament de ultimă gene -
rație și un  profesor inimos
care, în câțiva ani de când a
preluat secția de la LPS Cetate
Deva, a reușit să modernizeze
baza de pregătire de la Șoimuș
și să aducă performanțe re-
marcabile cu elevii săi , deși au
avut condiții primitive de
pregătire.

Simulator de vâslit nou la 

LPS Cetate Deva



A
șa cum liniile din
palmă ne descif-
rează caracterul, și

talpa piciorului ascunde
foarte multe mistere, pe
care în timp, specialiștii le-
au descifrat. Aceștia susțin
că, orientându-ne după
forma tălpii și a degetelor
de la picioare, putem afla
câte ceva despre destinul
nostru.

Citirea liniilor din
talpă

Vine din timpuri străvechi,
făcând parte din tradițiile
chinezești. În comparație cu
chiromanția, această practică
este mai puțin cunoscută, de-
venind astfel interesantă și,
de ce nu, chiar misterioasă. 

Forma piciorului
Ne poate dezvălui carac-

terul. Despre oamenii care au
un picior mic și îngust, se
spune că au suflet blând, sunt
ascultători, dar foarte ușor de
rănit. Au mult talent, pun su-
flet în tot ce fac, chiar dacă, de
cele mai multe ori, nu reușesc
să fie remarcați. Cu toate
acestea, prin creație și perse-
verență, își pot realizeze vi-
surile.

Cei care au un picior mare
și lat, sunt oameni pe care te
poți baza, în orice situație. Au
calități de lideri și, în general,
caută să-i domine pe cei din
jur, potrivit adev.ro.

Degetele picioarelor -

repere ale 

personalității 
Degetul mare 

Indică trăsături de lider,
dacă acesta este mai lung.
Astfel de persoane posedă
multă energie și chiar în mo-
mentele critice găsesc
resurse pentru a rezolva situ-
ațiile neplăcute. Dacă articu-

lația de la degetul mare deter-
mină degetul să stea înclinat,
acest lucru denotă că per-
soana respectivă are o fire
înșelătoare, cu abilități de a
induce în eroare alți oameni. 

Dacă degetul mare este de
dimensiuni mai mici, acest
lucru înseamnă că persoana
respectivă are abilitatea de a
face mai multe lucruri deo-
dată.

Degetul mic
Când acesta este de  di-

mensiuni reduse, se pare că
posesorul are o fire copilă -
roasă și se maturizează mai
greu. În general, astfel de per-
soane fug de răspundere, iar
deciziile le iau la indicațiile al-
tora. Dacă degetul mic este
puțin îndoit, poate arăta o
personalitate nonconfor mis -
tă. De asemenea, abilitatea de
mișcare a degetului mic poate
arăta un temperament co-
leric, o fire în continuă schim-
bare, mai ales în plan afectiv,
scrie ea.md.

Degetele ușor 
ascuțite

Arată că posesorul lor este
o persoană nechibzuită, care
are un stil de viață dezorgani-
zat, în care banii îi scapă
foarte repede printre degete.
Chiar dacă norocul le surâde
uneori acestor persoane, nu
reușesc întotdeauna să-și  
atingă obiectivele.

Degetele rotunjite
Descoperă o persoană sen-

sibilă, gata să sară în ajutorul
celor din jur, în orice condiție. 

Degetele uşor 
încovoiate

Semnifică umilință, obedi-
ență, împăcare cu orice situ-
ație, posesorul lor preferând
să facă pe plac celor din jur.

Talpa piciorului
Dacă este mai lată, acest

lucru arată că persoana res -
pectivă este harnică și lu-
crează tot timpul, chiar și
atunci când are zile libere. În-
totdeauna ia inițiativa și
propune ce este de făcut,
soluționând anumite pro -
bleme.

Atunci când talpa picioru-
lui este lungă și subțire, ne
arată că persoana respectivă
dorește să fie răsfățată, fiind
chiar leneșă. Aceasta conside -
ră că poate să-i facă altcineva
treaba și nu are de ce să se
agite.(lyla.ro)

Concavitatea tălpii
Dacă este mai pronunțată,

despre aceste persoane se
spune că au succes, o perso -
nalitate puternică și iau viața
pe cont propriu. În schimb,
dacă concavitatea nu este atât
de pronunțată, persoanele
res pective sunt liniștite, chiar
dacă viața le aduce în față mai
multe provocări.

Culoarea tălpii
Prin comparație cu nu-

anțele pielii din zona gambei,
este un alt criteriu important
în descifrarea necunos-
cutelor.

Piciorul palid
Arată că posesorul este o

persoană fragilă, care poate
avea multe probleme de
sănătate în viitor, mai ales în
privința circulației sângelui.

Piciorul cu tentă 
rozalie

Semnifică putere, aro-
ganță, mândrie și încredere în
forțele proprii. Zonele în-
tunecate indică tristețe, suflet
rănit, care cu greu își mai
poate reveni.

Felul în care călcăm
Se reflectă asupra labei pi-

ciorului, a degetelor și a tălpii,
toate acestea putând influ-
ența felul nostru de a fi, scrie
clikpentrufemei.ro.

Persoanele care calcă
apăsat, spre interior

Despre acestea, medicina
chineză ne spune că sunt in-
trovertite, care, la cel mai mic
semn, bat în retragere. De
aceea, astfel de persoane
preferă stabilitatea și foarte
rar își asumă riscuri.

Partea din față a 
piciorului

În situații deosebite, când
tristețea sau stările de rău
persistă, oamenii au tendința
să-și lase toată greutatea pe
partea din față a piciorului,
modificând felul în care calcă.
Din acest motiv, o persoană
deprimată are, de obicei,
zone de piele mai închise la
culoare pe laba piciorului. În
zona respectivă,  există 26 de
oase şi 3.000 de terminaţii
nervoase și, spun specialiștii,
acolo se acumulează cea mai
mare parte din energia nega-
tivă. 

