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Premieră

Buchețelele imacu-
late de salcâm, soc
sau tei, cu mires-
mele lor îmbătă-
toare, ne aduc în
fiecare primăvară,
câte un strop de
fericire. Dar, pe
lângă frumusețea și
parfumul lor, aceste
flori minunate posedă calități terapeutice
uimitoare, fiind adevărate ”farmacii natu-
rale”, dătătoare de sănătate./pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.3
Un aparat pentru recoltarea
plasmei din sânge şi folosirea
ei ulterioară pentru trata-
mentul bolnavilor de 
Covid-19, a fost pus în 
funcţiune de Centrul Jude -
ţean de Transfuzii Sanguine.
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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

Două persoane sunt cerce -
tate într-un dosar penal
deschis după ce au asistat,
fără să intervină, la o luptă
de câini, imaginile filmate
cu acest prilej fiind
postate pe internet. 
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spitalul Judeţean 
şi Policlinica deva 
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Rangerii Parcului Naţional
Retezat au remarcat
traseul care duce la 
Cascada Lolaia, una dintre 
cele mai spectaculoase din
România. Legenda cascadei
este foarte interesantă. 

Puiul de babuin Ina Babuina vă aşteaptă 
la grădina zoologică din Hunedoara, 

singura de acest fel din judeţ. /pag.16

CalităŢile uimitoare
ale florilor de 

salCâm, soC Şi tei 
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S
e apropie
încheierea anului
școlar 2019/2020,

fond pe care se poate
face un bilanț al acti -
vității comisiilor
metodice ale cadrelor 
didactice, pe specialități,
din unitățile școlare și
care au avut un rol bine
definit în contribuția 
calității procesului de 
învățământ.

Despre caracterul concret
al activității în cadrul ariei 
curriculare Limbă și comuni-
care, din Liceul Tehnologic
„Matei Corvin” Hunedoara, am
rugat-o să ne vorbească pe
prof. Isabela SUSANYI (foto).

– Evenimentele actuale pe-
trecute în mediul școlar
demonstrează că numai o
pregătire eficientă a cadrelor
didactice și a elevilor poate să
ducă la obținerea unor rezul-
tate optime.

Obiectivele didactice și mă-
surile care s-au luat la în-
ceputul anului școlar
2019/2020, în cadrul ariei
curriculare Limbă și comuni-
care au implicat toți membrii
comisiei și s-au desfășurat
permanent.

Calitatea procesului de
predare-învățare a fost și este
o cerință primordială. O
seamă de activități didactice
au făcut posibilă îndeplinirea
acesteia. Voi aminti că au fost
îndeplinite toate acțiunile pre-
văzute în Planul managerial
referitoare la îmbună tățirea
demersului didactic.

Evaluarea elevilor prin

diferite metode și strategii a
răspuns nevoii de verificare a
cunoștințelor. Elevii capabili
care au fost selectați au parti -
cipat la primele faze ale
Olimpiadelor de limba și lite -
ratura română și au fost
pregătiți suplimentar de 
doamnele prof. Romoșan Si-
mona, Ivanik Irina, Oana Cră-
ciunesc, rezultatele fiind bune.

Tradiția participării la Con-
cursul între licee „Citești și
câștigi!!!” organizat de Bi -
blioteca Județeană „Ovid Den-
sușianu” Hunedoara - Deva a
fost continuată. Elevi din clasa
a X-a, a XI-a și a XII-a, coordon-
ați de prof. Susanyi Isabela, ne-
au reprezentat unitatea
școlară și au avut rezultate
bune. 

Am obținut și premii indi-
viduale în cadrul unor Con -
cursuri și Proiecte educative
concretizate în parteneriat cu
ISJ Hunedoara, Biblioteca Hu-
niadi și Primăria Hunedoara.
Colaborarea și relațiile cu co-
munitatea sunt permanent în
desfășurare.

Fiecare profesor a subliniat
prin acțiuni educative de spe-
cialitate datele importante ale
literaturii noastre, ale istoriei
sau ale Uniunii Europene. Spre
exemplu, în ce privește sărbă-
torirea evenimentelor deter-
minante ale culturii noastre
(Ziua Națională, 15 ianuarie,
Crăciunul, Dragobetele, 1 Mar-
tie etc.), implicarea a depășit
aria noastră, majoritatea
cadrelor didactice fiind deter-
minate și receptive să par-
ticipe. 

O muncă impresionantă s-
a desfășurat în urma susți nerii
Concursului „Cea mai fru-
moasă clasă”, organizat în
preajma Sărbătorilor de Cră-
ciun. Elevii și profesorii au îm-
podobit împreună clasele, unii
le-au zugrăvit și au avut activ-
ități de creație la care au par-
ticipat și profesorii diriginți.
Cea mai frumoasă clasă a fost
9 P1, iar d-na profesoară Au-
rora Vălean a fost felicitată
pentru originalitate. La sfâr șit,
domnul director Voinia
Claudiu a recompensat truda
elevilor și a profesorilor cu o
excursie la Târgul de Crăciun
de la Sibiu. Dovezile demon-
strează că implicarea unei
mase largi de elevi de liceu și
școală profesională duce la un
cumul de cunoștințe necesare
în dobândirea experienței de
viață a fiecăruia.

În Sărbătorirea Zilei lim-
bilor europene s-au desfășu-
rat activități organizate de
prof. Adam Irina, Iancu Elena,
Eros Alexandra și Zaharia
Marta. Cei care au beneficiat
de proiect au fost elevii
claselor X P1 și X P2. Aceștia
au răspuns și anul trecut la
evenimentele metodice susți -
nute de  doamnele profesoare. 

Pe tot parcursul anului șco -
lar s-a desfășurat pregă tirea
suplimentară a elevilor de
clasa a VIII-a și a XII-a pentru
Evaluarea Națională și Ba-
calaureat, în vederea obți ne rii
celor mai bune rezultate șco-
lare. Cadrele didactice care
predau la aceste clase au făcut
pregătire suplimentară pe

grupe de elevi sau prin deru-
larea Proiectului ROSE. Parti -
ciparea elevilor a fost una
neașteptată. Elevii au fost in-
teresați de acest proiect.

În afară de cursurile de per-
fecționare organizate de CCD
Deva, în ceea ce  privește au-
toperfecționarea, reamintesc
faptul că doamna profesoară
Rișcuța Nicolette urmează și
cursurile Facultății de en-
gleză-germană ale Univer-
sității „Vasile Goldiș” din Arad.

Activitățile metodice afe -
rente lunilor aprilie, mai și
iunie, cât și activitățile care
trebuiau să se desfășoare în
„Săptămâna altfel” au fost
amânate și vor fi realizate în
anul școlar următor. În des-
fășurarea practicării acti vi -
tăților noastre, ne-am bucurat

de întregul sprijin al conduc-
erii unității de învățământ.
Aceasta  au fost alături de noi.
Ne-a susținut și ne-a îndru-
mat. 

În fiecare parcurs educativ
există puncte tari și puncte
slabe. Orice activitate este per-
fectibilă. Se spune că „Numai
cine nu muncește, nu gre -
șește”. Împreună luăm decizii
pentru a optimiza activitatea
didactică. Așteptăm ca în anul
următor școlar să pășească pe
ușa unității noastre de în-
vățământ copii buni, determi-
nați să învețe și vom trece
împreună peste încercări. Îi
asigurăm că le vom acorda tot
sprijinul.

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș

COMISIA METODICĂ A CADRELOR DIDACTICE, 
SARCINĂ NOBILĂ DE MARE RĂSPUNDERE

Crişcior – Pandemia de
COVID-19 a schimbat pla-
nurile multor administraţii
locale din judeţul Hunedoara.
În special, în mediul rural a
fost nevoie de o regândire a
proiectelor pentru acest an,
deoarece bugetul mic al
primăriilor şi alocările de la
stat pun autorităţile în faţa
unor situaţii delicate, în care
trebuie să decidă ce este pri-
oritar. 

Este şi cazul comunei Criş-
cior, unde primăria a încercat
să sprijine cetăţenii aşa cum
a putut mai bine. De aceea, au
fost achiziţionate măşti de
protecţie pentru fiecare fa -
milie şi au fost distribuite
deja către populaţie. De ase -
menea, autoritatea locală a

pus la dispoziţia locuitorilor
comunei formularele pentru
declaraţia pe propria răspun-
dere, ceea ce nu este puţin
lucru având în vedere faptul
că nu toţi oamenii au putut să
le descarce şi să apoi le

tipărească pentru a le folosi. 
„Toate măsurile pe care le-

am luat în sprijinul oame-
nilor, inclusiv dezinfecţiile pe
care le-am făcut pe domeniul
public, au fost finanţate de la
bugetul local. Banii, aşa puţini

cum sunt, au trebuit să fie re-
distribuiţi spre nevoile de
sănătate publică, deoarece
acestea sunt cele mai impor-
tante într-o comunitate lo-
cală. Din păcate, a trebuit să
revedem anumite investiţii
pentru a ne putea încadra în
bugetul pe 2020”, a explicat
primarul comunei Crişcior,
Ovidiu Furdui.

Pe de altă parte, edilul lo -
cal atrage atenţia asupra
necesităţii de a rectifica bu -
getele primăriilor, în condiţi-
ile în care sumele alocate de
la bugetul central şi judeţean
pentru capitolele destinate
persoanelor cu dizabilităţi nu
ajung nici măcar pentru
primele două tri mestre ale
acestui an. Practic, de la

sfârşitul lunii iunie fondurile
alocate se vor termina. Prin
urmare, administraţia locală
va trebui să găsească o sursă
de finanţare pentru plata in-
demnizaţiilor însoţitorilor
persoanelor cu handicap, în
plată fiind acum 120 de
dosare.

Din păcate, spune prima -
rul comunei Crişcior, bugetul
localităţii a primit de la Con-
siliul Judeţean Hunedoara
doar 100.000 de lei, o sumă
alocată, de regulă, pentru co-
munităţile mici, fără ca ad-
ministraţia judeţeană să ţină
cont de faptul că aici sunt în
derulare zece proiecte de in-
vestiţii ce necesită cofi-
nanţări. 

Crişcior: Pandemia COVID-19 lasă urme în bugetul local



P
remieră şi la spi-
talul municipal din
Hunedoara.

Hunedoara – După ce a
pus în funcţiune primul
aparat pentru depistarea în
timp real a infecţiilor cu noul
coronavirus, Spitalul Munic-
ipal din Hunedoara a intrat,
din nou, pe lista selectă a
unităţilor sanitare în care ex-
istă aparatura necesară pen-
tru tratarea bolnavilor de
Covid-19, prin tehnologii de
ultimă oră. 

