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Este celebrată  în data de 24 iunie, la trei zile
după solstițiul de vară. Tot în această zi, creștinii
ortodocși sărbătoresc Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul. În mitologia românească se crede
că noaptea care precede ziua de Sânziene este
una magică, în care cerurile se deschid, iar
forțele binelui și cele ale răului ating
apogeul./pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Vremea foarte rece a dat
peste cap planurile
apicultorilor. Producţia de
miere de salcâm abia dacă
atinge 5% din media unui
an normal. 
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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

Noutăţi despre cadas-
trarea gratuită şi ultimele 
modificări legislative din
domeniu, am aflat de la
directorul executiv al 
OCPI Hunedoara, 
Petru Lobonţ.
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Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare locale şi centrale

GRATUIT

inundaţii, în 24 de 
localităţi ale judeţului
inundaţii, în 24 de 
localităţi ale judeţului

Cântul şi portul popular autentic repre zintă
cartea de vizită cu care se prezintă în faţa

publicului artiştii adevăraţi. /pag.16

sărbătoarea sânzienelor
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Activitatea Clubului Sportiv
CFR Simeria este extrem de
bogată, chiar şi acum în
vremea pandemiei.
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T
răim într-o perioadă
în care societatea
trece prin nu-

meroase schimbar̆i din
cauza pandemiei. 

Pe acest fond, prof.
Manuella Ioana TODOR, în cal-
itatea sa de director adjunct
(în foto) la Liceul Tehnologic
„Constantin Bursan” Hune-
doara ne-a declarat: „Cursurile
școlare desfaș̆urate la unitatea
noastră, în mediul online ne-
au ti̦nut conectati̦, ajutându-ne
astfel, prin intermediul
aplicati̦ilor precum WhatsApp,
Messenger, dar și a platfor -
melor educaționale (Google
Classroom, Google Meet) să
continuam̆ actul instructiv -
educativ. Chiar daca ̆la început
am fost luați pe nepregătite,
împreuna ̆ am învat̆a̦t să
învat̆a̦m̆, sa ̆ depaș̆im toate
piedicile și să continuam̆ de-
mersul didactic. Tehnologia
ne-a ținut uniți și ne-a ajutat să
ne apropiem unii de alții: pro-
fesori de elevi, elevi de ma-
terie,  reinventând astfel
procesul educativ în secolul
XXI. 

În perioada de dinaintea
vacanței de Paști, organi-
zarea educației la distanță a
presupus în cea mai mare
parte utilizarea aplicațiilor
de trans  mitere a mesajelor
scrise sau a imaginilor (de 
exemplu - WhatsApp), con-
vorbiri telefonice directe
între cadrele didactice și
elevi, diferite site-uri cu
conținut educațional și plat-
formele educaționale care

permit conferințe video cu
un număr ridicat de utiliza-
tori (Zoom). 

Elevii au primit teme și
teste pe aceste platforme, ex-
istând astfel posibilitatea feed-
back-ului, pe baza căruia li s-a
putut evalua activitatea; pro-
gramul online având un pro-
nunțat caracter interactiv.

În perioada de după va-
canță, activitatea teoretică și
practică (proiectată și coordo-
nată de către maiștrii instruc-
tori) s-a  desfășurat după un
program complet de studiu,
utilizându-se orarul școlii din
perioada anterioară; elevii au
putut interacționa cu colegii și
cu profesorii prin intermediul
platformei Google Meet.  

Pe platforma  Google Class-
room, utilizată în a doua etapă
(după vacanța de primăvară),
profesorii au postat lecții și
teme, teme proiect, dublate de
video conferințe săptămânale
(în funcție de materie), pentru
ca elevii să primească lămurir-
ile necesare în legătură cu ma-
terialele postate.

Activitatea depusă de către
profesori și maiștri instructori
în această perioadă a fost
asiduă; s-au utilizat lecții/ma-
teriale și link-uri publicate pe
diferite platforme metodolog-
ice, s-au creat materiale, teste
etc., prin intermediul plat-
formei Google  Classroom.

Totodată s-au desfășurat
online activitățile pedagogice
și de sprijin, de consiliere și
coaching, activități din cadrul

Proiectului ROSE-SCOP, pro -
iect aflat în anul II de imple-
mentare, la care au participat
cu precădere elevi din clasele
terminale, dar și câțiva elevi
din clasa a X-a.

Finalitatea acestor activi tăți
s-a materializat în creșterea
performanțelor școlare și a
reușitei la examenul de ba-
calaureat pentru elevii din
clasele terminale.

Avantajele cursurilor online
reprezintă o evoluție firească a
metodelor moderne de pre -
dare-învățare, pe care acum
am avut ocazia să le folosim cu
maximum de eficiență: fil-
mulețe, linkuri, exerciții online,
teste pe platforme educative,
proiecte interactive. Desigur,
sunt și dezavantaje ale școlii
online, referitoare la faptul că
nu toți elevii au acces la inter-
net sau nu dețin device-uri
smart. Cu aceștia am făcut ore
și teme prin telefon, încercând
să fim cât mai aproape de ce a

fost. Latura emoțională a re-
lației profesor-elev-materie a
avut cel mai mult de suferit,
însă considerăm că am reușit
să le dăm elevilor speranță, în-
credere și putere să treacă mai
ușor peste această perioadă. În
plus, am pus bazele unei co-
laborări virtuale pe care o vom
folosi concomitent cu
predarea în condiții normale,
atunci când acest lucru va fi
posibil.

Și a trecut timpul! Din
starea de urgență, am trecut la
starea de alertă!

Pentru elevii claselor termi-
nale, a sunat ultimul clopoțel!
Și, ca în fiecare an la începutul
verii, am încheiat un capitol
din cartea „Ani de liceu”, scris
de elevi și profesori de la
Liceul Tehnologic „Constantin
Bursan” Hunedoara. 

Reușită a fost festivitatea de
absolvire a elevilor de la Liceul
Tehnologic „Constantin Bur-
san” Hunedoara, ocazie cu care

ne-am întâlnit elevi, părinți,
dascăli... Au fost momente
unice, emoționante!

S-a predat cheia succesului,
s-au înmânat diplome de
merit, au fost desemnați șeful
de promoție - Andrei Bogdan
Pleșescu (cls. a XII-a zi)  și cel
mai performant elev de la liceu
seral -  Samuel Chicu (cls. a
XIII-a), elevi cu care ne mân-
drim, deși le urmează exem-
plul mulți alții. Tot în această
perioadă, elevii școlii noastre
au participat la concursuri on-
line în cadrul unor facultăți de
elită (Facultatea de Chimie In-
dustrială și Ingineria Mediului,
Universitatea Politehnică Tim-
ișoara, Facultatea de Ingineria
Materialelor și a Mediului, Uni-
versitatea Tehnică din Cluj
Napoca) unde au obținut:
Locul II la Concursul Național
de Idei și Proiecte „Educația
Ecologică – ECOSMARTIM”-
Pleșescu Bogdan Andrei, Par-
nică Andrei Răzvan; Mențiune
la Concursul SIMTECH-JU-
NIOR- Vințan Ioan Răzvan.

Felicitări absolvenților de la
Liceul Tehnologic „Constantin
Bursan” Hunedoara, Succes la
examene și mai ales la exam-
enul Vieții! 

Așteptăm cu drag absol-
venții clasei a 8-a, pentru a
continua și a aduce plus val-
oare activităților derulate de
colegii lor mai mari.

„Construiește-ți viitorul, îm-
preună cu noi!”

Au consemnat Ioan Vlad și
Georgeta-Ileana Cizmaș

Şcoala online - o reuşită

Şedința ordinară a Consiliului local 

al orașului Simeria
În temeiul prevederilor art.134 alin.1 lit.’’a’’, alin.3 lit.’’a’’

alin.5 lit.’’a’’ și lit. “b’’, precum și ale art.196 alin.1 lit. ’’b’’din
O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, vă invităm să
participați la ședința ordinară a Consiliului local al orașului
Simeria, convocată prin Dispoziția nr.200/2020 a Primarului
orașului Simeria, pentru data de 26 iunie 2020, ora 13,oo în
Sala de festivități a Școlii Generale ,,Sigismund Toduță” Sime-
ria, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de

ședință 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției

bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare ale
bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate in-
tegral sau parțial din venituri proprii și al activităților fi-
nanțate integral din venituri proprii.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției

bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumu-
turilor interne.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
4. Diverse.
5. Răspunsuri și rezolvări .
6. Întrebări și interpelări.  

Băiţa – Elevii au încheiat
un an şcolar mai dificil prin
prisma măsurilor care au fost
luate în vederea prevenirii
răspândirii epidemiei de
Covid-19. Chiar şi în aceste
condiţii grele, adminis traţiile
locale şi unităţile de în-
văţământ au trebuit să re-
specte programele de
in ves tiţii la care s-au angajat
prin bugetele locale. 

Este şi cazul comunei
Băiţa, unde, şcoala gim-
nazială, în care învaţă circa
200 de copii, a intrat într-un
program de reabilitare rea -
lizat în baza unei finanţări
obţinute prin PNDL2. În
prezent, lucrările sunt
aproape de final, astfel că
şcoala din Băiţa poate rivali -
za cu unele dintre cele mai
frumoase şi moderne unităţi
de învăţământ din judeţ.  

“Sălile de clasă au fost
modernizate, au fost dotate
cu materialele didactice
necesare. Am schimbat
grupurile sociale, cele de
acum fiind unele noi. Toto-
dată, am reuşit să realizăm
lucrări la exteriorul clădirii,
am reparat acoperişul, s-a
construit o mansardă şi a
fost schimbată şarpanta. În
vederea reducerii pierde -
rilor de căldură, şcoala a fost
izolată la exterior”, a decla -
rant primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

Potrivit acestuia, adminis-
traţia locală a încercat că
asigure cele mai bune con -
diţii de studiu pentru elevii
din comună, iar acest de -
ziderat va fi continuat şi în
anul şcolar care va începe la
toamnă. „Ne dorim ca toţi
copiii să aibă condiţii optime

pentru studiu, pentru a se
pregăti aşa cum îşi doreşte
fiecare părinte, elev sau
cadru didactic. Ne dorim ca
anul şcolar viitor să ne
găsească în condiţii de nor-
malitate, iar copiii să se
poată bucura, aşa cum tre-
buie, de aceşti ani minunaţi”,
a conchis primarul Damian
Diniş.

Băiţa: Gânduri şi pregătiri, încă 
de acum, pentru viitorul an şcolar



Peste 150 de gospo -
dării au fost inun-
date. Autorităţile

locale s-au mobilizat pen-
tru limitarea pagubelor.

Deva - Aproape 150 de
gospodării din 24 de localităţi
ale judeţului Hunedoara au
fost afectate miercuri de 
inundaţiile cauzate de ploile
abundente care au determi-
nat scurgeri de ape de pe ver-
sanţi şi viituri rapide în
zonele Orăştie, Călan, Deva şi
Brad. De asemenea, inundaţi-
ile au pus probleme în co-
munele Pui şi Râu de Mori.