Cornelia Holinschi

15 - 21 MAI 2020

Talpa piciorului spune multe despre noi

• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

Pensiunea POnOR ***
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807
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R
ubarba a fost cunos-
cută încă din anti-
chitate, fiind folosită

cu succes ca element de
bază pentru o mulțime de
produse naturiste. 
Conține vitamine, 
minerale și antioxidanți
puternici, dar și o canti-
tate însemnată de 
proteine, grăsimi, fibre 
și carbohidrați. Este 
utilizată și în bucătărie,
preparatele pe bază de
rubarbă aducând multe
beneficii organismului.

Rubarba,  Rabarbăr,
Rabarbară sau 

Reventul

Planta este originară din
Tibet, dar a ajuns pe conti-
nentul european, în Grecia, la
începutul secolului al XIV-lea,
odată cu alte mărfuri care au
tranzitat lumea islamică pe
vechiul Drum al Mătăsii, scrie
bucatareli.com. Datorită cal-
ităților ei extraordinare, în
vechime era mai valoroasă
decât șofranul, considerat cel
mai scump condiment din
lume. De asemenea, în anul
1542, prețul acestei plante
era, în Franța, mult mai mare
decât al scorțișoarei fiind de
două ori mai scumpă decât
opiumul, în Anglia anului
1657. Cu toate acestea, doar
din  secolului al XVIII-lea,
Rubarba a fost folosită la
prepararea mâncărurilor. 

În bucătăria românească,
rubarba este folosită pentru
acrirea ciorbelor, la prepara -
rea siropurilor, compoturilor,
dar și la pregătirea unor de-
serturi răcoroase, destinate
zilelor călduroase de vară.

Recoltarea

Se face primăvara, în lunile
mai iunie. Mai târziu, tulpina
plantei devine lemnoasă,
amară și lipsită de suc. De la
Rubarbă se folosesc tijele și
rădăcina uscată, care este uti-
lizată doar în scop medicinal.

Frunzele sunt toxice, conţin
oxalaţi, toxine puternice, otră -
vitoare, fiind foarte peri cu -
loase dacă sunt consumate în
cantităţi mari.

Beneficiile 
consumului de

Rubarbă

• Datorită conținutului
mare de fibre, Rubarba este
indicată în cazurile de indi-
gestie. 

• Scade tensiunea arterială,
este tonică şi regenerează
celulele hepatice, susțin spe-
cialiștii. 

• Întrucât are acțiune as-
tringentă, s-au obținut rezul-
tate bune în cazurile
deranjamentelor stomacale,
cauzate de prezența unor
substanțe iritante în intestine.

• Se folosește și în tratarea
afecțiunilor renale, prevenind
depunerile de calciu. Reduce
riscul de afecțiuni ale plămâ -
nilor. (pro-sanatate.com).

• Este recomandată de nu-
triționiști în tratamentul he-
moroizilor, bronșitelor
cro nice, astmului bronșic.

• Întrucât conține puține
grăsimi saturate și sare, con-
sumul de Rubarbă poate ajuta
organismul la înlăturarea
efectelor colesterolului rău,
ajutând și la arderea grăsim-
ilor, potrivit grădina.ro.

• Este utilă, de asemenea,
persoanelor cu afecțiuni pre-
cum guta, reumatismul sau
epilepsia.

• Cantitatea mare de vita-
mina K din conținutul plantei
are un rol semnificativ în
sănătatea cerebrală, deoarece
poate preveni oxidarea celu -
lelor creierului, întârziind sau
prevenind declanșarea bolii
Alzheimer, potrivit site-ului
avantaje.ro.

Important!
Întrucât conține o mare

cantitate de acid oxalic, con-
sumul zilnic de Rubarbăr
poate duce la formarea

pietrelor la rinichi sau vezică.
Cardiacii, de asemenea,tre-
buie să o consume cu pre-
cauție.

Deserturi cu Rubarbă 

Cremă “custard”

Ingrediente pentru sirop:
500 g rubarbă, 75 g zahăr
brun, coaja rasă și zeama de
la o portocală mare, un
pliculeț de zahăr vanilat

Ingrediente pentru cre -
mă: 150 ml de lapte gras
250 ml smântână grasă
pentru frișcă, 50 g zahăr
tos, 6 gălbenușuri, un plic
zahar vanilat.

Mod de preparare:
Tulpinile de rubarbă, tăiate

în fâșii scurte, se pun într-o
cratiță împreună cu zahărul
brun, coaja și sucul de la por-
tocală. Se adaugă puțină apă
și praful de vanilie, după care,
cratița se pune la foc mare.
Când lichidul începe să clo-
cotească, flacăra se micșore-

ază și se lasă la foc mic, aprox-
imativ zece minute, până se
frăgezește rubarba și cratița
se ia de pe foc. 

Pentru prepararea cremei,
se pregătește o cratiță în care
se toarnă  laptele, smântâna,
o lingură de zahăr tos, și totul
se pune la foc mic. Între timp,
gălbenușurile se bat cu telul,
împreună cu restul de zahăr,
până se obține o spumă cre-
moasă. Înainte ca laptele să
dea în clocot se ia de-o parte
și se toarnă în crema de ou cu
zahăr și vanilie, ameste -
cându-se continuu cu telul.
Cratița se pune din nou la foc
mic, și cu ajutorul unei linguri
de lemn se amestecă con-
tinuu, până ce crema capătă
consistență și se ia pe lingură.
Nu se ține prea mult pe foc,
pentru că se poate închega.
Crema obținută se toarnă
într-un bol și se lasă să se
răcească, amestecându-se din
când în când, să nu se facă co-
coloașe. Înainte de servire, la

crema se adaugă trei sferturi
din rubarba răcită, ameste -
cându-se ușor, până la
omoge nizare. Se pregătesc
apoi cupele pentru cremă, în
care se pune câte o lingură de
rubarbă, peste care se toarnă
crema de lapte. (gustos.ro)

Gem de Rubarbă

Ingrediente:  un kg de

Rubarbă, 700 g de zahăr.

Mod de preparare:

Tulpina de Rubarbă nu se
curăță de coajă, se spală bine
și se taie în cubulețe. Peste
cubulețele de Rubarbă se
toarnă zahărul și se lasă așa,
de seara până dimineața. A
doua zi se pune la fiert, fără
apă, întrucât Rubarba lasă
mult suc. Se fierbe până când
compoziția se îngroașă. Nu se
pun arome deoarece planta
are un gust dulce-acrișor și o
aromă proprie.