Primul aparat de plas-
mafereză din județ este
funcțional, începând de ieri,
la Centrul de Transfuzie
Județean Hunedoara. Labo-
ratorul unde este instalat
aparatul medical se află la
Spitalul Municipal „dr.

Alexandru Simionescu” din
Hunedoara, a cărui conduc-
ere a asigurat spațiul necesar
și administrarea echipamen-
tului.

Plasmafereza reprezintă o
tehnica transfuzionala care
permite prelevarea doar a
plasmei de la un donator de
sânge.  Plasma servește apoi
la tratarea bolilor fie ca
atare, fie purificată. 

Specialiștii Centrului de
Transfuzie Județean Hune-
doara vor contacta per-
soanele vindecate de Covid -
19 care doresc să doneze
sânge, urmând ca plasma
rezultată să fie folosită în
tratarea pacienților îmbol-
năviți de noul coronavirus și
aflați într-o stare avansată a
bolii. 

“Pentru zona noastră,
funcționarea unui astfel de
aparat este deosebit de
folositoare din punct de
vedere medical, având în
vedere și numărul mare de
cazuri pozitive înregistrate
în județ de la începutul mon-
itorizării”, a declarat prefec-
tul judeţului, Vasilică Potecă. 

Prefectul a mai precizat că
finanțarea pentru acest tip
de transfuzie va intra într-un
program național de sănă-
tate publică inițiat de Minis-
terul Sănătății.

Aparatul medical a fost
donat de o companie privată
care, în urma unui acord
încheiat cu Ministerul Sănă -
tății, asigură gratuit astfel de
aparate medicale și altor spi-
tale din țară.

aCTUaLiTaTE - 322 - 28 mai 2020

Număr persoane infectate Covid-19
De la debutul pandemiei, în judeţul Hunedoara au fost

confirmate 629 de cazuri de infectare cu noul coronavirus,
67 de persoane decedând din cauza bolii, relevă datele ofi-
ciale comunicate joi de Instituţia Prefectului.

Deva – Pare incredibil,
dar funcţionarea termocen-
tralei Mintia se bazează, în
aceste zile, pe cărbunele im-
portat din SUA, după ce can-
titatea de huilă extrasă din
minele Văii Jiului a scăzut la
circa 650 de tone pe zi, un
minim istoric. 

Potrivit datelor oficiale,
ceea ce se produce acum în
Valea Jiului este un sfert din
producţia de la începutul

acestui an. Administratorul
special al Complexului Ener-
getic Hunedoara (CEH), Cris-
tian Roşu, a declarat că, în
aceste condiţii, minele din
cadrul companiei pot asigura
doar o parte din huila nece-
sară termocentralei Mintia,
care consumă 1200 de tone
pe zi. 

Diferenţa este suplimen-
tată dintr-un import de căr-
bune din SUA, cu o putere

calorică mare, ce poate fi
amestecat cu cel rezultat din
producţia realizată în Valea
Jiului. Pe de altă parte, ad-
ministratorul special al CEH
a menţionat că salariile an-
gajaţilor din minerit şi ter-
mocentrale au fost achitate,
după ce oamenii au protestat
spontan, la începutul săp-
tămânii, din cauza întârzie -
rilor la plata drepturilor
băneşti. 

Primul aparat de
recoltat plasmă 

pentru bolnavii Covid

Termocentrala Mintia salvată de cărbunele american

Deva – După aproape
două luni de zile în care per-
soanele bolnave nu au putut
să se adresze Spitalului Ju de -
ţean de Urgenţă (SJU) Deva,
deoarece acesta fusese de-
semnat spital Covid, lucru -
rile par să se îndrepte spre
direcţia cea bună. Autori -
tăţile au anunţat că SJU Deva
îşi reia activitatea normală,
primele internări fiind fă-
cute prin Unitatea de Primiri
Urgenţe. 

„Începând de joi, Spitalul
Județean de Urgență Deva
primește pacienți prin Uni-
tatea de Primiri Urgențe.
Astfel, unitatea își reia activ-
itatea urmând ca, până la fi-
nalul acestei luni spitalul să
funcționeze în parametrii
nromali. Tot de joi începe ac-
tivitatea parțial și la Ambu-

latoriul de spcialitate din
cadrul SJU Deva. Reamintim
că SJU Deva este spital su-
port Covid-19”, a anunţat
Consiliul Judeţean Hune-
doara.

Potrivit instituţiei admi -
nistrative, la SJU Deva mai
erau internați 20 de pacienți
confirmați cu infecția cu
virusul SARS-CoV-2, în timp
ce 626 de paturi erau libere. 

SJU Deva a fost desemnat
Spital COVID la sfârşitul lunii
martie, câteva zile mai târziu
unitatea medicală intrând în
carantină din cauza număru-
lui mare de îmbolnăviri. 

Pe 8 aprilie, la conducerea
SJU Deva a venit o echipă
militară, unitatea revenind la
un management civil după o
lună de zile. 

Spitalul Judeţean
din Deva 

se deschide 
pentru pacienţi
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În temeiul art. 46 alin.
(1) din Legea nr.
304/2004 privind orga-

nizarea judiciară şi art. 9
alin. (1) rap. la art. 7 alin.
(1) lit. a) din Regulamentul
de ordine interioară al in-
stanţelor judecătoreşti,
aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior al
Magistraturii nr.
1375/2015, potrivit
cărora, preşedintele tri-
bunalului poate lua măsuri
pentru organizarea şi buna
funcţionare a instanţei pe
care o conduce, precum şi a
activităţii instanţelor din
circumscripţia tribunalu-
lui.

Având în vedere pre-
conizata reluare a activităţii
complete a instanţelor de
judecată după data de
15.05.2020, odată cu înce -
tarea stării de urgenţă de-
clarată de Preşedintele
României prin Decretul nr.
195/2020, publicat în Moni-
torul Oficial nr. 212 din
16.03.2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul
României şi a prelungirii aces-
teia cu 30 de zile prin Decretul
Preşedintelui României nr.
240/2020, publicat în Moni-
torul Oficial nr. 311 din data de
14.04.2020 și în contextul
evoluţiei situaţiei epidemio-
logice generate de efectele in-
fectării cu coronavirusul
SARS-CoV-2, judecătoarea
Car men Mihaela TIMIŞAN
(foto), în calitatea sa de preșe -
dinte al Tribunalului Hune-
doara, A DECIS: Începând cu
data de 15.05.2020, Tri-
bunalul Hunedoara va relua
gradual activitatea de înfăp-
tuire a justiţiei:

- Programul de lucru cu
publicul la birourile regis-
tratură, arhivă şi informare şi
relaţii publice va fi următorul:
registratura: luni-vineri, ora 9-
13.30; arhiva: luni-vineri, ora
9-14; arhiva de falimente:
luni-vineri, ora 9-14; infor-
mare şi relaţii publice, ora 9-
14; biroul apostile: luni-vineri,
la cam. 221, etaj II, după cum
urmează: (preluare acte –
între orele 10 – 12; eliberare
acte – între orele 12 – 14);
Biroul Local de Expertize Judi-
ciare Tehnice şi Contabile  de
pe lângă Tribunalul Hune-
doara: luni-vineri, între orele
9 – 13, cam. 212, et. II.

- Pentru informaţii şi relaţii
telefonice privind dosarele în-
registrate pe rolul instanţei,

programul birourilor regis-
tratură, arhivă şi informare şi
relaţii publice este: luni-vineri,
8-16.

Începând cu data de
15.05.2020 accesul person-
alului în sediul Tribunalului
Hunedoara şi al Judecătoriei
Deva se va face prin intrarea
din spate a clădirii (secun-
dară).

Accesul procurorilor şi al
personalului parchetului, al
avocaţilor, consilierilor ju-
ridici, experţilor, interpreţilor,
părţilor, participanţilor şi pub-
licului va fi permis pe intrarea
principală (dinspre Parc).

Accesul în sediul instanţei
se va realiza cu respectarea
distanţei sociale de minimum
1.5 m.

Indiferent de calitatea per-
soanei şi de calea de acces,
principală sau secundară,
toate persoanele care intră în
sediul Tribunalului Hune-
doara şi al Judecătoriei Deva
vor fi testate cu scanerul ter-
mic în vederea stabilirii tem-
peraturii corporale. 

Efectivele de pază nu vor
permite accesul în clădire per-
soanelor a căror temperatură
corporală depăşeşte valoarea
de 37.5 grade, la două testări
consecutive, efectuate la inter-
val de 5 minute şi nici per-
soanelor care prezintă
simptome de viroză, gripă sau
răceală. 

Accesul în clădire nu va fi
permis persoanelor care re-
fuză testarea în vederea sta-
bilirii temperaturii corporale.

Accesul în sediul Tri-
bunalului Hunedoara şi al
Judecătoriei Deva va fi permis

exclusiv persoanelor care
poartă măşti de protecţie fa-
cială sau produse înlocuitoare
care să acopere nasul şi gura.
Efectivele care asigură paza
sediului instanţei, indiferent
de calea de acces la care sunt
amplasate, vor refuza per-
miterea accesului persoanelor
care nu poartă mască de pro-
tecţie facială/produs în-
locuitor care să acopere nasul
şi gura. 

Atunci când refuză prim-
irea unei persoane ce prezintă
simptome de infectare cu
SARS-CoV-2, persoana re-
sponsabilă din cadrul efec-
tivului de pază înştiinţează de
îndată preşedintele instanţei
sau, după caz, preşedintele
completului de judecată. 

Personalul instanţei care
prezintă simptome de viroză,
gripă sau răceală se va au-
toizola la domiciliu şi va in-
forma de îndată prim grefierul
tribunalului. Angajatul are
obligaţia de a contacta
medicul de familie în vederea
stabilirii diagnosticului şi de a
prezenta concediul medical.

Personalul instanţei care a
intrat în contact cu o persoană
care a fost depistată purtă-
toare a virusului se va au-
toizola la domiciliu imediat ce
a aflat despre existenţa per-
soanei infectate şi va informa
de îndată prim grefierul tri-
bunalului.

În sediul Tribunalului Hu -
ne doara şi al Judecătoriei
Deva este permis accesul ur-
mătoarelor categorii de per-
soane: personalul  instanţei;
avocaţi, consilieri juridici, ex-
perţi, părţi, participanţi şi

public, exclusiv pe durata
necesară pentru participarea
la şedinţele de judecată sau fi-
nalizarea operaţiunii care a
determinat prezenţa în sediu;
procurori şi personalul par-
chetului pentru participarea la
şedinţele de judecată sau în-
deplinirea unor operaţiuni ad-
ministrative şi personalul care
escortează deţinuţii, pe cu-
loarul anume stabilit.

Accesul în clădire al avo-
caţilor, consilierilor juridici,
experţilor, părţilor, partici-
panţilor şi publicului va fi per-
mis cu cel mult 15 minute
înaintea intervalului orar des-
tinat apelării cauzei.