Potrivit Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Hunedoara, efectivele
de pompieri militari au fost în
alertă maximă, în urma codu-
lui roşu hidrologic cu inci-
denţă în preajma râurilor
Mureş şi Strei şi a afluenţilor

acestora. Localităţile afectate
de viituri se află în apropierea
mai multor afluenţi ai Streiu-
lui.

De asemenea, porţiuni din
DJ 668 şi drumul comunal
spre Dâncu Mic au fost spălate
şi deteriorate de torenţi.

Peste 120 de pompieri ai
Detaşamentelor Deva, Hune-
doara, Orăştie şi Petroşani ai
Secţiei Ilia şi Staţiei Brad au
intervenit, miercuri, în spri-
jinul oamenilor cu toată
tehnica disponibilă pentru
gestionarea acestei situaţii de
urgenţă. 

Operaţiunile pentru înlătu-
rarea efectelor produse de 
inundaţii au continuat, ieri, în
mai multe localităţi situate în
apropierea afluenţilor râului
Strei.

„Douăzeci şi trei de pom-
pieri ai Detaşamentelor Deva

şi Orăştie şi ai Gărzii de inter-
venţie Baru au fost în teren,
de la primele ore ale
dimineţii, pentru a sprijini co-
munităţile afectate de torenţii
şi viiturile care au măturat
zeci de localităţi hunedorene
situate, în special, în
apropierea afluenţilor râului
Strei”, a declarat purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă (ISU)
Hunedoara, Anemona Doda.

Pompierii au acţionat pen-
tru scoaterea apei din sub-
soluri şi anexe gospodăreşti în
localităţile Tâmpa, Orăştie,
Mărtineşti, Livadia şi Valea
Lupului. De asemenea, s-a in-
tervenit pentru îndepărtarea
mai multor copaci căzuţi pe
DN 74 la Mihăileni, în satul Al-
maşul Mic şi între localităţile
Veţel şi Muncelu Mare. 
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Pui – Peste 50 de gospo -
dării din comuna Pui au fost
inundate de ploile care au
căzut la sfârşitul săptămânii
trecute. Mobilizarea autori -
tăţilor a fost exemplară, în
condiţiile în care apa a intrat în
mai multe beciuri, un drum a
fost blocat, iar un altul a fost
afectat de viitură. Cele mai
mari probleme au fost sem-
nalate în satele Şerel şi Ruşor,
dar şi în Uric, Hobiţa, Râu Băr-
bat şi, parţial, Fizeşti.

„A plouat torenţial, iar apa a
intrat în mai multe gospodării
ale oamenilor. Satele Şerel şi
Ruşor au avut cel mai mult de
suferit, dar am avut probleme
în toată comuna. De exemplu,
în satul Hobiţa, drumul
judeţean a fost blocat, iar dru-
mul comunal Ruşor-Şerel a
fost rupt de inundaţie. Avem

mai multe poduri şi podeţe
rupte la Şerel. Am mai avut 
inundaţii puternice şi în urmă
cu un an şi tot în luna iunie”, a
declarat primarul comunei
Pui, Victor Stoica. 

De asemenea, au fost afec-
tate mai multe poduri şi
podeţe, drumuri comunale, iar
drumul judeţean DJ 667 a fost
parţial distrus.

Pentru limitarea pagubelor,
autorităţile locale au cerut
sprijinul Apelor Române. S-a
intervenit cu utilaje proprii ale
primăriei, prioritară fiind relu-
area circulaţiei la podul dintre
Ruşor şi Şerel. 

Deja s-a trecut la evaluarea
pagubelor produse de inun-
daţii, astfel încât să poată fi ra-
portată o situaţie reală a
efectelor calamităţilor natu-
rale. 

Pui: Peste 50 de
gospodării au fost 

inundate

SOCIETATE DE PAZĂ
SELECŢIONEAZĂ ÎN VEDEREA 

ANGAJARII 

AGENŢI  DE  SECURITATE 

PENTRU PUNCT LUCRU ÎN DEVA.
INFORMAŢII LA 

TEL. 0733.195.223.

Râu de Mori – Ploile
abundente au declanşat 
inundaţii şi pe raza comunei
Râu de Mori. Autorităţile lo-
cale au acţionat rapid pentru
a reduce pagubele, inter-
venindu-se pentru evacuarea
apei din curţile oamenilor, la
decolmatarea podeţelor şi a
cursurilor de apă, acolo unde
a fost nevoie. 

Un sprijin important a fost
acordat Comitetului Local
pentru Situaţii de urgenţă de
către Garda de Intervenţie
Râu de Mori, dar şi de Poliţia
Locală.

„Au fost probleme cu 
inundaţiile în satul Valea
Dâljii, după ce albia pârâului
Balta a fost colmatată din
cauza crengilor purtate de
viitură. Albia pârâului a fost
afectată pe o lungime de 400
de metri”, a declarat pri-
marul comunei Râu de Mori,
Niculiţă Mang.

Potrivit acestuia, apa a
distrus mai multe rigole, iar
trei poduri şi gospodării au
fost afectate. Probleme au
fost şi la reţeaua de apă şi
canalizare. 

În Râu de Mori a fost inun-

dat drumul de acces spre
fosta carieră de argilă Coada
Lacului, pagube fiind sem-
nalate în patru gospodării, la
un podeţ şi pe 0,7 hectare de
fâneţe. 

În satul Ohaba Sibişel apa
a ieşit din albia râului Sibişel
şi a inundat două hectare de
păşuni şi fâneţe, iar drumul
din sat a fost distrus. 

La Râuşor, drumul de
acces a suferit distrugeri pe
un segment de 600 de metri
din pricina viiturii cu aluvi-
uni, iar în Clopotiva au fost
afectate două podeţe.

Râu de Mori: Apa a afectat 
mai multe localităţi

Inundaţiile au afectat 24
de localităţi din judeţ
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A
ctivitatea clubului în
ultima perioadă a
suferit mai multe

modificări, de la
tradiționalele antrena-
mente în aer liber am tre-
cut la antrenamente în
online, de la competițiile
organizate de AJF respec-
tiv FRF la urmărimea
meciurilor cu diferite
teme date de către
antrenori cum ar fi ur-
mărirea jucătorului pe
postul de joc în care ac-
tivează și sportivul, de la
seminarii, ședințe tehnice
ale staff-ului, ședințele
consiliului de adminis-
trație la seminarii în
regim de videoconferință,
practic toată activitatea
„fizică” s-a mutat în
mediul online, tehnologia
fiind cel mai bun prieten
al nostru în toată această
perioadă.

Odată cu instituirea măsurile
dispuse de Guvernul României,
de Federația Română de Fotbal
și de Comitetul Local pentru
Situații de Urgență Simeria cu
privire la epidemia de coron-
avirus, am luat decizia de a sus-
penda antrenamentele, jocurile
oficiale, competițiile oficiale pro-
gramate și activitatea de la sala
de gimnastică și fitness pe o pe-
rioadă nedeterminată, până la
primirea unor noi dispoziții. 

La nivel de club, organizarea
antrenamentelor a continuat în
sensul că fiecare antrenor a
elaborat din 11 martie 2020, un
program de pregătire individual,
pentru fiecare categorie de
vârstă și disciplină sportivă, pro-
gram care a fost transmis prin
intermediul aplicațiilor de
mesagerie gratuită, tuturor
sportivilor și părinților. 

Nivelul de digitalizare dez-
voltat până acum la nivel de
club, s-a dovedit unul de foarte
mare ajutor, facilitând relația

club-sportiv-părinte.
„După 3 săptămâni în care

antrenamentele s-au desfășurat
individual, conform pro-
gramelor elaborate de
antrenorii clubului, la data de 01
aprilie 2020, antrenamentele s-
au mutat în online, în regim de
videoconferință, prin inter-
mediul aplicației Zoom. Nu a fost
ușoară implementarea unei
asemenea soluții, dar împreună
cu toată echipa am reușit să
mutăm toată activitatea în on-
line (antrenamente, ședințe
tehnice și ședințele Consiliului
de Administrație), menținând în
continuare  contactul  cu spor -
tivii, cu staff-ul administrativ și
C.A. al C.S. CFR Simeria.” a de-
clarat vicepreședintele și IT-ist-
ul clubului Adelin ROTARIU.

În această perioadă am ben-
eficiat de susținerea F.R.F., a fost
o susținere constantă și consis-
tentă, punându-ne la dispoziție
toată experiența și cunoștințele
lor în domeniul fotbalistic. În pe-
rioada 25 aprilie – 25 mai 2020,
am avut un număr de 4 semi-

narii cu suportul departamen-
tului tehnic din cadrul F.R.F. pe
următoarele teme:

- Seminar de kinetoterapie
- Seminar de nutriție,

hidratare și vitaminizare, prim
ajutor și cazuri de moarte subită

- Seminar privind rolul disci-
plinei în viața sportivilor, impor-
tanța somnului la copii și juniori
și ciclul de pregătire săptămânal 

- Seminar privind pregă tirea
fizică pe tot parcusului anului
competițional 

În cadrul acestor videocon-
ferințe din experiența lor au
transmis copiilor și părinților
noțiuni de pregătire, mesaje de
susținere a activității pe care o
desfășoară sportivii clubului,
Răzvan Rotaru – antrenor lot
național U15, Răzvan Stanca –
antrenor cu portarii în cadrul
F.R.F., Adrian Mutu – antrenor
lot național U21, Lucian Sân-
mărtean – manager sportiv la
loturile naționale de tineret,
Cristina Hăzulea – psiholog
sportiv, Verdeș Constantin-Crețu
– kinetoterapeut în cadrul F.R.F.,
Horațiu Baciu – preparator fizic
lot național, Vlad Nicoară –
preparator fizic lot național fem-
inin și U21 masculin, Bogdan
Paravan – preparator fizic lot
național U17 și U18 și Miodrag
Todorov – preparator fizic lot
național U15.

Clubul Sportiv CFR Simeria
în baza ordinului comun MTS și
MS, a elaborat un protocol me -
dical pentru reluarea antrena-

mentelor în aer liber și începând
cu data de 25 mai 2020 a fost
printre primele cluburi din județ
și din țară, cu activitate de copii
și juniori care a reluat antrena-
mentele. Protocolul medical a
fost analizat cu domnul primar
Emil Ioan Rîșteiu și în calitate de
președinte al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență Sime-
ria a fost de acord cu res -
pectarea măsurilor cuprinse în
protocolul medical și reluarea
antrenamentelor în aer liber. 

Clubul Sportiv CFR Simeria
a primit un sprijin important
din partea domnului primar
Emil Ioan Rîșteiu de la
lansarea proiectului „Să
creștem copiii în mod sănătos
prin sport”, iar în această pe-
rioadă am simțit aproape au-
toritățile locale sprijinindu-ne
în dezinfectarea, dezinsecția și
dezinfecție tuturor spațiilor
din baza sportivă, a sălii de
gimnastică și fitness, achiz-
iționarea de măști faciale,
mânuși de unică folosință, ter-
mometre cu infraroșu pentru
măsurarea temperaturii fără
contact, soluții de dezinfectare
a echipamentelor, materialelor
sportive conform normelor
impuse de Ministerul Sănă -
tății.