Cornelia Holinschi
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CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Rubarba – plantă cu
proprietăţi curative

deosebite

Rubarba – plantă cu
proprietăţi curative

deosebite
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Vineri,15 mai, ora 23

Anotimpul Vrăjitoarei 
Acțiunea filmului are loc în vremuri îndepărtate,

într-un ținut devastat de războaie, când ultimii Cru-
ciați se întorc acasă, pentru a-și regăsi pământurile
pustiite de ciumă. Și cum Cardinalul consideră că
groaznica molimă este un blestem al iadului, adus
de o vrăjitoare, îi cere unui cruciat, pe nume
Behmen și prietenului său, Felson, să ducă vrăji-
toarea  la o mănăstire, unde călugării vor ține un rit-
ual în speranța că se va pune capăt epidemiei.
Alături de un escroc, un tânăr aspirant la rangul de
cavaler, un războinic încrâncenat rămas fără familie
și un preot naiv, Behmen și Felson pornesc într-o
călătorie înțesată de pericole

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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În perioada următoare, vă veți
axa mai mult pe activitățile de
la locul de muncă. Cu toate
acestea, vă susțineți ideile și nu
schimbați nimic din ceea ce v-
ați propus. Perseverența de
care dați dovadă vă ajută și în
viitor, pentru că  veți realiza lu-
cruri deosebite.

Activitățile pe care le-ați tot
amânat până acum, le veți
relua. Nu sunt excluse unele ob-
stacole, mai ales în plan finan-
ciar, dar până la finalul
intervalului le veți trece pe
toate cu bine. Ar fi de dorit să
evitați speculațiile financiare,
indiferent de situație.

Intenționați să deschideți o
afacere de anvergură și aveți
nevoie de sprijin financiar. Veți
reuși până la urmă să-l obțineți
și, mai mult decât atât,  să
demonstrați tuturor că aveți
puterea să realizați tot ce v-ați
propus. În plan sentimental,
numai de bine.

Toate responsabilitățile pe care
vi le-ați asumat le veți duce la
bun sfârșit. Primiți informații
importante legate de munca
voastră, care vă sunt foarte
utile și în viitor. Tranzacțiile fi-
nanciare pe care le faceți sunt
de bun augur. Vă veți proteja,
în continuare, familia.

Începeți să vă faceți planuri de
viitor împreună cu partenerul
de cuplu. Puneți un accent de-
osebit pe investiții și intențion-
ați să cheltuiți o sumă mare de
bani. Tratați cu seriozitate
această problemă și nu vă
bazați pe cei care spun că sunt
dispuși să vă finanțeze.

Ar fi de dorit să evitați să vor-
biți despre planurile voastre,
mai ales că o persoană din an-
turajul apropiat încearcă să vă
saboteze. Există posibilitatea
să vă desprindeți de relațiile
toxice. Vă veți concentra toată
atenția  pe activităților de la
locul de muncă.

În perioada următoare, vor
apare unele schimbări legate
de condițiile de muncă. Nu este
exclus să primiți o sumă de
bani pentru eforturile depuse
în activitatea voastră profe-
sională. Trebuie să manifestați
mai multă prudență în privința
veștilor pe care le primiți.

Sunteți hotărâți să faceți unele
schimbări în căminul vostru și
veți începe cu o curățenie gener-
ală. Este o perioadă prielnică și
acest lucru vă și relaxează. Ar fi
bine să vă detașați de toate
evenimentele care urmează și să
vă axați doar pe activitățile care
vă interesează în mod deosebit.

Este posibil să aveți parte de tot
felul de surprize, unele din ele
neplăcute, dar le veți depăși
nesperat de ușor. Familia vă
susține și vă ajută să vedeți lu-
crurile din toate punctele de
vedere. Ca să puteți începeți ac-
tivități noi, aveți nevoie de odi-
hnă și relaxare.

În această săptămână, se con-
turează schimbări majore atât
în activitatea profesională, cât
și în relațiile cu prietenii. Studi-
ați cu atenție toate situațiile în
care sunteți implicați și nu vă
lăsați influențați de nimeni și
nimic. Este posibil să primiți
vești bune din străinătate.

Aveți multă energie și sunteți
hotărâți să finalizați un
proiect, care vă poate aduce o
sumă importantă de bani. La
serviciu, ar fi de dorit să evitați
discuțiile contradictorii și, mai
ales, să nu luați decizii pripite.
Bazați-vă pe forțele voastre și
nu așteptați ajutorul colegilor.

Reușiți să întoarceți eveni-
mentele în favoarea voastră și
să vă îmbunătățiți nivelul de
trai. Împrejurările sunt favora-
bile, rămâne doar să valorificați
corect informațiile primite.
Chiar dacă energia astrală vă
este favorabilă, ar fi bine să nu
vă neglijați sănătatea.

ANTENA 1

• Soacra și ginerele…
- Te-ai întors așa repede ?
- Da, mamă soacră, am venit.
- Ai luat măști și mănuși?!
- Nu, nu mai aveau. Mi-au dat Supramax

articulații!

• Am tuns-o pe mama soacră…
Ce voiam să vă zic… 
- Mă primește și pe mine cineva în gazdă?!

• Nedumerire…
- Nu înțeleg ce tot are lumea cu guvernul?
- Doar nu a făcut nimic…

• Măsuri urgente
Până la toamnă, toți copiii vor primi o

tabletă.
Părinții vor primi și ei tablete de Diazepam

și Extraveral !

• Întrebare
Cineva a întrebat dacă corona virus este

transmis și de țânțari. Hai acum dați-le idei,
să mai umblăm și cu plasele pe noi!

• Amendă
- Vă dau amendă pentru că ați completat

greșit declarația pe propria răspundere –
spune polițistul.

- Păi dumneavoastră țineți declarația in-
vers, îi răspunde persoana.

• O dorință…
Ca români, nu cerem mult. Doar să putem

ieși și să se deschidă barurile… Partea cu
munca, poate să mai aștepte!