În fiecare zi în care sunt
programate şedinţe de jude-
cată, cel târziu la ora 8.15, gre-
fierul de şedinţă va preda
jandarmului de la postul de
pază situat la intrarea princi-
pală în sediul tribunalului,
lista cauzelor care se judecă în
acea zi. În cuprinsul listei va fi
înscris intervalul orar în care
se dezbat cauzele. Lista
cauzelor, cuprinzând inter-
valul orar, sala şi etajul, va fi
postată în ziua anterioară şe -
dinţei de judecată pe portalul
instanţei.

Jandarmul din postul de
pază va chestiona fiecare per-
soană care doreşte accesul în
sediul Tribunalului Hune-
doara şi al Judecătoriei Deva
cu privire la numărul cauzei în
care este implicată sau cu
privire la biroul (registratură,
arhivă, informare şi relaţii
publice) la care doreşte acce-
sul. 

Pentru depunerea cererilor
şi actelor de orice natură sau

pentru studiul dosarelor, acce-
sul la birourile registratură
sau arhivă va fi etapizat, prin
grija persoanelor însărcinate
cu paza sediului instanţei.

La biroul arhivă, grefierul
arhivar va gestiona fluxul de
persoane astfel încât între
persoanele aşezate la masa de
studiu să fie un loc liber.

Pentru studiu dosare va fi
permis accesul a maxim două
persoane simultan.

La biroul registratură, gre-
fierul registrator va gestiona
fluxul de persoane astfel încât
în interiorul biroului să fie
prezentă o singură persoană.

Circulaţia în sediul Tri-
bunalului Hunedoara şi al
Judecătoriei Deva este per-
misă persoanelor care nu sunt
angajate ale instituţiei exclusiv
spre sălile de şedinţe, birourile
registratură, arhivă şi toa lete. 

Staţionarea în sediul in-
stanţei este permisă doar pe
durata de timp necesară des-
făşurării activităţii în care per-
soana este implicată.

Personalul instanţei va evi -
ta circulaţia inutilă prin sediul
instanţei precum şi staţio na -
rea nejustificată în alte birouri
decât cele în care îşi des-
făşoară în mod curent activi-
tatea. 

În timpul deplasării prin in-
stanţă, toţi membrii perso -
nalului au obligaţia de a purta
măşti de protecţie facială sau
produse înlocuitoare care să
acopere nasul şi gura.

Nu va fi permis accesul în
instanţă al curierilor sau per-
soanelor care livrează mân-
care. Se interzice luarea
contactului direct cu publicul
a altor salariați ai instanţei în
afara celor desemnaţi cu
atribuţii în relaţia cu publicul.

Dacă există cazuri izolate în
care o persoană nu deţine
mască de protecţie, se află în
imposibilitate de a-şi procura
de îndată şi există urgenţă în
permiterea accesului în sala
de judecată, arhivă/regis-
tratură, i se va pune la dispozi -
ţie o mască de protecţie de
unică folosinţă, de către gre-
fierul de şedinţă/registrator/
arhivar. În acest scop se vor
pune la dispoziţia comparti-
mentelor având relaţii cu pu -
blicul măşti de protecţie.

(Continuare în pag.5)

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

RELUAREA, GRADUAL, A ACTIVITĂŢII
DE ÎNFĂPTUIRE A JUSTIŢIEI
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Persoanelor private de li -
bertate li se asigură mască de
protecţie, dacă nu au, prin
grija grefierului de şedinţă
care va avea la dispoziţie un
număr de măşti de protecţie
de unică folosinţă.

Aşezarea în sală a publicu-
lui (inclusiv părţi, avocaţi) se
va realiza cu distanță de pro-
tecţie de 1,5-2 metri între
aceştia.

În perioada 15-22.05.2020,
sub îndrumarea preşedinţilor
de secţie, toate completurile
din cadrul tribunalului vor lua
măsurile necesare pentru
fixarea termenelor de jude-
cată şi citarea părţilor în pro-
cesele a căror judecată a fost
suspendată de plin drept pe
durata stării de urgenţă. 

Pentru evitarea aglomerării
sălilor de judecată, comple-
turile de judecată vor dispune
orice măsură consideră nece-
sar pentru stabilirea de ore
diferenţiate în vederea jude -
cării cauzelor. Astfel de măsuri
vor fi luate inclusiv în cauzele
în care termenul de judecată
este stabilit la o dată ulte-
rioară zilei 15.05.2020 şi nu
mai este posibilă încunoş -
tinţarea în scris a părţilor. 

Completul de judecată, la
momentul fixării termenelor
de judecată şi citării părţilor în
procesele a căror judecată a
fost suspendată de plin drept
pe durata stării de urgenţă sau
la momentul luării măsurilor
necesare pentru primul ter-
men de judecată în celelalte
cauze, va stabili intervale
orare în care să fie soluţionate
un număr limitat de cauze.
Grefierii de şedinţă vor ţine
pentru fiecare şedinţă de jude-

cată o evidenţă strictă a
cauzelor repartizate şi a inter-
valelor orare în care au fost
programate în vederea jude -
cării.

Intervalele orare stabilite
vor începe cu ora 9.00, vor fi
de maxim 1 oră şi vor conti -
nua până la epuizarea cau ze -
lor din cuprinsul listei de
şedinţă. Numărul cauzelor
stabilite într-un interval orar
poate fi diferit în funcţie de
aprecierea completului în
legătură cu intervalul de timp
necesar dezbaterii uneia sau
alteia dintre cauze.

Completul de judecată, la
stabilirea numărului de cauze
care se vor judeca în fiecare in-
terval orar, va lua în conside -
rare şi perioada de timp
necesară pentru aerisirea şi
dezinfectarea sălii de judecată,
15 minute. 

Aceeaşi perioadă de timp,
15 minute, va fi avută în
vedere de complet ca fiind
necesară pentru accesul în
sală al avocaţilor, consilierilor
juridici, experţilor, părţilor,
participanţilor şi publicului,
implicaţi în soluţionarea
cauzelor din următorul inter-
val orar.

Citarea părţilor la judecată
se va face cu indicarea urmă-
toarelor menţiuni: intervalul
orar în care a fost fixată dez-
baterea cauzei; înscrisurile pe
care intenţionează să le
depună vor fi transmise ante-
rior termenului de judecată
prin e-mail sau fax; posibili-
tatea completării cererii de
acces la dosarul electronic şi de
exprimare a acordului pentru
comunicarea actelor în format
electronic, cu indicarea site-
ului Tribunalului Hunedoara
http://portal.just.ro/97/Docu-

ments/AccesTribunal.pdf   de
unde poate fi descărcată ce -
rerea şi prezenţă obligatorie/
prezenţă neobligatorie sau că
pot solicita judecarea cauzei în
lipsă.

În cuprinsul citaţiilor va fi
inserată următoarea menţi-
une: „Având în vedere mă-
surile luate de autorităţi la
nivel naţional, pentru pre-
venirea infectării şi răs pân di -
rii infecţiei cu virusul
COVID-19; în vederea asi -
gurării sănătății și securității
în muncă la nivelul personalu-
lui instanţei şi în scopul pre-
venirii afectării bunei
des fă șurări a activității
curente a Tribunalului Hune-
doara, vă recomandăm ca
toate înscrisurile care
urmează să le depuneţi la
dosar să le trimiteţi prin email
la adresele: tribunalul.hune-
doara@just.ro, tr-hunedoara-
reg@just.ro sau prin fax la nr.
de telefon 0254.216.333 şi
0254.262251.

Recomandăm să solicitaţi
judecarea cauzei în lipsă şi să
vă prezentaţi în cauză doar în
măsura în care prezenţa este
obligatorie.”

Depunerea în-
scrisurilor, prin mail

Tribunalul Hunedoara re-
comandă depunerea înscri su -
rilor prin e-mail
(tribunalul.hunedoara@just.r
o, tr-hunedoara-reg@just.ro),
fax (0254216333 şi
0254262251), urmând ca
originalul acestor  înscrisuri să
fie transmis prin poştă, dacă
este solicitat.

Completul de judecată va
lua toate măsurile necesare
astfel încât dezbaterea
cauzelor să nu depăşească in-

tervalul orar fixat. Dacă se im-
pune lăsarea unei cauze la a
doua strigare, aceasta va fi
apelată la finalul intervalului
orar prestabilit pentru grupul
de cauze din care face parte şi
cauza respectivă.

Ascultarea sau participarea
la judecată a persoanelor pri-
vate de libertate se va face
prin videoconferinţă, cu res -
pectarea prevederilor legale
incidente în materie. Înainte
de fixarea termenului de jude-
cată şi a intervalului orar pen-
tru dezbaterea cauzei,
pre şedintele completului de
judecată va contacta adminis-
traţia locului de deţinere în
vederea stabilirii, de comun
acord, a datei la care este posi-
bilă audierea, a intervalului
orar liber şi a duratei estimate
a acestei audieri. Completul de
judecată va respecta data, ora
şi durata estimată a audierii.
Nerespectarea duratei esti-
mate a audierii atrage întreru-
perea videoconferinţei doar în
ipoteza în care este progra-
mată o altă videoconferinţă
după ora estimată.

Preşedinţii de secţie vor
stabili, dacă este necesar, pro-
ceduri detaliate pentru fixarea
termenelor de judecată şi
citarea părţilor şi vor so lu -
ţiona, prin ordine de serviciu,
orice dificultate apărută în ac-
tivitatea completurilor de ju -
decată în aplicarea prezentei
decizii.

Prezenta decizie se aplică
în completarea dispoziţiilor
Hotărârii nr. 734/12.05.2020
a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magis-
traturii şi a Deciziei nr.
40/C/12.05.2020 a Preşedin-
telui Curţii de Apel Alba Iulia.

Reluarea, gradual, a activităţii
de înfăptuire a justiţiei

O luptă de câini,

cercetată penal

de poliţişti
Orăştie – Poliţiştii din

Orăştie au deschis un dosar
penal în cazul unei lupte de
câini ce a avut loc în comuna
Turdaş, scenele fiind filmate
şi postate apoi pe reţelele de
socializare de către unul din-
tre bărbaţii care au asistat la
scenele sângeroase.

„În urma verificărilor
efectuate, poliţiştii au stabilit
faptul că un tânăr în vârstă
de 25 de ani, din comuna
Turdaş, a realizat respectiva
filmare fiind preocupat in-
ițial de filmarea agresiunii
dintre patrupede și nu de de-
spărțirea acestora, inter-
venția sa pentru a despărţi
animalele survenind doar
atunci când acesta a fost con-
vins că patrupedul deținut
de fratele său, un bărbat de
41 de ani, din aceeaşi co-
mună, este net superior fizic
celuilalt câine”, a informat
purtătorul de cuvânt al IPJ
Hunedoara, Bogdan Niţu.