Tot în această perioadă mar-
tie – iunie 2020, cu sprijinul
Primăriei și Consiliului Local al

orașului Simeria s-a reușit ex-
tinderea sălii de gimnastică și
fitness a clubului cu încă 109
mp, spațiu în care s-au executat
lucrări de amenajare, zugrăvire
și dotarea cu aparate și echipa-
mente sport ive specifice exer-
ciților fizice în sală. Sala este
folosită atât de sportivii clubu-
lui cât și de iubitorii de sport
din orașul Simeria. Sala a fost
redeschisă în data de 15 iunie
2020 respectându-se proto-
colul me dical al clubului în-
tocmit în baza ordinului comun
MTS și MS.

„O activitate intensă a fost
înregistrată pe linia depunerii
documentației la F.R.F. pentru
clasificarea academiilor de fot-
bal pentru copii și juniori din
România, dosar care a cuprins
peste 200 de documente și un
volum total de 402 file” – a de-
clarat președintele clubului
Vasile HRIȚAC.

Clubul Sportiv CFR Simeria
își continuă activitatea de
pregătire până în data de 22
iunie 2020 dată la care majori-
tatea secțiilor vor intra în va-
canță, antrenorii în concediu
de odihnă, urmând ca în-
cepând cu 6 iulie 2020 să reia
antrenamentele grupele care
vor intra la jumătatea lunii au-
gust în competiții. Din 14 iulie
2020 vor relua antrena-
mentele celelalte grupe care
au competiții programate pe
finalul lunii august sau care nu
au competiții. 

Din punct de vedere admin-
istrativ urmează o perioadă in-
tensă de înscriere în competiții
la nivel județean și național,
elaborare a R.O.I. (Regulamen-
tul de Ordine Interioară al C.S.
CFR Simeria), Regulile pentru
părinți și reactualizarea docu-
mentelor pe linia protecției
datelor cu caracter personal,
valabile în perioada august
2020 – august 2021.  

Activitatea Clubului Sportiv CFR Simeria



Deva – Cetăţenii care nu
au reuşit încă să-şi pună or-
dine în actele de proprietate
pot să beneficieze acum şi de
prevederile legale referitoare
la cadastrarea gratuită a imo-
bilelor. Procedura se deru lea -
ză în acele unităţi
ad mi nistrativ-teritoriale care
au fost incluse în Programul
Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară (PNCCF). Detalii de-
spre acest subiect ne oferă di-
rectorul Oficiului de cadastru
şi Publicitate Imobiliară
(OCPI) Hunedoara, Petru
Lobonţ.

Accent Media: Dle direc-
tor, ce înseamnă, de fapt,
Programul Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară
(PNCCF) sau, altfel spus,
întabularea gratuită a pro-
prietăţilor?

Petru Lobonţ: În cadrul
PNCCF, proprietarul, pose -
sorul, deţinătorul imobilului
este beneficiarul, dar nu este
cel care iniţiază efectuarea
cadastrului. O persoană fizică
sau juridică poate beneficia
de înregistrarea gratuită a
imobilului sau a imobilelor pe

care le deține, în cadrul
PNCCF, în momentul în care
încep lucrările de cadastru
sistematic în UAT-ul pe raza
căruia se află acestea. Pe mă-
sură ce o UAT e inclusă în
PNCCF, au loc acţiuni de infor-
mare a locuitorilor. Acestea
sunt realizate cu sprijinul au-

torităţilor administraţiei pu -
blice locale.

AM: Cine asigură fi-
nanţarea acestor operaţiu-
nilor de cadastrare?

Petru Lobonţ: Finanțarea
lucrărilor de înregistrare sis-
tematică a imobilelor este
asigurată din veniturile pro-

prii ale ANCPI și din alte
surse: fonduri externe ner-
ambursabile, bugetul UAT-
urilor. Programul național are
ca obiectiv principal înregis-
trarea sistematică în masă,
gratuită, din oficiu, a tuturor
proprietăților din UAT- urile
selectate.

Primarul unității adminis-
trativ-teritoriale în care se
desfășoară lucrările de cadas-
tru are obligația să înștiințeze
deținătorii imobilelor, prin
afișare și prin alte mijloace de
publicitate, cu privire la oblig-
ația acestora, respectiv:

a) de a permite accesul
specialiștilor să execute mă-
surătorile;

b) de a prezenta actele ju-
ridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele
imobilelor împreună cu
echipele care realizează lu-
crările de specialitate;

d) de a verifica informațiile
privitoare la imobilele pe care
le dețin, în etapa de publicare
a documentelor tehnice
cadastrale.

AM: Pe de altă parte, am
înţeles că putem obţine ex-

trasul CF on line...
Petru Lobonţ : Aşteptatul

la cozi pentru obţinerea ex-
trasului de carte funciară a
luat sfârsit, lucru  despre care
puţină lume ştie. Extrasul
poate fi obţinut şi de acasă la
un preţ mai mic decât la
ghişeu.

AM: Cum se desfăşoară
procedura?

Petru Lobonţ: Există o
platformă online care funcţio -
nează la care persoanele pot
cere extrasul de carte funciară
de informare. Acesta reprez-
intă situaţia cadastral-juridică
a imobilelor la momentul în-
tocmirii documen tului. Situ-
aţia conţine informaţii cu
privire la suprafaţa imobilului
şi descrierea acestuia, la drep-
tul de proprietate şi even-
tualele sarcini existente
asupra imobilului. Pentru ex-
trasul de carte funciară de in-
formare, solicitantul trebuie
să plătească 20 de lei, iar plata
se poate face cu ajutorul car-
dului. Aplicaţia a fost gândită
tocmai pentru a simplifica şi
pentru a veni în sprijinul
cetăţeanului. 
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Cadastrarea gratuită – sprijin pentru cetăţeni

P
entru al doilea an,
consecutiv, crescă-
torii de albine se

confruntă cu probleme în
perioada culesului la flo-
rile de salcâm. Asociaţia
de profil a acestora face
demersuri pentru
obţinerea unor ajutoare
din partea statului.

Deva - Producţia de miere
de salcâm obţinută de apicul-
torii din judeţul Hunedoara a
scăzut anul acesta la un nivel
de aproximativ 5% faţă de o
medie normală, în condiţiile
în care, din cauza ploilor şi a
vremii reci, florile nu au se -

cretat nectar, iar albinele nu
au avut ce culege.

„Din păcate, rezultatele
sunt catastrofale pentru că
majoritatea apicultorilor nu
au reuşit să facă absolut
nimic în campania pentru
mierea de salcâm. Deşi unii
dintre ei s-au deplasat, în pas-
toral, cu stupii în sud, la
Dunăre, alţii în Gorj, iar alţii în
partea de vest a ţării. Am avut
o perioadă de două săp-
tămâni de frig, de ploi. Frigul
acesta ne-a terminat. Sunt
câteva excepţii, dar foarte
puţine, care pot spune că au
obţinut 4-5 kilograme de

miere pe familia de albine,
dar cu această producţie nici
cheltuielile nu se pot acoperi.
Este o cantitate infimă”, a de-
clarat vicepreşedintele Asoci-
aţiei Crescătorilor de Albine
Hunedoara, Tiberiu Iosif
Korb.

În aceste condiţii, apicul-
torii au în plan să ceară spri-
jin din partea autorităţilor
pentru a depăşi greutăţile cu
care s-au confruntat la în-
ceput de sezon.

„Este o situaţie care se în-
tâlneşte în fiecare judeţ din
ţară. În ceea ce ne priveşte,
vom transmite Prefecturii

Hunedoara şi Direcţiei
Judeţene Agricole un act ofi-
cial în care vor fi prezentate
aceste probleme şi se vor face
demersuri pentru a obţine
despăgubiri pentru apicul-
tori. Este ceva normal. Aşa
cum se face în toată agricul-
tura, credem că şi apicultura
merită să fie sprijinită”, a
menţionat reprezentantul
api cultorilor din judeţul
Hunedoara.

Tiberiu Iosif Korb a mai
arătat că este pentru al doilea
an, consecutiv, când apicul-
torii se confruntă cu pro -
bleme din cauza vremii şi nu

a exclus ca, din cauza unei
cantităţi mici de miere de sal-
câm şi a costurilor neaco -
perite, preţul acestui produs
să crească.

Vremea rece a spulberat speranţele apicultorilor
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W
orld Athletics a
publicat ghidul
de prevenire al

riscului de infectare cu
COVID 19 pentru organi-
zatorii de competiții in-
terne și internaționale în
aer liber, în incinta unui
stadion, în timpul pan-
demiei actuale  și pe-
rioada post-vârf, așa cum
este descrisă de Organi-
zația Mondială a Sănătății
(OMS).

Documentul oferă în-
drumări pentru sportivii
profesioniști, staff-ul din
echipa de organizare, oficiali,
voluntari, personal medical
și mass-media. Prezența
publicului nu este luată în

calcul în cadrul acestui ghid.
Potrivit acestui ghid pen-

tru probele individuale:
- blocurile de start trebuie

dezinfetate după fiecare
cursă;

– în gropile cu apă, de la
probele de obstacole, trebuie
adăugat clor;

– ștafetele trebuie dezin-
fectate după fiecare cursă,
iar echipele trebuie descura-
jate să se îmbrățișeze la final;

– se recomandă utilizarea
dezinfectantului de mâini
înainte fiecărei sărituri cu
prăjina sau în înălțime;

– personalul tehnic tre-
buie să curețe zona de ateri-
zare după fiecare săritură în
înălțime;

– nisipul din gropi trebuie
amestecat cu o soluție ce
conține agent virucid biode -
gradabil și neagresiv la con-
tactul cu coprul uman;

– personalul care se ocupă
de manipularea obiectelor
din probele de aruncări tre-
buie să folosească mănuși
sau să își dezinfeteze mâinile
după fiecare acțiune;

– în cadrul probelor com-
binate, spațiul folosit pentru
recuperarea sportivilor tre-
buie să fie amenajat în aer
liber;

– se recomandă ca antre -
norii să interacționeze cu
sportivii lor prin intermediul
dispozitivelor electronice.

Atletism

C
urtea de Apel Bu-
curești a respins ca
nefondate toate

apelurile depuse de  trei
asociații împotriva
sentinței Tribunalului Bu-
curești prin care s-a dis-
pus înscrierea noii
conduceri a Federației
Române de Tenis. Astfel,
Ion Țiriac devine noul
președinte al forului, în
timp ce George Cosac, Răz-
van Itu, Alina Cercel-
Tecșor și Adrian Marcu
vor ocupa funcțiile de vi-
cepreședinți.