Duminică, 17 mai , ora 20,00

TURISTUL 
Filmul spune povestea lui Frank, un turist ame -

rican, care se află într-o călătorie neprevăzută prin
Europa, pentru a-și vindeca sufletul distrus. Acolo,
o întâlnește pe Elise, o frumoasă agentă a Inter-
polului, care-i iese intenționat în cale. Între cei doi
se naște o poveste de dragoste,  dar intrigile și peri-
colele vor fi la tot pasul. În astfel de situație, cei doi
îndrăgostiți se trezesc implicați într-un joc mortal,
de-a șoarecele și pisica.

PRO TV



N
u am crezut vreo-
dată,  la vârsta mea,
că ,,statul " contraz-

ice  deciziile luate de el.
Dacă Președintele și prim-
ministrul vor să schimbe
instituțiile statului după
bunul plac, înseamnă că
totul merge spre totali-
tarism. Ne dorim Parla-
mentul, Guvernul, CCR.
Mai trebuie Justiția și Ser-
viciile, iar atunci, la
revedere democrație. 

Se fac bâlbâieli peste bâl-
bâieli, fiecare spune după
cum visează, de parcă această
țară a devenit o sală de teatru
de comedie, piesa fiind jucată
de niște actori care nu vor să
joace pentru public, ci cul-
mea, joacă pentru sufleor. In-
diferent ce instituție a
sta tului dă o decizie, în-
cepând de jos și până sus, toți
trebuie să respectam legile în
vigoare, bune sau rele.

După decizia Curții 

Constituționale

Politicul aruncă în derizo-
riu legea. Atunci mă întreb,
dacă cei care fac legile nu dau
niciun ban pe Constituție, ce
mai caută acești oameni
acolo, de ce mai conduc
această țară, când ei incită
acest popor la nesupunere în
fața legii. Când sunt buni
judecătorii constituționali,
când Băsescu câștiga cu
șmecherii un mandat prezi-
dențial, aducând-o pe judecă-
toarea Aspazia Cojocaru
aproape fără pantofi dintr-un
hotel din Paris să voteze ca să
fie repus, sau când au dus pe
Daniel Morar de la DNA, Livia
Stanciu, Mona Pivniceru etc.
să completeze echipa de
,,soc"? Să nu uitam că judecă-
toarea Motoc este la CEDO,
prietena unei doamne procu -
ror care a primit o decizie fa-
vorabilă, să nu uităm
epi  so dul soților Bârsan și
multe alte năzdrăvănii ale
justiției. 

Spunea o respectabilă
doamnă judecătoare că “Sun-
tem țara în care politicul se
urcă cu picioarele pe puterea
judecătorească şi își bate joc
de avizele Consiliului Supe-
rior al Magistraturii”. Da, așa
este, pentru că ei au aprobat,
ca recompensă, ,,celebrele
pensii speciale”, despre care
chiar CCR spune că sunt con-
stituționale. Și eu am mari în-

doieli de anumite instituții ale
statului, dar trebuie respec-
tate. Opinia mea este că ceva
nu este în regulă, ci este un
compromis,  iar de aici până
la neîncredere, este doar un
pas. 

Domnul Orban să nu uite
că și ,,trupa " domniei sale a
propus și aprobat pensii spe-
ciale. Așa că, să nu se mai
vaete peste tot ce face CCR. Și
atunci, cum omul de rând să
mai aibă încredere în justiție
și stat, în general, când unii își
aprobă ei bani speciali, iar
alții, bineînțeles, fac ,,trocul".
Vă dau câteva exemple! ,,
Legea 142/1997, inițiator Va-
leriu Stoica (fiind binecunos-
cut la Hunedoara și Deva),
ministru al justiției. Legea
303/2004 - pensii speciale
pentru magistrați, 3800 ca
număr, PNL a votat ,,pentru",
în unanimitate, Legea
83/2015, au obținut 1500 de
aviatori pensii, inițiator Alina
Gorghiu, PNL a votat ,,pentru"
cu 51 voturi. Legea 216/
2015, 901 diplomați pensii
speciale, PNL ,,pentru" 78 vo-
turi . Legea 215/2015 au
obținut  pensii speciale 700
parlamentari  (funcționari
publici), PNL  s-a abținut, dar
nu s-a împotrivit. PLX
442/2017, Curtea de Conturi,
600 persoane pensii speciale,
inițiator dl Florin Roman. 

Atunci, domnule Orban, cu

cine vă luptați? 

Tot cu cei din ograda dum-
neavoastră. Dar  să nu uităm
că și justiția și alte instituții
au făcut jocul politicului,
manevre ,,care pe care".
Uitați-va ce hățiș este în legis-
lația justiției, unde nimeni
nu-i mai dă de capăt. Tocmai
pentru a crea haos, căci
numai așa câștigă cine tre-
buie. Noi suntem experți în
justiție, politică, medicină
(vedeti acum cu morții Covid-
19, este o mare luptă să
moară omul de Covid, pentru
că numai așa pot face jocurile
pentru banii de la OMS.
Mimăm profesionalismul, ne
prefacem că ne pasă . Dar nu
mai respectam CSM, Curtea
Constituțională, Poliția, Jus -
tiția. Nu înțeleg de ce statul
nu își respectă propriile lui
instrumente de decizie și de
forță. Cred că nu ne mai
cunoaștem rolul și locul. Ex-
ternul ne dictează doar în in-
teresul lui și numai pentru el,

folosind peste tot aceleași
metode, ca și cum ar fi pre-
date  dintr-un manual ger-
man, și nu numai.

Manual de transformare 

a unei țări fără datorii,

într-o colonie disciplinată

și fericită!

Se pare că rețeta este ur-
mătoarea, care a fost folosită
și la noi. Repet, este opinia
mea și crezul meu.

Aranjezi imediat după
lovitura de stat (pe care oa-
menii o s-o numească multă
vreme revoluție) să vină la
conducere niște,, domni"
pofticioși care, pentru un
tablou în plus și-un cont în
Elveția, sunt dispuși s-o
vândă și pe mă’sa deja, că de
nevastă nu-l mai interesează.
Dacă este mai tânăără, caută
să scoată bani și pe ea.

Le spui oamenilor că in-
dustria lor e ”de rahat”, că
sunt înapoiați rău și le
promiți două bax-uri de
,,ciunga" iar dacă te lasă s-o
manageriezi tu, faci privati-
zare Mebo până le piere che-
ful de întreprinzător.