Poliţiştii au mai stabilit că
proprietarul câinelui, băr-
batul de 41 de ani, nu
deținea documente sanitar-
veterinare prevăzute de lege.
Se pare că acesta ar fi
cumpărat câinele în luna
aprilie de la nişte intermedi-
ari pe care nu îi cunoştea,
care ar fi găsit câinele pe
stradă, după ce acesta a fugit
de la proprietarul de drept.
El ținea câinele într-o anexă
gospodărească, la domiciliul
său, de unde câinele a ieșit în
seara zilei de 30 aprilie,
afirmă poliţiştii. 

„Din verificări a reieşit că
respectivul câine este înre -
gistrat în Registrul Elec-
tronic al Câinilor cu Stăpân,
este identificat cu microcip şi
aparţine rasei  American
Staffordshire Terrier (Am-
staff)”, precizează IPJ Hune-
doara. 
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P
reședintele CIO,
Thomas Bach, a
anunțat cifra esti-

mativă  în ce privește
împingerea ediției
Jocurilor Olimpice de la
Tokyo pentru anul viitor,
într-o întrunire online a
Comitetului Executiv. 

Aceasta estimare arată că
forul olimpic va cheltui circa
800 de milioane de dolari în
urma amânării JO de la
Tokyo pentru 2021, din care
150 de milioane vor
reprezenta un ”pachet de
sprijin” pentru mișcarea
olimpică, mai exact împru-
muturi pentru federații in-
ternaționale și comitete
olimpice naționale. Este pen-

tru prima dată când CIO face
publice asemenea date.

Federațiile internaționale
cu sediul în Elveția pot aplica
pentru împrumuturi refi-
nanțate, ca parte dintr-o
înțelegere între CIO și pro-
gramul de sprijin al Guver-
nului elvețian, în plus față de
finanțarea aprobată de
Comitetul Executiv. Fiecare
dintre părți va acoperi 50 la
sută din fonduri.

Alte 32 de federații, cu
sedii în alte țări, pot primi
bani din pachetul CIO, in-
formează insidethegames.
Restul de 650 de milioane de
dolari vor merge spre orga-
nizarea Jocurilor în 2021,
restul cheltuielilor urmând a

fi suportate de Japonia, în
baza contractului semnat cu
CIO în 2013.

Bach a refuzat să co-
menteze sugestiile recente
că JO, amânate pentru 23
iulie-8 august 2021, nu vor
putea avea loc dacă nu se de-
scoperă până atunci un vac-
cin contra virusului
SARS-CoV-2. „Noi muncim
acum cu angajament total
pentru succesul ediției de la
Tokyo, pentru a avea aceste
Jocuri într-un mediu sigur
pentru participanți. Mai
avem un an și două luni până
la start, nu ar trebui să
hrănim speculații asupra a
ceea ce va fi”, a declarat
președintele CIO.

Olimpice: Amânarea
Jocurilor Olimpice costă CIO
800 de milioane de dolari P

reședintele Fede -
rației Române de
Rugby, Alin Petra-

che, a declarat că, deo-
camdată, nicio echipă 
nu va reîncepe pregătirea,
întrucât cluburile de
rugby din țară nu dispun
de resurse financiare 
care să le permită să
respecte condițiile de 
cantonament impuse de
Ministerul Tineretului și
Sportului.

Federația de rugby do -
rește să organizeze în urmă-

toarea perioadă un turneu de
pregătire de tip cantona-
ment, la care să participe
jucători de lotul național, dar
și de la echipele din Superliga
Națională.

În ceea ce privește relu-
area competițiile interne,
Alin Petrache a declarat că
acest lucru s-ar putea întâm-
pla în luna septembrie. Forul
național nu intenționează
înghețarea campionatelor și
își propune să încheie se-
zonul până la sfârșitul anului.

Rugby:  Competițiile in-
terne de rugby se vor relua 

abia în toamnă

P
reședintele UEFA,
Aleksander Ceferin, a
dezvăluit sâmbătă,că

există șanse ca organizarea
EURO 2021 în 12 orașe să
pice, deoarece întâmpină
probleme cu trei dintre
aceste orașe și susține că ia
în calcul reducerea
numărului de orașe care
găzduiesc Campionatul Eu-
ropean care a fost amânat
din 2020 în 2021. 

Oficialul din cadrul UEFA a
precizat că dacă nu va rezolva
problemele cu cele trei orașe
care ar trebui să găzduiască
meciurile de la Campionatul
European 2021, atunci acesta
va lua în considerare reduce -
rea numărului de orașe în
care să se joace partidele de la
turneul final.

”În principiu, plănuim să
organizăm în aceleași locuri.
Cu nouă orașe, totul este sta-
bilit. Avem probleme cu alte
trei orașe, deci vom continua
să discutăm. Pe scurt, noi,
UEFA ,vrem să organizăm
turneul în 12 orașe. Dacă nu,

suntem gata să facem asta în
zece, nouă sau opt orașe”, a
spus Aleksander Ceferin,
președintele UEFA.

România și-a asumat res -
ponsabilitatea de a găzdui
patru meciuri de la EURO
2021, dar Răzvan Burleanu a
transmis oficialilor de la UEFA
că este disponibil să orga-
nizeze mai multe meciuri în
cazul în care orașele aleg să se
retragă.

La Campionatul European
2021 vor participa 24 de
echipe, iar meciurile vor fi
găzduite de 12 orașe printre
care se află și București, capi-
tala României. Pe Arena
Națională vor avea loc patru
meciuri, trei din grupe și o op-
time de finală.

Iată care sunt cele 12 sta-
dioane și orașe unde sunt pro-
gramate să se joace partidele de
la  EURO 2021: Copenhaga,Bu-
cureşti, Amsterdam, Dublin,
Bilbao, Budapesta, Glasgow,
Baku, Roma, Sankt Petersburg,
Londra, Munchen.

Fotbal internațional: 

Organizarea EURO 2021 

în 12 țări ar putea pica!
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Primii 149 de
sportivi din cadrul
loturilor olimpice

au intrat începand de luni
în cantomanente de pre-
gatire, deocamdată în
regim închis pentru 2
săptamâni, dar acest
lucru este obișnuit pen-
tru marea performanță.

Preşedintele COSR, Mihai
Covaliu a declarat că: “În
cantonamentul de la Izvo-
rani vor fi loturile olimpice
de judo, box, lupte, gimnas-
tică, nataţie şi kaiac-canoe,
un număr de 149 de sportivi,
asta în primă fază. Iar cano-
tajul va fi la Snagov cu apro -
ximativ 100 de persoane.

Ăsta este primul val, spor -
tivii calificaţi la Jocurile
Olimpice sau în curs de cali-
ficare”.

Alături de sportivi în
aceste cantonamente se afla
“specialişti care fac parte din
comisia medicală din cadrul
Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român, o parte sunt
membri COTAS, Centrul
Olimpic de Testare şi Asis-
tenţă Ştiinţifică, sunt special-
işti în domeniu. Am făcut
săptămâna trecută o vizită la
Izvorani să vedem exact cum
decurg pregătirile. Totul este
în regulă, traseele sunt mar-
cate, practic nu va fi ceva
foarte diferit pentru sportivi,

va fi o procedură asemănă-
toare celei de intrare într-un
sat olimpic. Aşa am gândit
această procedură, să fie cât
mai prietenoasă cu sportivii.
Nu este ceva cu mult diferit
de o cazare într-un sat
olimpic. Aşa că sportivii sunt
obişnuiţi, antrenorii sunt
obişnuiţi”, a subliniat Mihai
Covaliu.

Cei 149 de sportivi care
urmează să intre în cantona-
mentele centralizate fac
parte din loturile olimpice de
canotaj (96 de sportivi), hal-
tere (7), box (6), kaiac-canoe
(5), judo (12), lupte (12),
gimnastică artistică (6),
nataţie (5).

Tenis de câmp: Tenisul de câmp
revine cu un turneu în AustriaOlimpice:  Sportivii

olimpici reiau pregatirea
în cantonamente

Luni, 25 mai, va în-
cepe turneul de tenis
de la Viena, la care

vor participa, între alții,
austriecii Dominic Thiem,
Dennis Novak și Jürgen
Melzer – la masculin,
nemțoaica Laura Siege-
mund (FOTO) și aus-
triecele Barbara Haas și
Tamira Paszek – la femi-
nin, conform unui anunț
al Federației Austriece de
Tenis, postat pe site-ul
său oficial, oetv.at.

„Generali Austrian Pro Se-
ries”, va debuta cu patru

grupe de câte patru băieți și
patru grupe de câte trei fete.
Competiția se va desfășura în
condițiile speciale impuse de
normele de siguranță, adică
fără spectatori, fără copii de
mingi și fără arbitri de linie.
Sunt acceptați numai arbi-
trul de scaun și, firește, jucă-
torii.

Meciurile vor fi televizate
și vor fi  preluate on line de
diverși furnizori, iar turneul
din Austria va beneficia de
premii în valoare totală de
150.000 de euro.

ANUNŢ PUBLIC 

CHIMSPORT AUTOMOTIVE S.A., administrată în sis-
tem dualist, cu sediul social în Orăştie, Str Codrului,
nr.24, jud. HUNEDOARA , înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr. J20/565/2013, având Cod Unic de
Înregistrare RO18599655, anunţă depunerea solici -
tării pentru eliberarea autorizaţiei de mediu pentru
activitatea de producere a pieselor din material plas-
tic, desfășurată în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, judeţul
Hunedoara .

Informaţii se pot obtine la sediul APM Hunedoara,
din Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8
- 16.30) şi vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizari şi reclamaţii pot fi depuse în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului.   

Uniunea Ciclistă In-
ternațională a
anunțat calendarul

oficial pentru reluarea
curselor de ciclism în
2020. Giro și La Vuelta,
două Mari Tururi, se vor
intersecta pentru 6 zile,
conform noului program
comunicat  în aceste zile.

Turul Franței, cea mai im-
portantă competiție de ci-
clism din calendar, va începe
pe 29 august și se va termina

pe 20 septembrie. Turul Ita -
liei (Giro d'Italia) va fi par-
curs între 3 și 25 octombrie,
în timp ce Turul Spaniei
(Vuelta) va avea la ediția din
acest an doar 18 etape și va
pleca la drum pe 20 oc-
tombrie pentru a ajunge în
Madrid pe 8 noiembrie.

Cotidinaul  Marca remarcă
faptul că sosirea din Turul
Italiei va avea loc în aceeași
zi, 25 octombrie, cu Turul
Paris-Roubaix, una dintre

cursele clasice Monument, o
decizie curioasă din calendar.