Noua componență a Fede -
rației Române de Tenis a fost
votată prin hotărârea Adu -
nării Generale de Alegeri din
luna iunie 2019, Ion Țiriac,
fiind ales  noul președinte al
Federației Române de Tenis

dar acum, în urma deciziei
judecătorilor Curții de Apel
București, noua conducere a
fost confirmată definitiv.

Demersurile de înscriere
în Registrul Federațiilor a
noilor organe de conducere
au fost tergiversate timp de 1
an în principal din cauza acți-
unilor abuzive ale asociației
Tenis Club Pamira, care a fost
și amendată de Tribunalul
București pentru exercitarea
cu rea-credință a drepturilor
procesuale. Această tergiver-
sare a condus la pierderea de
catre FRT a finanțării din
partea MTS pentru anul în
curs, aspect ce a afectat și
afectează nedrept și grav dez-
voltarea tenisului românesc,
în special sectorul de copii și
juniori.

Tenis de câmp:   După un an

de procese, Ion Țiriac este

președinte al FR Tenis

ANUNŢ

Prin prezenta, Primăria Comunei Crişcior vă

aduce la cunoştinţă următoarele aspecte legate de

procedura atribuirii autorizaţiilor de transport per-

soane în regim de taxi: 

-  în urma şedinţei Consiliului Local al comunei

Crişcior din data de 25.05.2020 şi a Hotărârii nr.

36/25.05.2020, s-a stabilit acordarea numărului

total de 14 autorizaţii taxi permanente, din care 9

autorizaţii sunt disponibile în vederea atribuirii;

- data limită de depunere a dosarelor în vederea

atribuirii autorizaţiilor de taxi disponibile este

01.08.2020; 

Pentru orice informaţie legată de acest aspect

aveţi posibilitatea de a ne contacta la numărul de

telefon 0254.616367.
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Componenţa grupelor preliminare:
Grupa 1: Franţa, Serbia, Belgia, Grecia;
Grupa 2: Germania, Austria, Bosnia-Herţegovina, 

Estonia;
Grupa 3: Cehia, Rusia, Ucraina, Insulele Feroe;
Grupa 4: Islanda, Portugalia, Lituania, Israel;
Grupa 5: Slovenia, Olanda, Polonia, Turcia;
Grupa 6: Norvegia, Belarus, Letonia, Italia;
Grupa 7: Danemarca, Macedonia de Nord, Elveţia, Fin-

landa;
Grupa 8: Suedia, Muntenegru, România, Kosovo.

Handbal masculin:  România
în preliminariile  CE 2022

Echipa națională de
handbal masculin a
României a fost

repartizată în Grupa a 8-
a, alături de Suedia,
Muntenegru şi Kosovo, în
preliminariile Campi-
onatului European de
handbal masculin din
2022, găzduit de Ungaria
şi Slovacia, potrivit
tragerii la sorţi efectuate
la Viena.

Ediția din 2022 a Campi-
onatul European va fi cea de
a doua în care vor participa
24 de echipe, Spania (dețină-
toarea titlului european  şi

vicecampioana Croaţia fiind
deja calificate, la fel şi
gazdele Ungaria şi Slovacia.
Primele două echipe din
fiecare grupă, precum şi cele
mai bune patru echipe de pe
locul al treilea se vor califica
la turneul final.

Prima etapă a grupelor,
potrivit programului provi-
zoriu, va avea loc pe 4-5
noiembrie 2020, etapa a
doua pe 7-8 noiembrie 2020,
etapa a treia pe 10-11 martie
2021, etapa a patra pe 13-14
martie 2021, etapa a cincea
pe 28-29 aprilie 2021, iar
etapa a şasea pe 2 mai 2021.

Sezonul 2020 al Campi-
onatului Național de
Viteză în Coastă va

debuta, sâmbătă, 20 iunie
cu prima etapă, Cupa
Cheile Grădiștei, dar și-au
manifestat oficial dorința
de a participa la acest
eveniment sportiv doar 30-
40 de piloți.

Organizatorii s-au pregătit
din punct de vedere logistic iar
autoritățile medicale au res -
tricționat doar participarea pe
traseu a spectatorilor la pri -
mele competiții sportive ale
sezonului, lăsând liberal acces
al  sportivilor la competiții, cu
respectarea condițiilor de se-
curitate individuală.

Cristian Andrei, directorul
de organizare al evenimentu-
lui, a precizat  că :” urmăm
programul strict de pregătire
al evenimentului așa cum l-am
conceput împreună cu comisi-

ile de specialitate FRAS și îi
așteptăm pe sportivi la com-
petiție iar în acest sens am
prelungit și data limită pentru
înscrieri până miercuri, 17
iunie, la ora 20:00.

Cupa Cheile Grădiștei cu -
prinde două zile de competiții
cu manșe de recunoaștere a
traseului programate atât
sâm bătă cât și duminică, iar
manşele pentru desemnarea
câștigătorilor ediției sunt pro-
gramate duminică, începând
cu ora 15.00, când ca fi închisă
temporar și circulația în zonă.

Pilotul hunedorean Mihai
Leu este favorit pentru a
câștiga pentru al doilea an
consecutiv titlul la Categoria I
în Campionatul Național de
Viteză în Coastă, competiție
care va debuta în weekend pe
traseul de la Cheile Grădiștei.

La ediția inaugurală, de
anul trecut, Mihai Leu s-a

impus la Categoria I, fiind cel
mai rapid în manșele de con-
curs și s-a clasat în final pe
locul 4 la Open. Ca urmare a
rezultatelor  din competițiile
programate în 2019, Leu a
câștigat titlul de campion al
Categoriei I, dedicată automo-
bilelor de producție, cu două
runde înainte de încheierea
sezonului competițional iar
anul acesta el va concura pe un
Ferrari 456 Challenge.

Evenimentul se va des-
fășura fără spectatori, ca ur-
mare a măsurilor luate de
autorități pentru a preveni
răspândirea noului corona -
virus. Totuși, fanii vor avea
ocazia de a vedea în direct
acțiunea de la Cheile Grădiștei
prin intermediul transmisiunii
video de pe pagina de face-
book a Federației Române de
Automobilism Sportiv(FRAK).

Automobilism:
Cupa Cheile Grădiştei 

Automobilism:
Cupa Cheile Grădiştei 

Tenis de câmp: Simona Halep
nu va participa la US OPEN

Aflată acum pe locul
doi în WTA, românca
Simona Halep,  a

anunţat că este ''puţin
probabil'' să participe la
turneul de Mare Şlem US
Open, din cauza protocolu-
lui sanitar strict impus de
organizatori, în contextul
pandemiei de coronavirus.

Federaţia americană de
tenis (USTA) a primit apro-
barea  să organizeze turneul
la New York, conform calen-
darului iniţial, între 31 august
şi 13 septembrie, însă fără
spectatori  iar guvernatorul
statului New York, Andrew
Cuomo, a anunţat că Federaţia
americană de tenis va lua
''măsuri extraordinare de pre-
cauţie'' pentru a proteja jucă-
torii, inclusiv testarea masivă,

curăţenie suplimentară, mai
mult spaţiu în vestiar şi cazare
specială.Mai multe amănunte
despre aceste măsuri vor fi
oferite de către USTA şi orga-
nizaţiile jucătorilor profesio -
nişti de tenis.

Antrenorul Simonei Halep,
australianul Darren Cahill, a
declarat că protocoalele sa -
nitare de la turneu  sunt ''in-
credibil de dificile'' şi probabil

nu vor fi acceptate de Simona
Halep.

Novak Djokovic şi Ashleigh
Barty şi-au exprimat îngrijo-
rarea în legătură cu partici-
parea la ediţia din acest an a
US Open și s-au arătat preocu-
paţi de protocoalele anunţate
la US Open, în timp ce aus-
tralianul Nick Kyrgios a afir-
mat că USTA a dat dovadă de
''egoism'' când a decis să
anunţe organizarea ediţiei din
acest an a turneului de la
Flushing Meadows: "Îmi voi
pregăti combinezonul de pro-
tecţie împotriva materialelor
periculoase atunci când voi
pleca din Australia şi apoi va
trebui să stau în carantină
timp de două săptămâni, la
revenirea mea", a adăugat Ky-
gios.

Fotbal:  Stadion nou pentru
Turneul final din 2022

În cadrul unui eveni-
ment virtual, Qatarul a
inaugurat al treilea

stadion construit în ve -
derea găzduirii turneului
final al Cupei Mondiale de
fotbal din 2022. Education
City Stadium a fost con-
ceput de o firmă spaniolă
de arhitectură şi are o ca-
pacitate de 40.000 de
locuri şi o suprafaţă de
140.000 metri pătraţi,
fiind primul care a obţinut
cel mai înalt rating inter-
naţional de sustenabili-
tate, potrivit comitetului
de organizare.

Într-un mesaj video trans-
mis cu această ocazie, pre şe -
dintele FIFA, Gianni Infantino,
a ţinut să-i amin tească pe cei
care "au suferit, au luptat şi
continuă să lupte cu pan-

demia de Covid-19 şi să  ofere
un exemplu remarcabil de
rezistenţă într-un moment
atât de greu. Nu trebuie să
uităm că  sănătatea este pe
primul loc. În unele părţi ale
lumii este deja posibil să
privim spre perioade mai
bune. În altele, trebuie să fim
extrem de atenţi, să rămânem
puternici şi uniţi"', a spus In-
fantino.

Inaugurarea stadionului
"ne aminteşte că fotbalul se
va întoarce şi cu mai multă
pasiune ca niciodată", a adău-
gat conducătorul Federaţiei
internaţionale de fotbal.

Oficialii din Qatar au dat
asigurări că toate proiectele
Cupei Mondiale continuă, alte
două stadioane urmând să fie
inaugurate înainte de sfârşi-
tul acestui an.



Este celebrată  în data
de 24 iunie, la trei zile
după solstițiul de

vară. Tot în această zi, creș-
tinii ortodocși sărbătoresc
Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul. În mitologia
românească se crede că
noaptea care precede ziua
de Sânziene este una ma -
gică, în care cerurile se de-
schid, iar forțele binelui și
cele ale răului ating
apogeul.

Numele sărbătorii 
Sânzienelor

Provine de la zeița romană
Santa Diana – patroana vână-
torilor și a pădurilor, dar
Sânzienele își au originea într-
un străvechi cult solar, potrivit
crestinortodox.ro. Ele sunt
cunoscute și sub denumirea
de: Frumoasele, Sfintele,
Măiestrele Zânele sau Dră-
gaicele. În tradiția populară,
Sânzienele sunt percepute ca
fiinţe ireale, făpturi fantastice,
luminoase, care aduc binele,
spre deosebire de iele, care
sunt zânele rele ale pădurii.

Dar, indiferent de nume, sem-
nificația sărbătorii rămâne
aceeași - a iubirii și a fertil-
ității. Aceste făpturi mitice ex-
istă și în folclorul altor
popoare.