Le iei băncile pe nimic, și
apoi le instruiești să le dea
fraierilor credite cu buletinul
pentru orice; apartamente,
mașini (produse tot de tine,
în vest), smartfoane, ciz-
mulițe dă vară, alte acareturi
la Mall, le dai cât de mult pot
ei Cumpără presa și câteva
televiziuni și reușești să
prostești un popor întreg cu
telenovele,  emisiuni care te
țin încordat în fața televizoru-
lui, de uiți să dai mâncare și la
căței, dar și găinile mor de
foame. Au și ei ”Viorelii” lor,
cum și noi avem ”Vulpițe”
multe și stilate, bineînțeles
educate în arta celei mai pro-
fesioniste și celei mai vechi
meserii, nu mai trebuie abso-
lut nimic, ai rezolvat totul. 

Ai ocupat timpul cu ,,rea -
lity showuri " vin și cu ceva
magazine străine, să le dai
celor de aici de muncă, atunci
totul este în regulă. Aici nu
trebuie să precupețești vreun
efort, că dacă fraierii n-au ce
comenta la muncă, s-ar putea,
”ai dreacului”, să se apuce de
făcut ceva și asta nu e bine. Ca
să scapi de cimitire de mașini,
chemi românii și pentru
câteva sute de euro, le dai pe
toate, că le înmatriculăm în
România .

Le spui oamenilor că s-ar

putea să-i atace nepoții lui
Gingis Han, că trebuie musai
să intre într-o alianță armată,
le iei armata din țară, să nu
cumva să o folosească vre-
unu’, Doamne-ferește, la păzit
infrastructura feroviară și
combinatele de furat și de
evaziunea fiscală cu produse
petroliere și-o trimiți cică la
instruire cât mai departe,
unde a înțărcat mutu (nu fot-
balistul) iapa, prin Afgan-
istan, să-l apere pe dracu’ de
tac’su. În prealabil, le desfi-
ințezi și diviziile de geniu,
alea cu care ,,oamenii" au
construit Transfăgărășanul,
să nu-i încurce cumva pe cei
de la Simpa  Construciones, în
cele 24 de luni cât se ”screm”
italienii să construiască un
amărât de pasaj. Colac peste
pupăză, le mai dai să cum -
pere, la preturi exorbitante,
fiare vechi, (avioane de 35 de
ani) și multe altele.

După ce le-ai făcut oame-
nilor burta mare de chipsuri,
bere și orice-Cola și-ai obiș-
nuit pițipoancele cu aerul oc-
cidental și cu moneda euro,
(oamenii le-au trimis la
muncă pe marile bulevarde
sau autostrăzi la produs ),
aduci și măcelari, căpșunari,
îngrijitoare de copii și
bătrâni. Te faci că le închei un
contract și să vezi ce bine
merg lucrurile la tine. Așa în-
cepi să-i termini de tot, când
se trezesc nu mai au nimic,
totul este vândut străinilor cu
complicitatea lor, a românilor.

Ignori complet specialiștii,
care încearcă să-i lămurească
pe conducătorii ,,oamenilor"
că avem o groază de rezerve
pe care toți se fac că nu le văd.
Cei ce nu se supun sau ridică
capul, dosărelul și la ”mitit-
ica”. Drept recompensă, dai
medalii și diplome inutile la
cei din justiție care au execu-
tat ordinele. Halal corectitu-
dine!

Pune-i pe reprezentanții
,,oamenilor" să semneze
înțelegeri europene, că tre-
buie musai să se transforme
în paradisul energiei verzi,
pune-i să ridice moriști de
vânt peste tot și să plătească
toate investițiile astea tot ei,
în timp ce termocentralele și
hidrocentralele lor se duc  de
suflet ”.

Dacă le-a mai rămas ,,oa-
menilor" cumva vreo urmă
din industria chimică, de-alde
OltChim cumva, bag-o în fali-

ment, ca să fii sigur că țara
asta nu mai are nevoie de  în-
grășăminte, sodă caustică etc.
și nici de gaze naturale, decât
puțin pentru brichetele fumă-
torilor și cât să se încălzească
fraierii iarna.

Te faci că faci niște pros -
pecțiuni (aiurea, tu știai de
mult ce-i acolo) prin Marea
Neagră și afli că poți scoate de
acolo gaze naturale de n-are
ce să facă toată România cu
ele .

Prostești ,,oamenii"  zicân -
du-le că le pune Dumnezeu
mâna în cap și-o să treacă pe
la ei o mare conductă,
Nabucco, care ar urma să-i
aprovizioneze cu gaz  ieftin
(la ce dracu’ le-o mai fi tre-
buind, nu știu)

Liberalizează prețul la
gaze pe piața internă (că in-
dustrie care să mai profite de
chestia asta nu mai există)
pentru ca nu cumva să guițe
vreun fraier atunci când o să
le dai gazele pe piața externă
la ce preț vrei tu.

Ce să vezi, când începe
Exxon să scoată gazele din
Marea Neagră, țop, o să fie pe-
aproape și-o conductă să-l
trimită în afară. Că, în Româ-
nia, este la fel de util românu-
lui precum îi este mortului
util un abonament la sala de
forță. Și iată ce frumos devine
România exportatoare de
gaze naturale, alea pe care
Putin le dădea cam scump
vesticilor, care o să le ia acum
mai ieftin de la niște fraieri!

Si noi ne certăm cine e mai
„șmecher”, cine o sa câștige
alegerile deja câștigate de
cine trebuie, cine ce mai face,
cine ce mai respectă și cât de
oarbă e justiția.

Și încercăm să răzbim din
criza Covid, din criza eco-
nomică, din criza politică, din
criza morală. Din criză în
criză.

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:  

Ceapa se călește împre-
ună cu morcovul ras, în două
linguri de ulei.  Se adaugă
apoi ciupercuțele, două căni
de apă și totul se lasă la fiert.
Între timp, loboda se spală,
se taie bucăți, se freacă cu
puțină sare, se călește și se
adaugă la ciorbă. 