Practic tot calendarul de
ciclism din acest an com-
petițional  an va fi înghesuit
în 71 de zile , din cauza  pan-
demiei de COVIT 19.

Calendarul de ciclism pen-
tru 2020 (cele mai impor-
tante curse):

August:Strade Bianche, (1
august); Milano-Sanremo (8
august) și Criterium du
Dauphine (12-16 august)

Septembrie: Turul Franței
(29 august - 20 septem-
brie);Tirreno-Adriatico ( 7-
14 septembrie); Fleche
Wallone(30 septembrie)

Octombrie: Turul Itali -
ei(3-25 octombrie); Amstel
Gold Race (10 octombrie);
Turul Flandrei (18 oc-
tombrie); Paris-Roubaix (25
octombri); Turul Lombardiei
(31 octombrie).

Cel de-al șaselea
sezon al circuitului
mondial de şah –

Grand Chess Tour – a fost
reprogramat în 2021.

Ediția 2020 s-a amânat
din cauza pandemiei de
coronavirus, iar organiza-
torii evenimentului au făcut
cunoscut acest lucru încă de
vineri, 3 aprilie.Grand Chess
Tour avea cuprinse în calen-
darul 2020 turneele de la
Bucureşti, din perioada 3-16
mai, de la Paris, din 22-29

iunie şi de la Zagreb, din 2-9
iulie.

Peste Oceanul Atlantic
erau programate turneele
americane de la Saint Louis,
în intervalul 22-31 august,
respectiv 29 august – 11 sep-
tembrie. Acestea se vor
derula în funcţie de evoluţia
noului virus – conform unei
știri a agenției de presă EFE.
Turneele din SUA vor avea
loc doar în conformitate cu
recomandările autorităţilor
sanitare americane.

Şah: Circuitul mondial de șah
a fost reprogramat

Ciclism: calendarul oficial pentru reluarea curselor



Buchețelele imaculate
de salcâm, soc sau tei,
cu miresmele lor îm-

bătătoare, ne aduc în fiecare
primăvară câte un strop de
fericire. Dar, pe lângă fru-
musețea și parfumul lor,
aceste flori minunate
posedă calități terapeutice
uimitoare, fiind adevărate
”farmacii naturale”, dătă-
toare de sănătate.

SALCÂMUL
Are puteri terapeutice nebă-

nuite și tratează afecțiuni din
cele mai diverse.  Florile de sal-
câm sunt folosite și în
bucătărie, la prepararea unor
băuturi răcoritoare, gemuri sau
dulcețuri.

Recoltarea
Se face în faza maximă de

dezvoltare, pe vreme frumoasă
și însorită. Se usucă în straturi
subțiri, la umbră, în încăperi
bine aerisite. După uscare, flo-
rile de salcâm se păstrează în
pungi de hârtie.

Preparatele din flori de
salcâm

Sunt foarte bine cunoscute
de medicina modernă, pentru
efectele lor antitusive, antispas-
modice ale tractului respirator,
emoliente ale secreţiilor bron -
şice, antiseptice, antinevralgice,
calmante, uşor sedative. 

Pulberea de salcâm
Acționează ca un adevărat

pansament gastric în cazul bo-
lilor de stomac dacă, înainte de
fiecare masă, se administrează
câte o linguriță de pulbere de
flori, ne recomandă nutrițion-
iștii. Se obține din florile uscate
și măcinate, cu care se va face o

cură de cel puțin o lună de zile

Infuzia din flori de 
salcâm

Este foarte plăcută la gust și
lipsită în totalitate de compuși
toxici. Se obține din 200 ml apă
clocotită, la o linguriță de plantă
uscată. Vasul se lasă la infuzat
zece minute, apoi se strecoară.
Lichidul obținut se consumă de
trei ori pe zi, după mesele prin-
cipale.

În caz de astenie sau
migrene

Infuzia combinată din flori
de salcâm este foarte utilă. Se
prepară din  trei - patru linguri
de flori mărunţite, puse la ma -
cerat într-o jumătate de litru de
apă, pentru 10 ore. După ce se
filtrează, lichidul rezultat se
păstrează. Planta rămasă după
filtrare se fierbe cinci minute
într-o jumătate de litru de apă.
După răcire se filtrează din nou,
iar lichidul obținut se amestecă
cu apa în care florile au fost
puse la macerat. Îndulcită cu
miere, infuzia calmează și in-
duce o stare de bine, scrie
sanatate.ro.

Maceratul din flori de
salcâm

O cană de macerat, con-
sumată zilnic, calmează afecți-
unile digestive. Se obține din
200 ml de apă în care se adaugă
o lingură şi jumătate de flori de
salcâm. Se lasă la macerat de
seara până dimineaţa, când se
bea pe stomacul gol. 

Dulceață din flori de
salcâm

Ingrediente: 2000 g flori
proaspete de salcâm, circa

3000 ml apă rece, 1000 g
zahăr tos, 2 lămâi, 2 pliculețe
de sare de lămâie, zahăr
vanilată și scorțișoară, după
gust.

Mod de preparare:
Apa, împreună cu zahărul,

zeama de lămâie și sarea de
lămâie se pun la fiert într-un
vas încăpător. Se lasă la fiert
aproximativ o oră, după care se
adaugă florile curățate de
codițe și spălate foarte bine.
Totul se mai lasă timp de o oră
la fiert, la foc mic, apoi se stinge
focul și vasul se acoperă până a
doua zi. A doua zi se dă din nou
la fiert, cca. 30 de minute până
ce dulceața se încheagă. Se
adaugă aromele după gust, se
pune în borcane sterilizate și se
acoperă cu o pătură groasă,
până a doua zi.

În afecțiunile aparatu-
lui respirator

Ceaiul din flori de salcâm și-
a dovedit eficiența în combat-
erea tusei convulsive şi
ast  matice, răceli, viroze,

răguşeală, infecţii acute ale
căilor respiratorii, astm
bronşic. De asemenea, infuzia
din flori de salcâm are efecte di-
uretice, antiinflamatoare, re-
duce conținutul de uree din
sânge, calmând totodată
durerile reumatice sau nevral-
giile dentare, potrivit click.ro. 

SOCUL
Despre soc se spune că este

una din cele mai vechi plante
cultivate, având o vechime de
peste 4000 de ani.

Potrivit specialiștilor, socul
poate înlocui cu succes aspi-
rina, în cazul stărilor febrile. De
asemenea, se poate folosi, ală-
turi de medicația obișnuită, în
cazul virozelor respiratorii,
stărilor gripale sau bronșite.

Recoltarea
Socul înflorește la începutul

lunii mai, iar recoltarea se poate
face treptat, până pe la jumă-
tatea lunii iunie. Este indicat să
se facă până în orele amiezii,
imediat după ce s-a risipit roua.

Inflorescența se taie de sub
locul de ramificare. Se usucă în
straturi subțiri,  la soare, în
locuri aerisite. 

Terapii cu flori de soc
Florile de soc

Nu trebuie fierte în apă, pen-
tru a nu deveni toxice, ne reco-
mandă nutriționiștii. Pentru
prepararea ceaiului din flori de
soc se folosește o linguriță de
flori, la 250 g de apă clocotită.
Se lasă la infuzat zece minute,
apoi se strecoară.

Ceaiul de soc
Crește imunitatea 

mucoaselor nazale
Ceaiul de soc stimulează cir-

culația și are efect antiinflama-
tor, fiind foarte util în
tratamentul sinuzitei. În astfel
de situații, la doi litri de apă clo-
cotită, se adaugă două linguri
de plantă uscată de soc. Cu
acest preparat se fac inhalații,
timp de 15 minute, în fiecare
seară, timp de o lună.

22 - 28 MAI 2020

Calităţile uimitoare ale florilor 
de salcâm, soc şi tei 

• 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

8 - SĂNĂTATE



Reduce febra
În caz de febră, ceaiul de soc

stimulează glandele și ajută la
scăderea temperaturii corpului.
Este indicat și în afecțiunile
reumatice, artrită și gură. 

Pulberea din 
flori de soc

Reduce  inflamația căilor
respiratorii, ajută la eliminarea
secrețiilor în exces, având ca-
pacitatea de apărare a organis-
mului împotriva infecţiei. Se
administrează câte o linguriţă
de pulbere de soc, de patru ori
pe z, scrie click.ro. Se obține
prin măcinarea fină, cu râşniţa
electrică de cafea a florilor us-
cate ale plantei. Se păstrează în
borcane de sticlă închise er-
metic, în locuri întunecoase şi
reci, pe o perioadă de maxi-
mum două săptămâni. 

Uleiul din flori de soc
Hrănește și reface pielea us-

cată. Cu ajutorului uleiului se
face un masaj pe tot corpul,
după duș, mai ales în perioa -
dele reci.

Se obține din 15 linguri de
pulbere de flori de soc şi o
jumă tate de litru de ulei de
măsline sau de sâmburi de
struguri. Borcanul se închide
ermetic, iar florile se lasă la
macerat, la soare, timp de două
săptămâni. După acest interval,
lichidul se filtrează și se păs -
trează într-o sticlă închisă la cu-
loare.

Tinctura din flori de
soc

Este unul din cele mai bune
tratamente naturiste cu flori de
soc, în cazul arsurilor de gradul
2 și 3. Zona afectată se dezin-
fectează cu tinctură din flori de
soc, apoi se pun comprese cu
infuzie combinată de flori de
soc. Vindecarea va fi mult mai
rapidă şi cicatricele vor fi mai
reduse ca dimensiuni, potrivit
gustos.ro.

Tinctura se prepară din 15

linguri pulbere de flori de soc, la
care se adaugă 400 ml de alcool
alimentar de 50 grade. Totul se
lasă la macerat, într-un recipi-
ent închis ermetic, timp de
două săptămâni, după care se
filtrează. Se păstrează în sticluțe
închise la culoare.

Socata 
Stimulează puternic activi-

tatea rinichilor, previne for-
marea pietrelor şi nisipului la
rinichi, ajută la eliminarea sur-
plusului de apă din ţesuturi şi
tratează umflarea mâinilor şi
picioarelor. Este indicată mai
ales persoanelor care suferă de
cistită sau pielonefrită, susțin
specialiștii.

Pentru prepararea 
socatei este nevoie de:

300 g de zahăr brun, 2 lămâi,
70g flori de soc, 75 g suc lămâie
alimentar. Pentru început,
lămâile se curăță de coajă și se
taie rondele.  Zahărul se pune
într-un vas încăpător împreună
cu 1,5 litri de apă plată. Apa se
încălzește până la dizolvarea
completă a zahărului, timp în
care se amestecă din când în
când.