Noaptea de Sânziene
Are o semnificație cu totul

aparte în credința populară,
fiind considerată magică și
sfântă. Poartă între Cer și
Pământ, Noaptea de Sânziene
stă sub semnul Lunii și al
Soarelui. Se crede că, în aceas -
tă noapte magică, toate min-
unite sunt posibile. Cerurile se
deschid în miez de noapte,
forțele binelui și ale răului
ajung la apogeu, și nu mai ex-
istă bariere între lumea de
dincolo și cea reală. Dar, se
spune că, vraja acestei nopţi
este percepută doar de cei
care participă la ritualuri.
Atunci, zâne cu părul galben şi
rochii albe de aburi, Sânzie -
nele, dansează în hore ameţi-
toare, mutându-se dintr-un
loc în altul şi cântând în aer cu
glasuri măiestre, melodii
ameţitoare. Pe dealuri se

aprind focuri uriaşe, iar oa-
menii, încinşi  cu brâuri din
pelin, se rotesc în jurul focului.
După miezul nopţii focurile se
sting, oamenii se îndreaptă
spre casele lor, lăsând locul
spiritelor, care, după credinţa
populară, hoinăresc prin
lume. Tot în această noapte se
înconjoară casa cu făcliile
aprinse, la fel câmpurile cu ce-
reale, fâneţele, grajdurile, pen-
tru ca anul următor să fie mai
bogat. În acelaşi timp, se fac
zgomote, pentru a alunga
duhurile rele. 

Floarea albă de ferigă
Răsare, în mod magic, în

această noapte și, se crede că,
cine o va culege, are parte
parte de noroc şi fericire.

Tradiții, credințe și
obiceiuri de Sânziene

Sunt numeroase și diferă
de la o zonă la alta. Acestea se
practică fie pentru bunul mers
al lucrurilor, fie pentru
atragerea norocului în gospo -
dărie, pentru aflarea ursitei

sau pentru grăbirea măritișu-
lui. 

În unele din zonele rurale,
fetele merg la cules de sân -
ziene pentru a împleti coro-
nițe, pe care, le aruncă peste
casă. Dacă coronița rămâne
agățată și nu cade, e semn că

acolo, în curând, va avea loc o
nuntă. Dar dacă coronițele
cad, e semn că mai trebuie să
aștepte.  Dar, fetele păstrează
câteva flori și pentru a le pune
sub pernă, sperând că noaptea
își vor visa ursitul, potrivit tra-
ditiisiobiceiuri.ro.
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Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
În ziua de 24 iunie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Naş-

terii Sfântului Ioan Botezatorul, sfântul care a venit pe lume
cu şase luni înainte de naşterea lui Iisus Hristos, căruia i se
celebrează atât zămislirea, cât şi naşterea şi moartea. Sfântul
Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul Domnului, cel care a
pregătit calea și mulțimile pentru primirea lui Mesia, Iisus
Hristos. Mesajul principal pe care îl transmitea Sfântul Ioan
era: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!” scrie
basilica.ro. Cei care renunțau la păcate erau botezați în Iordan.
Sfântul Ioan le atragea atenția celor care ascultau cuvântul său
că el boteaza cu apă spre pocăință, dar va veni Mesia, care va
boteza cu Duh Sfant, pregătind astfel venirea Mântuitorului.

Sfântul IoanBotezătorul s-a născut în cetatea Orini, în fa-
milia preotului Zaharia. Ioan este nume iudaic - "Iohanan"
prescurtare din Iehohanan și înseamnă "Dumnezeu s-a
milostivit", scrie crestinortodox.ro. Elisabeta, mama sa, era de-
scendentă a seminției lui Aaron. Nașterea a fost vestită de
către îngerul Gavriil, lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la
templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul
Gavriil, Zaharia va ramane mut până la punerea numelui fiului
său. Există o perioadă din viața Sfântului despre care nu sunt
informații. Se cunoaște doar că s-a retras în pustiu, unde a dus
o viață de nevoințe, rămânând acolo până în momentul în care
a primit porunca să înceapă să predice, potrivit crestinortoo-
dox.ro. Sărbătoarea este atestată documentar în se colele IV-V,
când se fixează definitiv şi data Crăciunului.

Sărbătoarea SânzienelorSărbătoarea Sânzienelor



Florile de Sânziene
Cu un parfum unic și un  gust

dulceag, florile de sânziene au
fost folosite, încă din cele mai
vechi timpuri, ca plante de leac.
În urma cercetărilor efectuate,
specialiș tii susțin că Sânzienele
conțin o substanță foarte va -
loroasă, care ajută la vindecarea
multor afecțiuni. În scopuri te -
rapeutice, se recoltează vâr-
furile înflorite ale tulpinilor, în
toată perioada înfloririi, din
luna iunie până în septembrie.
Se usucă la umbră, în straturi
subțiri și se întorc zilnic. Forța
curativă a acestor flori este cu
atât mai mare, cu cât ele sunt
folosite în stare proaspătă. Pen-
tru uz medicinal, se folosesc flo-
rile, iar preparatele principale
sunt ceaiul, maceratul la rece şi
tinctura.

Ceaiul de Sânziene
Pentru prepararea lui, se

folosește planta mărunțită,
care se pune seara la macerat.
A doua zi se strecoară, iar
plantele rămase după macerat
se opăresc. După răcire, se
amestecă cele două extracte şi
se beau pe stomacul gol. Un
astfel de ceai curăță ficatul,
rinichii, pancreasul și splina.
De asemenea, este util per-
soanelor care suferă de tul-
burări ale sistemului limfatic,
spun specialiștii.

Siropul de Sânziene
Gustos și aromat, siropul de

Sânziene se obține din patru
linguri de flori, peste care se
toarnă un litru de apă
fierbinte.  Florile se infuzează
timp de 15 minute, apoi ceaiul
se strecoară şi se pune iar la
fiert cu un kilogram de zahăr.
Când siropul se îngroaşă, se
adaugă sucul unei lămâi. După
alte trei-patru clocote se stinge
focul şi, când s-a mai răcit, se
toarnă în sticle.

Pulberea  de Sânziene
Se obține din florile uscate

și măcinate fin. Pulberea se
ţine sub limbă, timp de 10-15
minute, apoi se înghite cu
puţină apă.

Tinctura de Sânziene
Pentru prepararea tincturii,

sunt folosite Sânzienele gal-
bene uscate și măcinate fin. Se
pun 20 de linguri de pulbere
într-un litru de alcool de 50
grade (o jumătate de litru de
alcool alimentar îndoit cu apă)
sau într-un litru de rachiu na -
tural. Se lasă la macerat 12-14
zile, agitându-se zilnic vasul.
La final, lichidul se strecoară şi
se aşează în sticluţe închise la
culoare. 

Maceratul din flori de
Sânziene

Se obține dintr-un litru de
apă, în care se pun 4-6 linguri
de pulbere din flori de
Sânziene. Se lasă la macerat, la
temperatura camerei, timp de
8 ore. Se filtrează şi secon-
sumă imediat sau, dacă este
ţinut la frigider, în maxim 8-10
ore.

Alifia de Sânziene
Se poate prepara dintr-un

kilogram de unt sau untură de
porc, fără sare. La grăsimea
topită se adaugă doi pumni de
Sânziene proaspăt culese și 50
g ceară de albine. Compoziția
se amestecă ușor, cu o lingură
de lemn, până devine maronie.

Se ia de pe foc și se lasă să se
macereze până a doua zi, când
se încălzește din nou. După ce
amestecul se lichefiază, se
strecoară printr-un tifon, iar
alifia obținută se păstrează la
frigider. Se folosește pentru
tratarea hemoroizilor, bolilor
de piele, gutei, afecțiunilor
glandei tiroide, ulceratiilor
canceroase și tumorilor can-
ceroase de pe laringe. În toate
aceste cazuri, bolnavul trebuie
să maseze locul afectat cu ali-
fia respectivă.

Efecte terapeutice
Sânzienele albe, dar și cele

galbene sunt cunoscute pen-
tru calitățile lor diuretice, an-
tiseptice, antireumatice, având
eficacitate în multiple afecțiuni
maladive: tulburări circula-

torii, gută, icter, pleurezie, po-
liartroze şi reumatisme cro -
nice. Atât în tratamentele
interne, cât și externe, pro-
dusele pe bază de sânziene se
dovedesc a fi  foarte eficiente. 

Pentru uz intern
Infuzia de Sânziene ajută la

buna funcționare a glandei
tiroide și a corzilor vocale,
având și efect diuretic, laxativ,
antireumatic, antispastic, de -
purativ, sedativ, scrie ziarullu-
mina.ro. 

În caz de cistită sau
boli renale

Nutriționiștii ne sfătuiesc să
consumăm 1-2 linguriţe de
tinctură de sânziene, diluată în
100 ml de apă, de trei ori pe zi.
De asemenea, preparatele din
sânziene măresc diureza şi
contribuie la eliminarea cal-
culilor renali, scrie click.ro. 

În caz de hernie 
Tinctura de Sânziene poate

fi o soluție. Se administrează
câte o o lingură de tinctură de
Sânziene în jumătate de cană
de apă, de trei ori pe zi, între
mese. Tratamentul dureaza 49
de zile, timp în care mesele vor
fi moderate din punct de
vedere cantitativ. Se vor evita
alimentele care balonează sau
constipă. Suplimentar, înainte

de masă, se ia un vârf de cuţit
de pulbere de chimen şi unul
de sânziană galbenă.

În cosmetică
Infuzia din flori de Sânziene

calmează pielea iritată, are
efect cicatrizat, tonic,
emolient, scrie click.ro. Se uti-
lizează și în caz de plăgi sau
chiar psoriazis.  Pentru afecți-
uni ale tenului, se pot aplica pe
zonele afectate, cataplasme cu
pudră de Sânziene. Pudra se
amestecă bine cu puțină apă,
pentru a se forma o pastă, cu
care se poate unge pielea,
aplicându-se apoi pansamen-
tul, potrivit doc.ro/sanatate .

În caz de furuncule sau
alte răni ale pielii

Se stoarce planta proas -
pătă, iar sucul obținut se
amestecă bine cu grăsimi, unt
sau untură. Cu pasta obținută
se unge locul afectat, ne sfătu-
iesc nutriționiștii.