În timp ce fierbe loboda,
se prepară găluștele. Brânza,
împreună cu ouăle, grișul
făina, ceapa verde și mărarul
tocat se amestecă bine, iar
din compoziția obținută se
fac găluște  mici, ca și pa-
panașii. Înainte de a se pune
găluștele în ciorbă, focul se

micșorează și peste ciorbă se
toarnă o cană cu apă rece,
astfel încât să nu clocotească
atunci când se pun găluștele
în ea. 

Când găluștele de brânză
se ridică la suprafață,
înseamnă că sunt fierte.
Atunci, la ciorbă se adaugă
pătrunjelul tocat, leușteanul,

mărarul, o cană cu borș, una
de iaurt și o mai lăsăm
câteva minute la fiert. 

La final, smântâna se
amestecă cu puțină făină
leuștean, mărar și pătrunjel,
apoi se toarnă în oala cu
ciorbă. 

După ce se potrivește de
sare, se stinge focul.

INGREDIENTE

2 legături de ceapă verde, doi morcovi rași, 5 bucăți

ciupercuțe proaspete, 5 legături lobodă roșie, o cană

iaurt, o cană smântână, o cană borș, pătrunjel, mărar,

leuștean tocat. 

Pentru găluște: 500 gr brânză feta, două ouă, 3 lin-

guri griș, 3 linguri făină, sare, ceapă verde, mărar

tocat.

Mod de preparare:

Tijele de rubarbă se curăță, se spală, se șterg cu
prosoape de hârtie, apoi se taie în bucățele mici. Se se -
pară ouăle, iar gălbenușurile se amestecă bine cu uleiul.

Albușurile se bat spumă cu un praf de sare. Se adaugă,
pe rând, zahărul și se mixează până se obține o spumă
lucioasă, ca de bezea. La compoziție se adaugă și gălbe-
nușurile, apoi totul se amestecă ușor cu o spatulă. 

Faina albă, împreună cu praful de copt se încorporea -
ză în spumă cu mișcări ușoare, de jos în sus. Dacă este
cazul, se mai poate adăuga puțină făină. Se pregătește o
tavă cu diametrul de 24 cm, care se tapetează cu hârtie
de copt, în care se toarnă compoziția. După ce se nive-
lează, deasupra se așază bucățile de  rubarbă, care au fost
amestecate cu o lingură de făină. Tava se dă la cuptorul
preîncălzit, la 170 de grade C, pentru circa 20-25 de
minute. Se face testul cu scobitoarea, iar după coacere,
prăjitura se lasă pe un grătar să se răcească. Se pudrează
cu zahăr vanilat, apoi se porționează. 

Prăjitură cu
rubarbă 
Prăjitură cu
rubarbă 

Ciorbă de lobode cu
găluște de brânză 
Ciorbă de lobode cu
găluște de brânză 

INGREDIENTE

4 ouă, două linguri de ulei, sare, 100 g zahăr,

două plicuri de zahăr vanilat, două linguri de ulei,

4 linguri pline de făină albă, un praf de copt, 250 g

rubarbă, zahăr pudră vanilat.

Mod de preparare:

Ceapa verde, tocată, se
căleşte în ulei, se adaugă o lin-
gură de bulion, amestecându-
se continuu câteva minute. Se
adaugă  apoi mărarul, pătrun-
jelul, orezul, iar la final carnea

tocată. Compoziţia se ames -
tecă continuu câteva minute,
până ce  se omogenizează. 

Foile de ştevie se spală şi
se opăresc, dar foarte puţin, li
se taie nervurile, apoi se
umplu cu compoziţia pregă -

tită şi se rulează. Sărmăluţele
obţinute se aşează într-o
cratiţă, iar peste ele se toarnă
apă cât să le acopere şi se dau
la fiert. Înainte de a fi gata, se
face un sos de roşii şi se
toarnă peste sărmăluţele din
cratiţă. 

Se mai lasă apoi câteva
minute pe foc sau la cuptor.

Sărmăluțe în foi de ștevie 

INGREDIENTE

1 kg carne tocată, 6 legături de ștevie, 2 legături

ceapă verde, o legătura mărar şi una de pătrunjel,

200g orez, 2 linguri bulion, sare, piper, după gust.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Vând casă + anexe+grădină,

apă potabilă, în centrul comunei

Toplița, la coada barajului Cinciș.

Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând apartament 2 camere,

piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2

focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:

39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând sau schimb casă cu grăd-

ină și dependințe în comuna Băița, cu

apartament în Deva, etaj 1. Telefon:

0732.783.829.

l Vând apartament 3 camere,

lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,

CT, termopan, izolat exterior. Preț:

64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere, de-

comandate, cu îmbunătățiri, în centrul

civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel

Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.

Preț negociabil, telefon: 0744.534.951

l Vând casă, lângă Deva, 4

camere, baie, bucătărie, garaj, hală +

hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-

lată și utilată,  sobe teracotă, teren –

un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:

0721.055.313.

l Vând casă cu toate utilităţile în

Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,

grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 

negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând o casă veche și una de

cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,

grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și

două intrări. Locuința se află în mi-

jlocul satului Lăpugiu de Sus, 

la 8 km. de autostrada Lugoj-Deva.

Preț: 25 mii de euro, negociabil,

0773.961.339.

l Vând apartament trei camere,

decomandate, cu îmbunătăţiri în

Hunedoara, Centrul Civic (deasupra

cofetăriei Jasmine). Preţ negociabil 

la vedere. Tel. 0744.534.951.

l Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-

lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 

în Simeria, în centru. Sunt persoană

fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.

Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-

ovată și mobilată modern, etaj inter-

mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:

0725.452.888.

l Vând apartament două camere,

Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-

mandat, balcon, boxă, CT, termopan,

ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-

tru locuit, construcție 2012, în Vețel,

612 mp, intravilan, toate utilitățile.