Când apa cu zahar începe sa
fiarbă, se oprește focul și
siropul se lasă la răcit. Florile de
soc, curățate de crenguțe și
spălate bine, se introduc în
siropul de zahăr, apoi se adaugă
și rondelele împreună cu sucul
de lămâie. Vasul se acoperă și se
lasă aproximativ 48 de ore,
după care socata se strecoară.
Se păstrează în recipiente din
sticlă și se poate consuma ase-
zonată cu frunze de mentă.
doc.ro/.

TEIUL
Parfumul florilor de tei este

unic și inconfundabil. Poate de
aceea, acest arbore era consi -
derat, în trecut, sacru. În Evul
Mediu exista obiceiul ca îndră-
gostiții să-și jure iubire veșnică
la umbra unui tei, existând

credința că un astfel de copac, îi
determină pe oameni să spună
adevărul. În țara noastră, teiul
este foarte răspândit, iar ra-
murile sale înflorite sunt duse
la bise rică, de Rusalii. După ce
au fost sfințite de preot, sunt
ținute în casă, la icoane, ex-
istând cre dința că vor alunga
grindina, furtunile și vor
menține liniștea casei.

Recoltarea florilor
Se face în momentul în care

două treimi din ele s-au deschis,
pe timp însorit, iar pentru a-și
păstra aroma, la minim 24 de
ore după ploaie. Se usucă la
umbră, în straturi subțiri și se
păstrează în săculețe din pânză
sau hârtie.

Remedii naturiste 
Florile de tei sunt recoman-

date de către specialiști într-o
multitudine de afecțiuni, dar
preparatele din flori de tei tre-
buie consumate cu moderație. 

Ceaiul din flori de tei
Aromat și foarte bun la gust

este sănătos, atunci când se
consumă cu moderație. Are
efecte antiinflamatoare, anti-
septice, antistres, sedative, su-
dorifice și emoliente. În general,
este recomandată să se con-
sume seara, pentru a favoriza

adormirea. Fluidizează sângele,
reducând riscul apariției chea -
gurilor, potrivit fitoterapeuților.
De asemenea, ameliorează in-
flamațiile, fiind recomandat și
în indigestii, amestecat cu
mușețel sau mentă.

În caz de răceală și
gripă

Ceaiul de tei favorizează
transpirația, eliminarea tox-
inelor și reduce febra. Se poate
folosi și pentru gargară sau in-
halații, calmând durerile de gât,
de cap sau presiunile la nivelul
sinusurilor.

Compresele cu 
ceai de tei

Cicatrizează rănile, eczemele
sau urmele lăsate de acnee, re-
ducând totodată ridurile și
cearcănele. În plus, unii dintre
specialiști susțin că ar grăbi
creșterea părului. Tocmai de
aceea, se recomandă clătirea
părului cu ceai de tei și masarea
rădăcinilor firelor de păr cu
ceai, de două ori pe săptămână.

Pulberea din flori de tei
Se administrează pe sto -

macul gol de 3-4 ori pe zi. Pul-
berea se ține sub limbă câteva
minute, apoi se înghite cu apă.
Se obține prin măcinarea
plantei uscate. 

În caz de gastrită
Durerile specifice acestei

afecțiuni sunt alinate sau vinde-
cate cu pulbere din flori de tei,
care protejează și cicatrizează
mucoasa gastrică. Se admi -
nistrează, în astfel de situații,
câte o linguriță de pulbere de 3-
4 ori pe zi, înainte de masă. În
perioadele de criză, cu dureri
intense, nu se mănâncă nimic,
timp de 24 de ore. 

În caz de tensiune 
arterială

Se administrează pulbere de
tei, din care se ia câte o linguriță
de patru ori pe zi, în cure de 60
de zile, urmate de 15 zile de
pauză. Teiul are efect vasodi-
latator, prin acțiunea lui seda-
tivă, la nivelul sistemului
nervos, eliminând totodată sur-
plusul de apă din organism. 

Precauții!
Ceaiul de tei este interzis per-

soanelor care urmează trata-
mente medicamentoase,
de oa rece multe dintre sub-
stanțele din compoziția lui pot
interacționa cu pastilele. Este in-
terzis și pacienților anemici, în-
trucât împiedică absorbția
fierului, potrivit doc.ro/sanatate.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Sâmbătă, 23 mai, ora 23,00

Cealaltă femeie 
Filmul spune povestea unei avocate din New

York, pe nume Carly Whitten, care are o serie de re -
guli stricte cu privire la bărbaţi şi la relaţiile cu ei.
Cu toate acestea, ea s-a îndrăgostit de Marck, un
bărbat căsătorit, iar când află acest lucru încearcă
să-și refacă viața distrusă. Dar întâmplător, ea o
cunoaște pe Kate, soția înșelată, și descoperă că are
multe în comun cu aceasta. Astfel că, cele două
devin  prietene, iar pe parcurs, ele află de Amber, o
a treia femeie păcălită de Marck. Acest lucru le de-
termină pe cele trei să se unească și să dezvăluie
adevărata față a bărbatul care le-a mințit.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Aveți nevoie de răbdare și pru-
dență atunci când luați o
hotărâre pe termen lung.
Numai gândind foarte atent
fiecare aspect din munca voas-
tră, veți reuși să faceți față
problemelor care mai apar în
cale. Dozați-vă eforturile și fiți
atenți și la sănătatea voastră!

La serviciu intervin unele
schimbări, dar depinde numai
de voi cum le veți gestiona pe
parcurs. Proiectele pe care le
propuneți vor fi acceptate, dar
și aducătoare de venituri.
Partenerul de cuplu vă deter-
mină să luați o hotărâre im-
portantă.

În plan profesional vor apare
situații noi, legate de sala -
rizare. Trebuie să vă hotărâți
dacă veți merge mai departe
pe același drum sau veți re-
nunța. Totul este să nu vă
grăbiți și să acceptați ofertele
cele mai convenabile. Prietenii
vă dau sfaturi bune.

Activitățile pe care le-ați tot
amânat le veți relua. At fi bine
să ține cont și de părerile celor
din jur. Apar noi oportunități
în plan profesional și veți avea
întâlniri și discuții cu mai
multe persoane interesate.
Sfârșitul intervalului îl petre-
ceți alături de prieteni.

Acum, când lucrurile intră pe
făgașul normal, apar sarcini și
responsabilități noi, de care
trebuie să vă achitați la timp.
Sprijinul colegilor este bin-
evenit, mai ales în selectarea
priorităților.  Trebuie să țineți
cont de ideile lor și nu lăsați
lucrurile neterminate.

Participați la activități recre-
ative, iar viața voastră începe
să se schimbe în bine. Situația
financiară este stabilă și nu
aveți motive să vă  îngrijorați.
Vi se poate reproșa că vă
gândiți doar la voi atunci când
vine vorba de unele decizii im-
portante. 

Vi se propune o colaborare in-
teresantă și nu știți ce
hotărâre să luați. Gândiți-vă
bine înainte de a accepta, mai
ales că în plan profesional tra-
versați o perioadă bună. Sun-
teți apreciați de șefi, iar colegii
vă sprijină necondiționat.

Vă preocupă situația finan-
ciară. Intuiția vă ajută să aveți
o altă viziune asupra posibili -
tăților de a câștiga niște bani
în plus. Dar mare atenție, tre-
buie să manifestați prudență
și să nu vă lăsați ademeniți de
promisiuni deșarte. Apropiați-
vă mai mult de familie! 

Începutul săptămânii este
destul de agitat, întrucât apar
situații neprevăzute și nu
reușiți să le gestionați pe toate.
Priviți cu atenție la tot ce se în-
tâmplă în jurul vostru, ca să
puteți lua hotărârile cele mai
bune. Revizuiți-vă planurile
personale și profesionale. 

Participați la discuții cu
partenerii de afaceri și luați
hotărâri importante pentru
activitatea viitoare. Eforturile
voastre vor fi răsplătite pe
parcursul intervalului, în-
trucât veți câștiga bani în plus,
dintr-o colaborare mai veche.

Vă străduiți pe tot parcursul
intervalului să faceți față
sarcinilor pe care le-ați primit
la locul de muncă. Poate va fi
nevoie să rămâneți și peste
program, dar veți fi răsplătit
cum se cuvine. Partenerul de
cuplu vă sprijină necon di -
ționat.

Discuțiile pe care le veți avea cu
unele persoane din segmentul
vostru profesional vă vor pune
pe gânduri. Nu lăsați niciun
lucru neterminat și manifestați
prudență atunci când acceptați
anumite proiecte. Informațiile
primite vă ajută să finalizați cu
bine ce v-ați propus.

DIVA

○ Un polițist:
- Doamnă, vă dau amendă, de ce nu purtați

mască?
- Nu am nevoie, eu sunt frumoasă!

• La un cabinet medical
Se prezintă un bărbat, plin de răni pe față

și cu un bandaj pe cap.
Și cum s-a  întâmplat nefericitul eveni-

ment?
- Păi, să vedeți…ieșeam de la film și ne -

vastă-mea se împiedică și cade…
- Aaaa… ați căzut și dumneavoastră?!
- Nu! Eu am râs…

• Undeva-n Ardeal.
Maria furioasă foc, urlă la Ion:
– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere

în excursie și și-o pus în rucsac un litru de
palincă! Noa zâ-i și tu ceva!

– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?

• O tânără, proaspăt căsătorită 
Pleacă la maică-sa și-i spune:
– Mamă, m-a bătut soțul.
– Cum? Doar a plecat ieri în deplasare!
– Si eu am crezut la fel!

• Discuție între soți:
- De ce ai fost mă, la alta?
- Am zis să nu te deranjez!...

Soțul și soția la restaurant
De soț se apropie o tânără frumoasă, care

fără să spună nimic, îl sărută. Văzând asta,
soția furioasă îl întreabă:

- Cine este?
- Lasă-mă în pace! Acum mă gândesc să-i

explic cine ești tu! 

Duminică, 24 mai, ora 21,45

Lumea nu e de ajuns 
De data aceasta, James Bond - agentul 007, tre-

buie să prevină o explozie nucleară într-una din
cele mai mari conducte de petrol ale lumii. Toto-
dată, el are misiunea să o protejeze pe Elektra King,
moștenitoarea afacerilor cu petrol ale unui mi -
lionar ucis. Dar, în calea lui apare Renard, un tero -
rist îndrăgostit de frumoasa Elecktra, implicat
cândva în răpirea ei. Renard are un glonț înfipt în
creier, nu simte durerea, dar devine foarte gelos
atunci când Bond și Elecktra sunt prea intimi. 

PRO TV



T
răim de câteva luni
multe incertitudini,
am văzut multe bâl-

bâieli ale celor din Gu-
vern. Am văzut că
mesajele se transmit
diferit, pe care romanul
de rând nu le mai poate
digera, iar haosul creat se
vede de departe. Fără o re-
setare a întregului aparat
al statului, nu vom avea
nicio reușită. 