Atenție!
Tratamentele pe bază de

Sânziene trebuie urmate cu
prudență de persoanele diag-
nosticate cu hipocalcemie,
deoarece se crede că acestea
dizolvă calciul, ne sfătuiesc
terapeuții.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Solstițiul de vară
Anul acesta, solstițiul de vară este în data de 20 iunie, la

ora 21,43, când ziua va avea 15 ore și 32 de minute, iar durata
nopții va fi doar de 8 ore și 28 de minute. În jurul datei de 21
iunie, în emisfera nordică începe vara astronomică. În preaj -
ma acestei zile, Soarele se ridică deasupra orizontului la
unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maximă. Tot
în această perioadă, în emisfera sudică are loc solstițiul de
iarnă, respectiv începutul iernii astronomice, atunci când
înălțimea Soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn
sunt minime, scrie libertatea.ro. După solstițiul de vară, ziua
începe să scadă, iar noaptea să crească, timp de 6 luni, până
la data de 21-22 decembrie, momentul solstițiului de iarnă,
scrie ora-exacta.eu.
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Vineri, 19 iunie, ora 23,00

Universul din ochi
Ian Gray, doctorand în domeniul biologiei mole-

culare, rămâne fascinat de Sofi, o femeie miste-
rioasă, ai cărei ochi îi fotografiază în timpul unei
petreceri. Cu toate că aceasta dispare fără ca Ian să-
i afle identitatea, tânărul om de știință, printr-o
serie de coincidențe și întâmplări neobișnuite,
ajunge să o regăsească și să înceapă o relație cu ea.
Între timp, Ian își continuă cercetările alături de
colegii lui de laborator. Dar, cercetarea sa academică
îl conduce la o descoperire importantă, însă provi-
dența îl aruncă într-un joc al căutării la capătul
căruia răspunsul s-ar putea să nu fie cel așteptat.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Este posibil să vă schimbați pla-
nurile pentru vacanță, întrucât
partenerul de cuplu are alte pri-
orități. La locul de muncă sunteți
obligați să gestionați o echipă
mai mare de lucru sau să partic-
ipați la un proiect de anvergură.
Pe parcursul intervalului, vor
veni banii pe care-i așteptați.

Trebuie să fiți mai atenți la chel-
tuieli și la problemele care nece-
sită rezolvare imediată.
Câști gurile voastre nu vor crește
în perioada imediat următoare,
dar reușiți să vă descurcați cu
banii pe care-i aveți. Relațiile cu
cei din jur sunt tensionate, dar
reuși să aplanați orice conflict.

Eforturile voastre din ultima
vreme încep să prindă contur.
Sunt posibile dialoguri cu șefi sau
reprezentanți ai unor firme im-
portante. Totul se va finaliza cu
bine, mai ales că veți fi susținuți
de persoane apropiate vouă. Fi-
nalul de săptămână îl veți pe-
trece în compania prietenilor.

Sunteți nevoiți să vă ocupați de
treburile pe care le-ați tot amâ-
nat. Nu de altceva, dar la un mo-
ment dat, lucrurile pot lua o
întorsătură nedorită. Dacă aveți
nevoie de sprijinul colegilor sau
prietenilor, trebuie să găsiți o
cale prin care să-i răsplătiți pen-
tru eforturile pe care le fac.

Este necesar să vă restabiliți sau
să vă consolidați relațiile impor-
tante, întrucât urmează o pe-
rioadă mai dificilă, în care aveți
nevoie de susținere. Dar, pe par-
curs, totul se va finaliza cu bine.
Persoana iubită vă poate re-
proșa faptul că petreceți prea
puțin timp împreună.

Planurile voastre de afaceri s-ar
putea să vă aducă un profit nes-
perat spre finalul intervalului.
Ideile voastre sunt apreciate, dar
totuși, doriți să vă realizați un vis
mai vechi. Mare atenție, pentru
că prietenii sau persoanele pe
care vă bazați vă pot dezamăgi.

Ar fi de dorit să păstrați un ritm
moderat de muncă și să nu vă
implicați în activități care pre-
supun eforturi mari. Primiți vești
bune despre schimbările care
urmează să aibă loc la serviciu.
Dar, în această perioadă, vă pre-
ocupă cel mai mult liniștea și
fericirea familiei.

Va trebui să dați dovadă de calm
și să aveți răbdare în relațiile cu
partenerul de cuplu. Asta pentru
că, acesta trece printr-o perioadă
mai puțin fericită și are nevoie de
sprijinul și atenția voastră. Lu-
crurile vor reveni la normal spre
sfârșitul intervalului.
Chiar dacă obstacolele din calea

voastră vi se par greu de trecut,
până la urmă veți reuși. Realizați
lucruri care păreau imposibile la
început, iar satisfacțiile vor fi pe
măsură. Acum aveți mai mult
timp liber și sunteți hotărâți să
vă ocupați de amenajările din
casa voastră.
Continuați proiectele începute și

nu vă gândiți la altele noi, până
nu găsiți resursele financiare de
care aveți nevoie. În discuțiile cu
persoanele mai dificile încercați
să nu dați răspunsuri imediate,
pentru că nu știți ce urmează să
se întâmple.

Sunteți preocupați de câștiguri

imediate și încercați să valorifi-
cați toate oportunitățile ivite.
Negociați cu partenerii de afac-
eri fiecare amănunt, iar până la
urmă lucrurile vor ieși așa cum
vă doriți. Persoana iubită vă so-
licită un sprijin financiar și faceți
tot ce e posibil să i-l acordați.
Urmează o perioadă mai dificilă,

dar până la urmă reușiți să re-
zolvați problemele urgente și să
vă eliberați de niște obligații ne-
plăcute. În aceste zile veți primi o
sumă mare de bani. N-ar strica
să-i păstrați pentru mai târziu,
când veți acea cu adevărat nevoie
de ei.

PRO CINEMA

• Un scoțian se afla pe patul de moarte:
- Nepoții mei, sunteți toți aici? 
-Da, bunicule, suntem toți aici !
- Fii mei, sunteți toți aici ?
- Da, tata, suntem toți aici !
- Frații mei, sunteți toți aici ?
- Da, frate, suntem toți aici !
- Şi atunci, de ce lăsați să ardă lumina în

bucătărie?

• Întrebare la Radio Erevan
- Cum ții o blondă ocupată toata ziua?
Răspuns : 
- O trimiți într-o cameră rotundă și-i spui

că în colț sunt 100 de euro...

• Cunoștințe de ocazie:
- Hai să urcăm la mine în apartament…
- Na bine, dar abia ne-am cunoscut. Nici

cunoștințe comune nu avem!
- Îhâ!...Pe Eminescu îl știi?
- Da, desigur!
- Na, atunci hai să urcăm!

• Discuție între tată și fiică: 
O fată îi spune tatălui ei:
- Tată, de un an sunt cu doi băieți și m-au

cerut amândoi de soție.
- Pe care din ei să-l aleg?
- Caută altul, draga mea. Ăștia sunt proști

amândoi…

• Doi prieteni stau de vorbă
- Dacă merg la cârciumă, muierea mea nu

mai vorbește cu mine trei zile…
- Și cât de des te duci?!
- Din trei în trei zile!

Vineri, 19 iunie

PRIMA, ora 20,00, Șantaj
DIVA, ora 23,00, Iubirea prinde aripi

Sâmbătă, 20 iunie

HAPPY CHANEL, ora 20,00, Dragoste la malul
mării

FILM CAFE, ora 22,00, Regii deșertului

Duminică, 21iunie

Tvr 2, ORA 20,10, Omul care ne trebuie
PRIMA, ora 23,00, Lovit de fulger

Luni, 22 iunie

NAȚIONAL TV, ora 21,00, Ultimul rege
PRO TV, ora 21,30, Cursă fără frâne

Marți, 23 iunie

PRO TV, ora 21,30, Hai să fim polițiști!
PRO CINEMA, ora 22,15, Marea matoleală

Miercuri, 24 iunie

TVR 2, ora 20,10, Diligența
PRO CINEMA, ora 20,30, Să nu mori azi

Joi, 25 iunie

TVR 2, ora 20,10, Spiritul Pădurii
PRO CINEMA, ora 23,00, Piramida

ALTE  RECOMANDĂRI:



L
uptele dintre bogați și
săraci au început de-
mult, dar niciodată n-

au fost așa acute ca acum.
Omenirea trece prin mo-
mente extraordinar de
grele. Toată lumea vorbește
că vor veni timpuri grele,
numai la noi se minte în
draci. 

Diferențele dintre bogați și
săraci au luat amploare. Cea
mai mare luptă, vizibilă de toți,
este cea dintre normali și
anormali. Cine a creat această
luptă? Tocmai inechitatea so-
cială, care ia amploare în mod
dramatic, se constată în ul-
timul raport publicat de orga-
nizația de dezvoltare Oxfam
înaintea Forumului Economic
Mondial de la Davos.

Averea celor mai bogați 62
de oameni ai planetei a crescu,
în ultimii cinci ani, cu peste
500 de miliarde de dolari,
ajungând la 1760 de miliarde,
potrivit Oxfam. Populația
săracă a globului ar fi pierdut
în acest timp 1000 de miliarde
de dolari. O depreciere de
41%, chiar dacă populația
planetei a crescut în acest in-
terval cu 400 de milioane de
persoane. 

Cine produce aceste 
inegalități? 

Guvernele corupte, politi-
cile fiscale și oazele fiscale. In-
vestițiile fiscale au crescut în
patru ani de opt ori. Nouă din
zece concerne sunt în aceste
oaze fiscale. Țările emergente
pierd  200mil dolari/an.

Cei mai bogați 1% din
cetățenii globului dețin mai
multă avere decât restul lumii
la un loc, se spune în raportul
Oxfam, care face referire la
documentul "Wealth Reports
2015" al băncii elvețiene
Credit Suisse. Cu alte cuvinte:
70 de milioane de oameni su-
perbogați au mai mult decât
restul de 7 miliarde de
locuitori ai planetei. La reuni-
unile de la Davos, Oxfam a
făcut apel disperat că prăpas-
tia dintre săraci și bogați să se
reducă. Oamenii au început să
se simtă furați. De aceea apar
violențe și tensiuni. Noi nu
avem decât declarativ o
economie sustenabilă. Trăim o
lume unde decid superbogați,
fără să țină cont de partide gu-

verne etc.
"Este nevoie de un sistem

economico-financiar de care
să poată profita toată lumea",
solicită Hauschild. În plus,
marile averi și câștiguri de
capital ar trebui taxate mai
viguros.

Oxfam mai solicită con-
silierea statelor emergente în
privința încasărilor fiscale și
crearea unei structuri trans -
naționale la nivelul ONU, care
să supravegheze fiscalitatea pe
glob. În Germania, experții fi-
nanciari studiază diverse piste
pentru a găsi căile cele mai
bune, valabile la reducerea dis-
crepantelor săraci/bogați. 

Un alt focar întâlnit în zilele
noastre, care stă să se aprindă,
este gândirea diferită a oame-
nilor. 

Gândire după culoarea
pielii, adică rasismul

Un om care e atent la cali-
tatea morală a celui din fața sa,
un om realist și care vede în
celălalt dubla sa natură, mate-
rială și sufletească, nu poate fi
rasist. Rasismul se trage dintr-
o concepție reducționistă
asupra omului privit exclusiv
în latura sa biologică. Și nu e de
mirare că principalii ideologi
ai raselor au fost medicii și
antropologii. Acest tip de
gândire a dus la ruinarea cul-
turii și civilizației europene.