Telefon: 0744.277.302.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2

băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,

2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000

mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-

fon: 0725.452.888.

l Vând casă, 2 corpuri, modernă,

teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,

canalizare, curent, zona Costești,

cetăți dacice, ideală pentru o pensiune

sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,

telefon: 0721.055.313. 

l Vând casă Hărău, mobilată și

utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,

apă rețea, canalizare, grajd, CT pe

lemne, curte 385 mp, plus grădină 650

mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-

fon: 0745.202.448.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel.0733.832.559.

l Cumpăr garsonieră în Simeria,
etaj 1 sau 2, în centru. Tel.0725.395.946.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,

decomandat,117 mp, CT, termopan, 2

băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere

Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,

balcon, CT, termopan, parchet, gresie,

faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:

0745.202.448.

l Vând apartament două camere,

Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-

gur nivel, parter, CT, termopan, curte

interioară, beci la demisol, posibilități

construcție garaj în curte. Preț nego-

ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2

băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,

plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 

78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 

intermediar. Preț: 45.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna

Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,

șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,

drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-

fon: 0725.147.370.

l Vând casă în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj, 
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon în-
chis, căsuță de vară, fântână, cablu
TV, pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în

zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -

nător în Deva sau Simeria. Suport

diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriere aparta-

ment 3 camere, decomandat, 2 băi, CT,
termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,
balcon, termopan, mobilat, utilat com-
plet. Preț: 200 euro plus garanție, tele-
fon: 0745.292.448..

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața Deva,
et.1, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, pentru o familie se-
rioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere aparta-
ment în Deva-zona Gojdu,  pe 
perioadă îndelungată. Rugăm 
seriozitate, oferim seriozitate.
Mulţumim! Telefon:
0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 
Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fa -
milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând  teren intravilan în sat
Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST
0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m.
Preț 6 euro/mp, negociabil. Tel.
0769.213.866, 0766.514.949.

l Vând  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 495 mp teren intravilan în
comuna Gurasada, situat ultracentral,
facilități, curent electric, apă la rețea,
pomi fructiferi, inclusiv fosta cabană.
Preț negociabil, telefon: 0787.682.280.

l Vând teren intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. 
Biscaria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu

Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31

m, posibilităţi apă, curent, canalizare,

gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 

12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km

de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,

apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6

euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro,
tel.0767.510.260.

l Vând Citroen ZX 1992, CP

C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:

550, telefon: 0754.391.915.

l Vând mașină Ford Fusion, an de

fabricație 2003, climă, benzinar, de

culoare neagră, stare foarte bună.

Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:

0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor

Ford, model 4000, în stare perfectă.

Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând autoutilitară N, Mercedes

Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,

până în anul 2020. Preț: 5500 euro,

negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional,
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370.

l Vând Nissan Micra, AF 2000

benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2

uși, stare foarte bună. Preț negociabil,

telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

l Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! 
Telefon: 0732.469.582.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. Tel.0720.366.434

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

l Tânăr, inginer, 33 de ani, 1,98
m. doresc să fac cunoștință cu o
tânără pentru o relație serioasă de
prietenie și căsătorie. Telefon:
0749.073.775.

l Doamnă frumoasă, singură, se-
rioasă, sinceră, sufletistă, curată, har-
nică, gospodină, fără obligații, doresc
căsătorie cu un domn peste 60 de ani,
cu aceleași calități și auto sau fără.
Telefon: 0738.651.577.

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea 
timpului liber. Telefon: 0730.735.686.
Aștept SMS.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

DIVERSE

l Vând 3 butoaie de stejar cu dud,
300 l fiecare, în stare bună. Eventual
schimb cu cereale sau ţuică. Brad,
0752.455.955.

l Vând telefon Samsung J7, 
în stare perfectă de funcţionare.
Tel.0721.474.843.

l Familie, caută întreținător.
Cedez casă și loc, (fără urmași sau în-
treținători) unei persoane sau familie
care ne întreține în momentele dificile.
Sat Boiu, nr.56, com. Rapoltu Mare,
jud. Hunedoara ( la 12 km de Simeria).
Telefon: 0725.986.428.

l Ofer spre folosință gratuită 40
ari grădină cu teren arabil și pomi
fructiferi în comuna Gurasada, nr, 83.
Telefon: 0752.027.049.

l Vând avantajos perne balan-
soar, butoaie colectoare de apă, plasă
din sârmă pentru gard, pompă stropit,
pari pentru roșii, stropitoare de tablă
zincată, cursă șobolani, ladă pentru
cartofi, butoi pentru varză și altele.
Preț avantajos, telefon: 0745.344.510.

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem Dadamblat, verticale,
rame fără faguri (ceară), zece alimen-
tatoare din plastic și pâsle în-
văluitoare de iarnă. Preț:100 lei/buc.,
telefon: 0760.193.089, 0254.730209.

l Ofer pregătire pentru cântăreți
bisericești în formare la un Paraclis
din Deva sau pentru un mic grup coral
mixt. Tel. 0749.073.775.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x20 cm. Preț: 480 lei, negociabil,
telefon: 0725.483.189.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Deva, telefon:
0254.213.819, 0724.576.218.

l Vând două fotolii și o canapea
extensibilă, din imitație de piele, de cu-
loare maro, în stare foarte bună,
Hunedoara. Preț: 800 lei, telefon:
0742.271.695. 
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Meniul 
zilei

18 lei

Judecătorii Curții Con-
stituționale a
României au decis,

săptămâna trecută, că
amenzile date pentru
nerespectarea stării de
urgenţă sunt neconsti-
tuţionale. Curtea Consti-
tuţională a admis
sesizarea Avocatului
Poporului depusă îm-
potriva OUG 36/2020. 

Actul normativ a introdus
amenzi de până la 20.000 de
lei pentru nerespectarea Or-
donanţelor militare, pe pe-
rioada stării de urgenţă.
Până în prezent au fost date
peste 500.000 de amenzi, în
baza ordonanţei care insti-
tuie starea de urgenţă. Cel
puțin 100.000 dintre ele au
fost date persoanelor de
peste 65 de ani. În schimb, au
testat doar puțin peste 
262.000 de români. 

Doar citind aceste cifre, nu
poți să nu te întrebi - ce au
liberalii cu poporul român?
De câte ori veniți la gu-
vernare, pare că o faceți doar
ca să vă răzbunați pe oa-
meni! Ce v-au făcut românii,
domnilor de la PNL, să îi
urâți atât de mult? 