Statul este căpușat cu
amante, rubedenii de toate
gradele, spăgile trec de la unii
la alții, ”pilele" stau și veg-
hează. Toate ministerele sunt
căpușate  și burdușite cu oa-
meni angajați, care au
diplome luate la kilogram,
cursuri peste cursuri, inclusiv
cursuri de modeling. Cum
vreți să reușim cu aceasta
țară? Când intri într-un min-
ister dai de pipițe si fițoase
care au salarii pe criterii,
după ,,cum se mișcă" la servi-
ciu și în pat. Și atunci, mă în-
treb: cine creează acest haos?
Inculții care sunt în diverse
compartimente sau anal-
fabeții cu diplome, care trans-
mit șefilor păreri una mai
proastă decât alta. Șefii or-
donă, iar haosul creat se
transmite poporului. După ce
s-a creat haosul,  toată lumea
se spală pe mâini. Mai nou,
pentru toate relele din
această țară este de vina PSD.
Ei chiar nu-și dau seama că
așa ceva nu mai ține la pub-
lic?!

Cele trei zile de relaxare 

Au creat haos peste tot.
Domnul Orban a refuzat pur
și simplu să recunoască
această gravă greșeală cu cele
trei zile de relaxare totală.
Orice justificări ale domniei
sale sunt anulate de propria-
i declarație prin care spunea
că, în acele zile se vor da mus-
trări, nu amenzi. Domnul
Orban are șanse de a porni
economia cu trei lucruri puse
toate într-un program. Să
aducă avioane de lux, dacă se
poate, să trimită prostituatele
la produs (deliciul Occidentu-
lui), hoții la furat, sparanghe-
liștii la cules. 

Este jenant că s-a pierdut
aducerea de bani la buget din
alte surse, nu să te  bazezi pe
amenzi! Afirmația că se vor
da mustrări și nu amenzi a
pus capac la toate câte s-au
spus până acum. Cam ce
putea să urmeze după așa o
declarație? A fost, probabil,
cea mai antipatică ieșire a
premierului Orban din ul-
timul timp. Mai mult decât
atât, el se adresează jurnal-
iștilor spunându-le: ”'Îmi
puneți întrebări deranjante”'.
Păi trebuie să-i pună între-
bări aranjate? De asta sunt
acolo, să pună întrebări der-
anjante. Ce-i asta? Domnul
Orban a fost lamentabil și în
răspunsuri. 

Spunea că nu se aștepta la
asemenea număr de oameni.
Nu așa răspunde un prim-
ministru! S-au întors în țară
cei care nu au dorit să intre în
carantină. Oamenii au fost to-
tuși civilizați, nu ca cei dinain-
tea lor, care erau însoțiți de
mașini de poliție, de parcă
treceau șefi de state în vizită!
Veneau ,,ciorditorii"" de la
“serviciu” din Occident, acea
diasporă care votează trei
zile, iar noaptea fac ore supli-
mentare la ciordit! Sunt
foarte multe conflicte între
oamenii sosiți și cei de aici,
care nu au plecat din țară
pentru câștigarea ,,teritoriu-
lui".

Diferențele dintre oameni

Sunt principalele cauze
generatoare de conflicte, fie că
vorbim despre simple difer-
ențe de opinie, de nevoi
diferite, de ideologii contrare,
de permisivități inegale, de
sentimente variabile, de
așteptări supra sau subesti-
mate și multe altele.

Sunt oameni care au nevoie
de ceartă pentru a se descărca
de tensiunea pe care o acu-
mulează imediat, datorită
stilului prea lent de viață. Dar,
există și oameni care nu su-
portă nicio discuție în contra-
dictoriu și au impresia că toți
din jur ar trebui să gândească
la fel ca ei. Ați văzut în zilele de
sărbători câte conflicte au fost:

Hunedoara, Satu-Mare,
Brașov, Bărbulești, acolo unde
marea majoritate erau romi.
Statul nu a fost depășit și chiar
poliția și-a făcut datoria.

Oamenii care se agață cu
dinții de orice credință se
numesc fanatici, în principal
din dorința de a scăpa de o
suferință care îi apasă. Dar
bisericile, în relația cu credin-
cioșii, sunt un pic restante
pentru acești oameni superfi-
ciali, pentru care dogmele,
doctrinele sau regulamentele
sunt orientative și incomode.
Indiferent de vârstă, sex, re-
ligie, culoare sau cultură, au
nevoie să socializeze și să-și
umple viața de culoare. Dar
sunt și oameni retrași, care își
încarcă bateriile doar în intim-
itatea propriei ființe și pe care
îi deranjează zonele aglomer-
ate. 

Aceste luni în care am stat
în casă au fost pentru unii un
calvar, iar pentru alții ceva
obișnuit. Cei care abordează
viața într-un mod logic și
foarte tehnic se numesc curi-
oși din fire, care prețuiesc ex-
plicațiile  simple și concrete.
Dar sunt și oameni la fel de cu-
rioși, care-și răspund singuri
la întrebări și care fac propri-
ile conexiuni între ceea ce
cunosc până în acel moment.
Și se împart în două categorii:
oameni buni și oameni răi,
doar pentru că există perspec-
tive diferite din care să-i
privim. 

Discrepanța între oameni
totdeauna a existat, dar ca în
timpurile noastre, niciodată
nu a fost atât de acutizată. 

Trăim în două 
lumi diferite

O lume a Ocultei Mondiale
Globaliste și o lume lăsată pe
acest pământ  de Dumnezeu.
Globaliștii vor un singur Gu-
vern, vor ca oamenii să fie atei,
iar majoritatea, peste 80% să
fie sclavii unor îmbuibați, care
știu să facă doar rău acestei
omeniri. Niciodată istoria și
obiceiurile unui popor nu vor
dispărea, cu toate că ne trimit
otrăvuri pe care ni le livrează
multinaționale. 

Sintetic mănânci și bei, sin-
tetic vei deveni. Iar cămătarii
lumii, cei care le iau și pielea
de pe ei, sunt băncile. Acum se
încearcă de către globaliști
aceste vaccinuri, care în India
au omorât copii. Toate aceste
nenorociri au creat instituții
pe care le finanțează pentru a
manipula populația, inclusiv
guverne ale unor țări. Dar
totul pleacă de la OM. Noi, oa-
menii, trebuie să ne
cunoaștem în primul rând pe
noi, și după aceea ce este în
jurul nostru.

Omul nu este inert, nu este
o grămadă de cărămizi, celule
de lut lipsite de voință sau de
mobilitate. Oamenii au atât de
multe facultăți pentru a-și
desăvârși existența în viața
curentă, dar cu toate acestea,
nu dau semne că se comportă
foarte diferit de exemplul an-
terior. Cu cât evităm mai mult
să ne apropiem de noi înșine,
cu atât ne va fi mai greu să ne
acomodăm unei vieți în
comun.

Jignirile, comparațiile, re-
proșurile, despărțirile și chiar
luptele și războaiele din în-
treaga istorie au la bază astfel
de neînțelegeri. Diferențele
creează distanță, iar conflictul
generat nu reprezintă decât
strigătul de neputință al celor
care nu găsesc o cale comună
de comunicare și viețuire. De-
venim, de cele mai multe ori,
dornici de a crea conflicte
între oameni, încercând să ne
hrănim cu ele. Vedem la con-
ducătorii noștri că deciziile și
hotărârile lor sunt fără
conținut, de cele mai multe ori
împotriva gândirii logice
umane. Și asta se întâmplă
pentru că ei nu gândesc ce tre-
buie făcut pentru poporul lor,
așteaptă ordinele și comenzile
din afară, ca să le fie bine la
alții și nu nouă.

Asta ne face să ne simțim
îndepărtați, excluși, neînțeleși
sau inferiori, ceea ce provoacă
de cele mai multe ori o reacție
involuntară de revoltă, con-
cretizată prin una din acțiu-
nile negative enumerate mai
sus. Și atunci, noi ne simțim ai
nimănui, încercând să trăim
cu mijloacele proprii pe care le

identificăm și, de multe ori, le
creăm noi. Doar cunoașterea
ne mai poate ajuta, dar are și
darul de a ne elibera de cred-
ințe limitative, de preconcepții
și prejudecăți. Iubirea are pu -
terea de a-l face pe om răbdă-
tor și permisiv față de nevoile
celorlalți, ceea ce elimină dis-
tanța dintre noi.

Manifestarea negativă

Va fi greu de controlat, ex-
istând riscul de-al menține pe
acel om în continuare în-
lănțuit în condiționări foarte
fine. Trăim într-un negativism
pe care, de multe ori, nici noi
nu-l mai înțelegem. Și de aici
mai este doar un pas până la
violență, ură ,crime, divorțuri
și chiar sinucideri.

Acesta nu este un îndemn
la indiferență și, cu atât mai
puțin, la pasivitate sau
delăsare. Dar nu este nici un
semnal că fiecare ar trebui să
se comporte dezlănțuit. Este
un apel la conștientizarea
unor aspecte firești și umane,
pe care e necesar să le cul-
tivăm cu sârguință, pentru că
așa cum ne dăm seama, nu se
întâmplă de la sine.

Cărțile de pshiologie ca și
psihologii încearcă să lă-
murească aceste divergenţe
dintre oameni și să identifice
diferențele dintre ei, pro -
punând idei și chiar instru-
mente pentru calmarea
lucrurilor  care nasc, de regulă,
conflicte. Va fi necesară multă
practică și susținere de spe-
cialitate. Dar, cu timpul, sunt
convins că foarte mulți dintre
voi vor începe să înțeleagă clar
realitatea înconjurătoare și
adevăratele motive pentru
care se întâmplă cele eveni-
mentele negative din jurul
nostru.

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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O ţară nu se poate conduce
cu poveşti de adormit copiii
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Mod de preparare:

Legumele se spală și se
curăță. Ceapa se taie
peștișori și se călește în unt.
Când devine sticloasă, se
adaugă la călit celelalte
legume, tăiate cubulețe și
asezonate cu sare, boia și
piper. Peste acestea se
toarnă apă și se lasă câteva
minute să fiarbă. 

Între timp, se pregătesc
crutoanele. Feliile de pâine
se taie cubulețe și se așază
într-o tavă tapetată cu hârtie
de copt. Se dau la cuptor
pentru câteva minute, până
se rumenesc, apoi se
stropesc cu ulei și mujdei de
usturoi. După ce legumele s-
au fiert se strecoară și se dau
prin blender. Compoziția
obținută se pune într-o oală,
peste care se toarnă câte
puțin din apa în care au fiert
legumele, până se obține

consistența dorită.  Dea-
supra se presară pătrunjelul

tocat, iar supa se va servi cu
crutoane. 