Parisul, Bruxellesul și
Berlinul sunt printre capitalele
europene în care au avut loc
manifestații împotriva rasis-
mului. Acestea au reprezentat,
inițial, reacții la evoluțiile din
Statele Unite, unde, după
moartea lui George Floyd, a
avut loc un val de proteste.
Unele dintre acestea au fost
marcate de violențe, iar poliției
i s-a reproșat că ar fi folosit ex-
cesiv forța. Rasismul este
băgat în față în aceste zile, dar
lucrurile sunt mult mai grave.
Avem de-a face cu lupta între
săraci și bogații corupți, nu cu
bogații reali și neîncrederea în
instituțiile statelor unde,
corupția a ajuns INSUPORTA-
BILĂ. Politica stă pe MINCI-
UNĂ, care, la rândul ei, stă pe
MANIPULARE și CORUPȚIE. În
situațiile de criză (covid-19),
apar șmecherii protejați de
corupții din stat, care pozează

la tv. cât au muncit ei, eu chiar
simt că mulți specialiști sunt
corupți, iar  săracii se în-
mulțesc și devin și mai săraci.
Sărăcia se vede în subnutriția
copiilor, bătrânilor, per-
soanelor cu dizabilități, cât și
în ,,ANALFABETISMUL FUNC -
ȚIO NAL"(cancerul societății
românești). Ignoranța și Pros-
tia aduc la putere  partide
politice retrograde, cu bilete
de trimitere în laboratoarele
corupției. Raportul dintre
urban și rural, altă cauză. Mor-
talitatea în rândul copiilor se
situează pe primul loc în UE,
iar populația trăiește sub
pragul sărăciei. Mortalitatea
de două ori mai mare decât
media în UE. În lume trăiesc
peste un miliard de persoane
sub pragul sărăciei (1/6
locuitori ai planetei). România
stă foarte prost la capitolul
sărăcie, pe cap de locuitor. Dar
să vedem statisticile îm-
bogățiților în România. 

Totul pleacă de la îm-
buibații planetei

Statisticile și studiile socio-
logice arată că anul în 2019, la
noi în țară au apărut mulți mil-
ionari din rândul politicienilor
și al celor care lucrează cu
statu. Câți dintre ei s-au îm-
bogățit eludând normele pe-
nale, care și acestea lasă
portițe de scăpare ale
legiuitorului pentru clientela
politică, e greu de cuantificat.
Dacă sărăcia lucie e transpar-
entă precum apa chioară,
putând fi citită ca un abecedar
și în piața publică, bogăția
scapă de regulă vederii,
arătând doar vilele de neamuri
proaste, mașinile de lux și me-
tresele din pepiniera arivismu-
lui „sexului frumos.“ O mare
parte a averilor sunt contabi-
lizate în condicile mătușilor
donatoare de sute de mii, ori
milioane de euro.

Tragedia pe care o trăim de
la începutul anului până acum
se traduce în bilanțul la nivel
mondial de peste 1,5 milioane
de persoane infectate cu noul
Coronavirus și peste  93 000
de morți. În România sunt in-
fectate cele mai multe cadre
medicale din toată Europa de
Est. Să nu trecem cu vederea
mentalitatea medicilor, care au

o altă gândire față de a un int-
electual normal. Mulți termină
Facultatea de Medicină și se
cred Dumnezeii omului. Dar,
nu mai pun mâna pe carte,
rămânând cu aceleași cunoșt-
ințe de zeci de ani. 

Medici precum Constantin
Arseni, Alexandru Pesamosca
au lăsat moștenire arta și rigo-
rile meseriei celor care au avut
șansa să lucreze cu ei. Toți au
murit, fără să lase averi. Spre
deosebire de ei, mulți medici,
cap de afiș de azi, se dovedesc
a fi sclavii banilor murdari, nu
mai vezi un medic sărac în ziua
de astăzi. Cum vă imaginați că,
în 30 de zile, patru  medici mil-
itari reorganizează un spital, și
echipe de medici nu au făcut
nimic, decât a dus la
închiderea spitalelor Suceava,
Deva, Focșani etc.

Suntem plini de interlopi! 

Printre care se numără
romii, unde se duc lupte de
stradă pentru supremație.
Poliția este depășită de situ-
ație, inclusiv cei care și-au ridi-
cat acele castele oribile cu
turnulețe de tablă și zeci de
camere în  TOATĂ ROMÂNIA
(nu din fier vechi sau cocoșei ),
ci din cârdășie cu politicienii
corupți. Fără niciun document,
autoritățile statului sunt total
depășite. Femeile ușoare s-au
înmulțit ca ciupercile. Unele
sunt  însoțitoare ale politicie-
nilor și (viitoare politiciene, în-
vățând politica prin hoteluri)
sau însoțitoare ale bogătașilor,
(de regulă a unui asistent
manager).

Acum, în vremea preoților,
când nu rugăciunile enori-
așilor sunt mai fierbinți, mai
apropiate sufletului, se în-
mulțesc habotnicii, se spove -
desc și împărtășesc pentru
prima dată în viața lor mirenii,
care n-au călcat niciodată într-
o biserică. Preoții sunt chemați
de enoriași să citească din
cărțile sfinte pentru spor în
gospodării, pentru a face să
cadă păcatul asupra vecinului
care și-a mutat gardul cu un
metru peste hotarul din moși
strămoși, pentru a-și mărita
fetele, toate cele habotnice de
până acum, dar supradimen-
sionate sau înviate în vreme de
criză.

Avem  funcționari 
promovați prin nepotism

Ciocoii vechi și noi cresc
precum buruienile din patul
germinativ al haosului eco-
nomic și social, al sfidării
legilor care par a se fi retras în
catastife inofensive scria dw.

Multe instituții ale statului
creează o piață de desfacere
abundentă pentru borfași, de
la cei mai mici până la gulerele
albe, care învârt milioane de
euro din fotolii. 

Realitatea e trăită cumva la
a doua mână, nu mai suntem
stăpâni pe ea, nu se mai trans-
mite curat de la om la om.

După ce vom fi scăpat de
virusul care seceră zeci de mii
de vieți, va trebui să facem față
virusului care deja decimează
economiile statelor, de la cele
slab dezvoltate, până la marile
puteri ale lumii. Este bine ca de
pe acum să ne pregătim a face
față unor ani în care vom
supraviețui pe nisipuri mișcă-
toare. Văd și simt că lumea se
va schimba, inclusiv  organi-
zarea și mentalitatea ei. Vor
apărea pe pământ lucruri noi,
la care trebuie să ne adaptăm,
iar în interiorul bisericilor vor
apărea lucruri neobișnuite.
Anul acesta va fi anul ,,ade-
vărului" care va ieși la
suprafață, iar anul 2021 va fi
anul transformărilor în viața
oamenilor. Să nu uităm un
lucru: ”SCAPĂ CINE POATE".
”Singura bogăție a unui sărac
este sufletul curat". Kant.

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Bogaţii şi săracii sunt tot oameni
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Mod de preparare:

Legumele se curăță și se
toacă mărunt, iar salată se
spală bine și se lasă la scurs.
În oala pregătită pentru
ciorbă, se pun trei litri de apă

și puțină sare. Când apa în-
cepe să clocotească, se
adaugă legumele mărunțite,
iar când acestea încep să se
pătrundă, se pune salata
verde. Separat, într-un bol se

bate oul spumă, se adaugă
șunca tăiată cubulețe, se
amestecă bine, apoi omleta
se gătește într-o tigaie cu ulei
încins. Când este gata, om-
leta se taie în fâșii nu foarte
lungi și se pune în oala cu
ciorbă. La final, se adaugă
mărarul tăiat mărunt, oțetul,
iaurtul și smântâna, după
gust, amestecându-se ușor,
apoi se oprește focul.

INGREDIENTE

o salată verde, 150 ml lapte bătut, 100 ml smân-

tână, 50 g șuncă presată, un ou, un morcov, un

păstârnac, un ardei roșu, oțet, mărar, ceapă verde,

sare, piper.

Ingrediente: 700 g cireșe fără sâmburi, o budincă

de vanilie la plic, plus 500 ml lapte și 3 linguri de

zahăr pentru prepararea ei, 125 g unt, 100 g zahăr, 2

ouă, un pahar de făină albă, praf de copt, 160 ml lapte.

Mod de preparare:

Budinca de vanilie se prepară conform instrucțiunilor
de pe plic. Fructele se spală și li se scot sâmburii.

Pentru prepararea aluatului se folosește un bol, în
care se mixează untul și zahărul, apoi se adaugă ouăle,
pe rând, mixându-se în continuare. Se adaugă făina cu
praful de copt, laptele, compoziția amestecându-se ușor.
Se obține astfel un aluat care are consistența unei smân-
tâni mai groase. Se pregătește o tavă detașabilă, tapetată
cu hârtie de copt, în care se toarnă 2/3 din cantitatea de
aluat. Peste aluat se pun cireșele, apoi un strat de bu -
dincă, bine nivelată, urmând apoi ultimul strat, format
din aluatul rămas. Tava se dă la cuptorul preîncălzit, pen-
tru 40-50 de minute. După coacere, prăjitura se lasă să
se răcească, apoi se poate tăia.

Ciorbă de salată 
cu omletă
Ciorbă de salată 
cu omletă

Mod de preparare:

Pulpele de pui se taie în
bucăți mai mici, iar ceapa se
toacă mărunt. Într-o tigaie se
pune la încins uleiul, în care
se va căli mai întâi ceapa, iar
când devine transparentă, se
pun bucățile de carne și se
rumenesc. Separat, într-o
cană cu 150 ml de apă se
pune usturoiul zdrobit, boia
dulce, boia iute, piper și sare.
Totul se amestecă și se
toarnă peste carnea din
tigaie. Cratița se acoperă cu
un capac, iar tocănița se lasă
să fiarbă aproximativ o jumă-
tate de oră, la foc mic. 

Dacă este cazul, se mai
adaugă puțină apă. Când
carnea s-a pătruns suficient,
se adaugă smântâna ameste-
cată cu o lingură de făină și
se amestecă bine, ținându-se
pe foc încă  două minute.
Separat, într-un vas se
prepară găluștele. 

Cele două ouă se  mixează
împreună cu un praf de sare,
peste care se toarnă aproxi-
mativ 60 ml de apă. Se

adaugă, pe rând, făina și
uleiul, amestecându-se ușor,
până la omogenizare. Din
compoziția obținută se ia
câte o lingură de aluat, care
se pune într-o oală cu apă
clocotită. 

Când găluștele se ridică la
suprafață se scot cu o stre-
curătoare și se pun în cratița
cu tocăniță. La final, se
adaugă pătrunjelul tăiat
mărunt.

Papricaș de pui 
cu găluște
Papricaș de pui 
cu găluște

INGREDIENTE

6 bucăți pulpe de pui dezosate, 50 ml smântână, 50

ml ulei, 2 cepe, boia dulce, boia iute, 20 g făină,

pătrunjel, usturoi, piper, sare.