Ați reușit „performanța”
să dați cele mai mari amenzi
din istoria României. Sunteți
de șapte luni la guvernare și

v-ați făcut remarcați doar
prin amenzi istorice,
amenințări cu tăieri de
salarii și concedieri. Avem
peste 1,2 milioane de oameni
în șomaj tehnic, fără per-
spective, avem 1,2 milioane
de români care s-au întors în
țară. Pentru ei, ce aveți de
gând să faceți? Vreți să îi
amendați pe toți? Și vă întreb
din nou: ce v-a făcut acest
popor să îl urâți atât de
mult? 

Ați preferat să-i pedepsiți
pe români în loc să testați și
să faceți un plan de relansare
a economiei, așa cum fac
țările din jurul nostru și așa
cum face PSD, care a propus
deja un plan de repornire a
economiei. I-ați amendat pe
cei mai vulnerabili dintre
români, pe cei trecuți de 65
de ani. Ați ales să țineți mil-
ioane de oameni în case, în
timp ce, pentru afacerile
voastre, sute de Români au
plecat în Germania la cules
sparanghel (Dumnezeu știe
în ce condiții și pentru ce!). 

Chiar nu vă este rușine?
Cu ce curaj vă mai uitați în
ochii oamenilor după ce,
timp de două luni, nu ați
făcut altceva decât să vă
răstiți la oameni și să dați
amenzi colosale și inutile?
Mai țineți minte cum ați gu-

vernat țara între 2009 și
2010? Ați tăiat salarii, ați
adus sărăcie și suferință în
țară, așa cum bine își amin -
tesc toți românii. 

Acum, când românilor le
este din nou greu, în fața
unei situații în care oamenii
aveau nevoie de siguranță și
perspectivă, voi nu ați făcut
altceva decât să îi pedepsiți
cu amenzi. Dar chiar nu vă
este rușine? Oamenii nu uită,
domnilor de la PNL, oamenii
nu uită și nu iartă. Veți
rămâne o pată urâtă în isto-
ria României, iar rușinea este
prea puțin pentru domniile
voastre. 

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ

Strategia PNL în pandemie - amenzi
ISTORICE neconstituționale, 

NU testare în masă

Deva - Peste 40 de apicul-
tori din judeţul Hunedoara
au plecat în pastoral spre
partea de sud a ţării, în
vecinătatea Dunării, unde au
înflorit pădurile de salcâm.
Vicepreşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Albine
Hunedoara, Iosif Korb, a ară-
tat că după problemele din
2019, când cantitatea de
miere de salcâm obţinută a
fost de numai 10% din pro-
ducţia medie anuală, apicul-
torii speră acum într-o
revenire pe acest segment,
mai ales că acest fel de miere
se caută din ce în ce mai
mult.

„Zilele acestea au plecat,
în pastoral, la Dunăre, pentru
floarea de salcâm, primii
apicultori din judeţul Hune-
doara. Vremea se va stabi-
liza, salcâmul este înflorit şi
nu este târziu. De asemenea,
se poate pleca în pastoral la
salcâm în judeţele Timiş şi
Arad. Floarea de salcâm din
partea de vest a ţării şi din
judeţul Hunedoara este
parţial calamitată din cauza
îngheţurilor târzii”, a arătat
Korb.

Dintre cei peste 1.000 de
apicultori din judeţul Hune-
doara, aproape 15% pleacă
în pastoral cu stupii.

Deva - Castelul Corvinilor
se redeschide pentru public
începând cu data de 15 mai,
conducerea instituţiei mu ze -
ale asigurând toate condiţiile
pentru prevenirea răspândirii
noului coronavirus, astfel
încât turiştii care vizitează
monumentul istoric să fie în
siguranţă.

„Vor fi luate măsurile spe -
cifice acestei perioade, în care
ne aflăm. Vom aşeza co voare
cu dezinfectant, clan ţele vor fi
dezinfectate. Anga jaţii vor
avea măşti pentru a preveni
infectarea cu COVID-19. Nu
vrem să ne expunem nici noi
şi nici publicul vreunui factor
de risc. Vom respecta, în tota -
litate, măsurile trasate de au-
torităţi în privinţa protecţiei
împotriva COVID-19”, a de-
clarat directorul Muzeului
Castelul Corvinilor, Sorin
Tincu.

El a arătat că spaţiile ex-
poziţionale ale Castelului
Corvinilor sunt suficient de
largi pentru a putea fi respec-
tată o distanţă de doi metri
între vizitatori şi personalul
muzeului. 

Traseele de vizitare rămân
aceleaşi ca anul trecut, chiar
dacă în interiorul clădirii se
efectuează lucrări de restau-
rare. Astfel, vor fi redeschise
sectoarele consacrate, mai
puţin Turnul Alb şi Turnul
Vechi de Poartă în care se
desfăşoară lucrările de res -

taurare. 
Tot din 15 mai se re-

deschid gradual, punctele de
vizitare ale Muzeului Civiliza-
ţiei Dacice şi Romane Deva.
Astfel vor fi accesibile pub-
licului Situl Arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetusa și
Complexul de Monumente
Ţebea.  Pentru protejarea
sănătații angajaților insti-
tuției și a publicului vizitator,
celelalte spații expoziționale
se vor redeschide în funcție
de reglementările legale ce
vor apărea, ținând cont de
evoluția epidemiologică
Covid 19 la nivel local și
național.

Nu în ultimul rând, din 15
mai se va redeschide şi
cetatea dacică Sarmizegetusa
Regia, din Munţii Orăştiei.
Drumul de acces spre cetate
este acceptabil pentru maşini,
singura problemă rămâne
aleea pietonală de la ultima
parcare până la poarta de in-
trare. Din cauza alunecărilor
de teren, administratorul
public al judeţului Hune-
doara, Costel Avram, a decla -
rant că instituţia nu poate
garanta siguranţa turiştilor. El
a explicat că administraţia
judeţeană a încercat să con-
solideze versantul pe fonduri
atrase, însă nu a găsit
înţelegere la Direcţia Silvică,
proprietarul terenului, care
cere o taxă pentru scoaterea
din circuitul forestier. 

Se redeschid 
Castelul Corvinilor şi 

alte obiective turistice 

Apicultorii au plecat 
în pastoral