INGREDIENTE

o ceapă, doi morcovi,

două rădăcini de

păstârnac, 2 cartofi, us-

turoi, un ardei capia, 3

linguri unt, sare, piper,

boia dulce, pătrunjel

proaspăt, 4 felii de

pâine, ulei de măsline.

Mod de preparare:

Fructele se spală, iar dacă sunt prea mari, se taie în
două și se pun într-o strecurătoare. Deasupra se presară
zahăr și se lasă la scurs aproximativ o jumătate de oră.

Pentru prepararea aluatului, albușurile se separă de
gălbenușuri, apoi se mixează bine cu zahărul, până se
obține o cremă spumoasă și consistentă. Se adaugă apoi,
pe rând, gălbenușurile, uleiul, apa amestecată cu suc de
lămâie, aromele preferate. Se oprește apoi mixerul, iar
făina împreună cu praful de copt se adaugă în ploaie,
amestecându-se ușor cu o paletă. Compoziţia se toarnă
într-o tavă  unsă şi tapetată cu făină, iar deasupra se pun
fructele tăiate în bucăţele. Tava se dă la cuptor pentru
20-25 de minute. După ce prăjitura s-a copt, se scoate din
cuptor, se lasă puțin în tavă să se mai răcorească, apoi
deasupra ce cerne zahăr pudră și se porționează.

Prăjitură 
cu căpșuni 
Prăjitură 
cu căpșuni 

Supă-cremă
de ciuperci
Supă-cremă
de ciuperci

INGREDIENTE

200-300 g căpșuni, 5 ouă, 10 linguri de zahăr,10

linguri de făină, 10 linguri de ulei, 8-10 linguri de

apă,un praf de copt, suc de lămâie, esență de rom

sau vanilie. 

Mod de preparare:

Conopida se fierbe în apă
cu sare. După ce a fiert, se
scurge şi se condimentează
cu sare şi piper. Se dă apoi
prin pesmet şi se aşează într-
o tavă termorezistentă, unsă
cu ulei sau unt.

Peste conopidă se pun
bucăţele de carne, şuncă sau
salam, apoi se aşează felii de
ceapă şi ardei.

Separat, brânza dulce se
amestecă bine cu jumătate
din cantitatea de smântână,
se condimentează, după
prefe rinţe, apoi se toarnă
peste ingredientele din tavă.

Tava se dă la cuptor. În
acest interval, ouăle se bat

bine, se adaugă smântâna ră-
masă şi brânza sărată. După
aproximativ 25-30 de minute,
tava se scoate din cuptor, iar
deasupra se toarnă ouăle şi
brânza. Tava se mai lasă la
cuptor 10-15 minute. 

Poftă bună !

Conopidă cu brânză şi smântână Conopidă cu brânză şi smântână 

INGREDIENTE

o conopidă, 500 g brânză dulce, 100 g brânză

sărată, 200 g smântână, (opţional: salam, şuncă, carne

fiartă, bucăţele de slănină), 2-3 linguri de pesmet,

două cepe, un ardei gras, mărar verde, condimente.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

I - C - G - URIASI - ORIER - AD - ERA - IARA - HOL - FA - NOCIV - BD - AMU - ET - ST - ALIAT - APROD - M - C - Z - U - B - H - AL - SIMT DE ORI-

ENTARE - ALIC - AA - SPATIA - EI - FIU - AER - TM - RO - BOB - NAI - FIERAR - SOIMUS - AI - UB - ICOSAR - RENTA - CITIT - ANI - INITIAT -

MILIONAR - DU - TICAI - SIMT - RADIU - TRAC - REUNI



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  masă de bucătărie, pal-
melaminat, culoare cireş, picioare 
aluminiu+ 3 scaune. Stare foarte bună.
Preţ 300 lei. Tel. 0725.330.022, după
ora 17.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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zilei
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Și  în învățământ, gu-
vernarea liberală și-
a dat proba

improvizației și a incom-
petenței. Deși se știa
foarte bine că sute de mii
de elevi n-au cum să
urmeze cursuri online,
pentru că pur și simplu n-
au mijlocele necesare,
Ministerul Învățământului
a omis această evidență. 

Mesajele transmise au
dovedit faptul că Guvernul
Orban a făcut o discriminare
de neiertat, adresându-se
doar unei categorii de elevi,
celor care și-au permis un
calculator, un laptop sau un
smartphone.Abia acum, după
două luni și aproape de ridi-
carea stării de urgență, cei de
la PNL au aflat că cel puțin
250.000 de elevi nu au mij -
loacele necesare pentru a
participa la acest gen de 
cursuri și anunță că vor achi -
ziționa suportul tehnic pen-
tru aceștia... curând.

Dar, Guvernul trebuia să
asigure condiții egale tuturor
elevilor din învâţământul de
stat. Așa cum Iohannis și
Orban au instituit starea de
urgență, așa aveau și obli -
gația legală și constituțională
să asigure tuturor elevilor
toate condițiile pentru des-
fășurarea cursurilor online –
de la tablete/calculatoare

până la internet gratuit și li-
cențele necesare utilizării di-
verselor programe.

PSD atrage atenția că este
o discriminare neconstitu -
țională  tentativa guver nării
Iohannis-Orban de a da ta -
blete doar copiilor fără posi-
bilități.

S-a demonstrat că PNL nu
acceptă nimic din ce propune
PSD, chiar dacă propunerile
sunt în interesul românilor,
încă o dovadă fiind faptul că
în noiembrie 2019, cu o
nonşalanţă caracteristică,
noul Ministru al Edu caţiei, a
ignorat programul "România
modernă, România digitală",
propus de PSD. Acest pro-
gram, în valoare de 2 mil-
iarde lei, din care 400.000 lei
reprezentau cofinanţarea
naţională, iar 1.600.000.000
lei reprezentau fonduri ex-
terne nerambursabile, nu a
fost im ple mementat de gu-
vernarea actuală. Oare chiar
nu au înțeles cei de la putere
importanța programului sau
au refuzat să-l implementeze
pentru că era din nou o pro -
punere PSD?

Astăzi, utilitatea existenței
și funcționării acestui pro-
gram ar fi fost cu adevărat
apreciată, el fiind destinat
schimbării sistemului de
predare a lecţiilor, prin achi -
ziţionarea de table inteli -

gente şi de tablete. Progra-
mul propus de PSD ar fi aju-
tat învățământul românesc să
facă un salt semnificativ în
secolul XXI, nu cu pași mici, ci
într-un mod rapid.

Dar, Președintele Româ -
niei, Klaus Iohannis, Primul
Ministru, Ludovic Orban și
Ministrul Învățământului,
Monica Anisie, au avut “grijă”
ca unii dintre elevi să se
simtă mai importanți decât
alții, unii să se simtă văzuți,
iar alții ignorați.

Oare cum își vor aminti
elevii defavorizați această pe-
rioadă?

Deputat Laurențiu Nistor,

Președintele Organizației

Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ

Guvernarea PNL anulează gratuitatea
învățământului de stat și 

discriminează grav elevii!

Deva – Rangerii Parcului
Naţional Retezat au refăcut
traseul către Cascada Lolaia,
astfel că turiştii vor putea
ajunge, în siguranţă, la una
dintre cele mai spectaculoase
căderi de apă din Masivul
Retezat.

Cascada Lolaia se află la al-
titudinea de 1050 m, în valea
Nucșoara, care a colectat
apele pârâurilor: Pietrele, Va -
lea Rea, Stânișoara și Galeșu.

Diferența mare de nivel
creează o lume de vis foarte
sălbatică, mai ales pe pârâul
Pietrele, dând naștere la o
sumedenie de cascade mici,
culminând în Cascada Lolaia.
Accesul la cascadă a fost ame-
najat cu trepte și balustrade
din lemn. Înălțimea cascadei
este în jur de 13-15 m.

Legenda spune că demult
tare, la un sfârșit de vară, o
frumoasă ciobăniță cu nu-
mele Lolaia, cobora cu oile din
Retezat spre sătucul ei,
Nucșoara. 

Dintr-odată, parcă venită
de nicăieri, o arătare uriașă și
înfrcoșătoare s-a abatut
asupra turmei și, cu mare lă-
comie, a mâncat toate oile. 

Pe loc, de frică, cosițele
aurii ale fetei au albit, iar ea 
s-a aruncat în valea de lângă
drum. 

În locul unde s-a aruncat
fata, s-a făcut o gaură adâncă
în stâncă, iar apa pârâului a
format o cascadă. Și acum, la
Cascada Lolaia, se văd cele
două cosițe despletite ale
fetei, curgând ca două șuvoaie
argintii. 

Hunedoara - Grădina Zo-
ologică Hunedoara şi-a re-
deschis porțile pentru
public, unul dintre princi-
palele puncte de atracţie
fiind puiul de babuin denu-
mit de copii „Ina Babuina”. 

La intrarea în incinta gră-
dinii a fost pus la dispoziția
vizitatorilor un covoraș îm-
bibat în soluție dezinfectantă.
De asemenea, vizi ta torii sunt
rugaţi să folosească şi dezin-
fectantul pentru mâini,
înainte de a începe periplul
printre animalele găzduite la
Zoo. 

„Vedeta locului este puiul
de babuin născut în urmă cu
un an în captivitate, rod al iu-
birii dintre babuinul hune-
dorean Gusti și Maia, adusă
la noi din Tg. Mureș. După ce
s-a născut, în urma votului
popular, puiul de pavian cu
mantie a primit numele de
Ina Babuina”, a informat con-
ducerea Zoo Hunedoara. 

Din păcate, locul de joacă
din incinta grădinii zoologice
rămâne închis, pentru că
suntem încă în stare de
alertă, iar accesul în aceste
spaţii dedicate special celor
mici este interzis. Rămân
însă de văzut cele 120 de an-
imale, din 20 de specii, care
se găsesc la Grădina Zoolo -
gică Hunedoara, singurul zoo

din județul nostru. 
Tot aici există o mulțime

de rase de porumbei:
satineți, rolleri, rotați, în
total, peste 40 de porumbei
care mai de care mai fru-
moși, precum și fazanul
auriu.

Prețul unui bilet de in-
trare la zoo este de 2 lei pen-
tru elevi și studenți, 3 lei
pentru pensionari și 5 lei
pentru adulți. Grădina zoo-
logică are și un bilet pentru
familie, la prețul de 10 lei,
care permite intrarea a doi
adulți împreună cu copiii lor.

Orarul de funcționare al
grădinii zoologice este de
marți până duminică, între
orele 10:00 - 19:00. Ultima
intrare se face la ora 18:30.
Lunea, grădina este închisă.

“Ina Babuina” vă aşteaptă 
la Zoo Hunedoara

Traseul spre Cascada Lolaia,
refăcut de rangerii din Retezat