Prăjitură cu
cireșe și budincă
Prăjitură cu
cireșe și budincă
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

P - L - I - A - PIPA - BRAD - TEI - ALO - BILA - BS - R - GAT - CAM - BAGA - BICI - IH - BAR - TAIA - TIJE - I - AR - LUA - ROBITA - B - F - J -

MIA - M - TUI - GUI NICOLAE - AA - JET - VAR - INTIMIDATI - LUCI - IMN - CEC - VARIAT - AS - NI - RAU - ADIA - ITI - AI - NEROD - ID -

INTOCMAI - ZOO - NN - NM - FA - J - H - SAN - TICAITURI - U - PETRILA - NL - STRA - PIGMEU - IASCA - EROI



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 apartament 3 camere,

Deva, zona piață, decomandat, 67 mp,

acoperiș de țiglă, boxă, bloc de

cărămidă. Preț: 51.000 euro, telefon:

0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd. Decebal, decomandat, 71

mp, 2 băi, balcon, CT, termopan. Preț:

57.000 euro, negociabil, telefon:

0725.452.888.

l Vând cameră la cămin, Deva,

cartier Dacia, et.3, ap.73. Preț: 6000

euro, telefon: 0724.764.991.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, 3 camere, din care două mo-

bilate, cu o teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu

apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt

la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.

Preț: 25.000 euro, telefon:

0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr urgent garsonieră sau

apartament 2 camere, în Hunedoara,

Simeria, Călan, Brad, mobilat și utilat.

Ofer 8000 euro. Rog și ofer seriozitate.

Sunați între orele 7,00 - 22,00, zilnic.

Preț: 1000 euro, ușor negociabil. Tele-

fon: 0736.175.735, 0731.129.646.

l Vând casă în satul Cozia, co-

muna Cârjiți, cu două camere,

bucătărie, baie, magazie, șopru,

pivniță, fântână, curte, grădină și 30

ari teren arabil. Preț: 25.000 euro,

telefon: 0720.528.350.

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 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 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 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 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. 

Tel. 773.961.339.

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 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 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 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 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 casă în sat Râpaș, comuna

Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,

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

drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, 

telefon: 0725.147.370.

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 închiriat garso -

nieră Deva, piață, CT, termopan, 

mobilată și utilată, chirie 130

euro/lună plus garanție, pentru o

persoană cu venituri stabile. Telefon:

0722.564.004.

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

complet. Preț: 200 euro plus

garanție, telefon: 0745.292.448.

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 Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața
Deva, et.1, CT, termopan, mobilat
și utilat modern, pentru o familie
serioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere
apartament în Deva-zona Gojdu,
pe perioadă îndelungată.
Rugăm seriozitate, oferim seri-
ozitate. Mulţumim!
Tel.0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane în-
cadrată în muncă. Rog seriozi-
tate. 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 Deva, str. Archia, 2,2
hectare (100x200), utilități și case
aproape,  parcelabil, loc drept. Preț:
16 euro/mp, negociabil. Telefon:
0721.055.313.

l Vând livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

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 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 Skoda Fabia 1,4 TDI
Diesel, adusă din Franța, în stare
foarte bună de funcționare, ITP vala-
bil până în aprilie 2021, asigurare
până anul viitor. Preț: 2200 euro, alte
detalii la telefon: 0734.191.128.

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 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 Bărbat singur, în vârstă de 72

ani, cu uşoare afecţiuni medicale, caut

doamnă pentru menaj la domiciliul

meu şi vara la ţară (12 km distanţă de

Deva).Telefon: 0720.042.768.

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

DIVERSE

l Vând telefon mobil Samsung J6,
în stare bună de funcționare. Preț: 350
lei, telefon: 0745.750.705

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Telefon:
0265.213.819, 0724.576.218.

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem dadamblat, verticale,
100 de rame fără faguri, 10 alimenta-
toare din plastic și pâsle pentru îngri-
jiri de iarnă. Preț: 100 lei/buc.,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând urgent orgă, marca Korg,
în stare foarte bună de funcționare,
aproape nouă. Rog seriozitate! Sunați
între orele 7,00 - 22,00, zilnic.. Preț:
1000 euro, ușor negociabil. Telefon:
0736.175.735, 0731.129.646.

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 telefon celular Samsung
J6, în stare bună de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

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 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 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.
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Partidul Social Demo-
crat a mai rezolvat o
problemă, deși

România e în continuare în
plină criză, venind din nou
în sprijinul românilor,
susținând și determinând
adoptarea finală, în Ca -
mera Deputaților, a unui
proiect care actualizează
Legea privind tranzacțiile
cu terenurile agricole
(Legea 17/2014). 

Transmitând că nu susține
aceasta Lege, PNL a mai ară-
tat încă o dată cât de puțin îi
pasă de români și de tot ce
este românesc. Totuși, PSD a
reușit, chiar și fără susținerea
PNL, să țină cont de interesul
național și să vină cu o nouă
formulă a Legii. 

Prin aceasta, se consoli -
dează proprietatea națională
asupra terenurilor agricole.
Astfel, se clarifică și se sta-
bilește ordinea de preemți-
une și se consacră dreptul
firesc al coproprietarilor,
rudelor de gradul întâi,
soților, de a fi primii care să
poată cumpăra terenurile
agricole extravilane disponi-
bile la vânzare.

Dacă titularii dreptului de
preemțiune refuză, au priori-
tate la cumpărare persoanele
fizice care: au domiciliul/
reședința  pe teritoriul națio -
nal pe o perioadă de cel puțin
5 ani, anterior înregistrării
ofertei de vânzare; desfășoară
activități agricole pe teritoriul
național de cel puțin 5 ani, an-
terior  datei ofertei de vân-
zare; este înregistrată de
autoritățile fiscale române cu
minimum 5 ani anteriori în-
registrării ofertei de vânzare
a terenurilor agricole situate
în extravilan; au studii în
domeniul agricol.

Este important de știut că
aceste modificări ale Legii,
prin care se consolidează pro-
prietățile naționale asupra
terenurilor agricole și prin
care se stabilește ordinea de
întâietate a achizițiilor, este în
deplin acord cu directivele
europene. Nu diferă, în 
esență, de reglementările

similare privind tranzacțiile
agricole din țările din vestul
Europei.

Achizițiile de teren agricol
de către entități străine sunt
permise și posibile doar după
ce se epuizează ordinea de
preemțiune precizată în Lege.
Se înființează un Registru
Unic Special al Tranzacțiilor.

Prin consolidarea proprie -
tății naționale asupra tere -
nurilor agricole sunt în cu rajați
și susținuți tinerii fermieri,
mai ales cei care vor să inițieze
și să dezvolte o exploatație
agricolă și se asigură dez-
voltarea durabilă a agriculturii
românești.

Așadar, știm că în această
perioadă critică pentru agri-
cultură și fermieri, PNL nu a
venit cu nimic în sprijinul lor,
că măsurile economice sunt
inexistente, că refuză să re-
specte legile de mărire a pen-
siilor și alocațiilor, iată că
acum știm și că PNL nu
susține această Lege, deși
avantajele ei sunt clare pen-
tru toată lumea.

Concluziile nu sunt greu de
tras și, într-o zi, PNL, cu sigu-
ranță, va fi nevoit să dea so-
coteală, nu în fața partidelor,
ci în fața românilor!

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT 

DE PRESĂ

PSD consolidează 
proprietatea națională asupra

terenurilor agricole
- Ce înseamnă pentru

dumneavoastră muzica
populară?

- Mi-am petrecut copilăria
și adolescența în localitatea
Râciu, jud. Mureș. Îndeletni-
cirea de bază a locuitorilor în
acea vreme era cultivarea
pământului și creșterea ani-
malelor. Oamenii cântau
foarte mult și jucau la petre-
cerile sau la manifestările or-
ganizate, îmbinând tradiția
populară cu arta meșteșugu-
lui pe care îl practicau. Cânte-
cele populare, doinele,
romanțele populare și prices-
nele erau un suport moral
pentru activitatea de zi cu zi,
iar oamenii erau dependenți
de ele ca de hrană și îm-
brăcăminte. Așa se face că
muzica populară a devenit și
pentru mine o hrană su-
fletească pe care eu am încer-
cat s-o ofer și altora.

- Este plăcut să fii cân-
tăreț de muzică populară?                                                                                                

- Pentru a deveni cântăreț
de muzică populară, se cer
sacrificii și un repertoriu plă-
cut publicului, în care să se
regăsească majoritatea as-
cultătorilor. Pe acest fond
apare satisfacția sau plăcerea
de a fi cântăreț.

- Ce v-a determinat să îm-
brățișați cântecul popular? 

- Participarea încă din
primii ani de școală și până a
ajunge solistă profesionistă la
mai multe concursuri și festi-
valuri de folclor unde am fost
premiată (de cele mai multe
ori cu locul I),  m-a făcut să
înțeleg că înde plinesc condiți-
ile unui artist profesionist. Și
acum mă bucur.

- Care zone folclorice sunt
reprezentate prin cântecele
dumneavoastră?

- Localitatea Râciu, jud.
Mureș o reprezint cu cinste
prin cântecele mele, dar cu
aceeași dragoste, interpretez
cântece și din alte zone ale
țării - în special cele care sunt
creațiile mele.

- Ce reprezintă pentru
dumneavoastră auditoriul
cântecelor pe care le inter-
pretați?

- Este ca și cum te-ai afla în
fața unei comisii de exam-
inare, iar valoarea ta ca artist
depinde de nota pe care ți-o
dă auditoriul. Pentru a te
menține ca valoare, a fi în-
drăgit, respectat, apreciat și
un model pentru mulți care își
doresc să îmbrățișeze această
carieră, trebuie să oferi audi-
toriului cântece plăcute,
atractive și interpretate cu su-
flet, cu pasiune și dăruire. 

- Ce satisfacții vă aduce
cântecul popular?

- În timpul când mă aflu pe
scenă și văd cum publicul fre-
donează împreună cu mine
cântecele îndrăgite de ei. De
adăugat că am avut posibili-
tatea în toți acești ani să
achiziționez costume tradi -
ționale contribuind în acest
fel  la păstrarea tezaurului
românesc. Am colindat cu
cântecele mele mai toate
județele țării și am participat
la concursuri și festivaluri de
folclor. 

- Cântați și pricesne? Și
cum explicați această pasi-
une?

- Eram copil când cântam
pricesne împreună cu frații
mei la biserica din sat și la
Mănăstirea Nicula, jud. Cluj.
Cântam acasă, la bisericile din
satele învecinate, la diferite
manifestări istorice sau reli-
gioase. Am cântat în singură-
tate sau când mi-am legănat
fetița și desigur ori de câte ori
am avut ocazia. 

- Ce gânduri transmiteți
cititorilor noștri, în mod de-
osebit iubitorilor de muzică
populară?

- Noi, românii, suntem re-
cunoscuți în lume prin tradiți-
ile populare, așa că doresc ca
fiecare dintre ei să aibă un
costum popular românesc, să-
l poarte cu cinste și mândrie
oriunde s-ar  afla, alături de
tricolorul românesc, iar cân-
tecul popular, patriotic și cân-
tecul religios să-i ajute să
depășească momentele de
cumpănă în viață.  

Au consemnat Ioan Vlad și
Georgeta-Ileana Cizmaș

Sacrificii şi un repertoriu

plăcut publicului
Dialog cu solista de muzică populară Valerica Ianoși MARIAN


