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inunDaţii

Apreciați pentru gust și beneficiile aduse
sănătății, dovleceii sunt foarte utili în terapia
naturistă. Indiferent de culoarea cojii sau a
miezului, dovleceii au aceleași efecte benefice
pentru sănătatea noastră. /pag.8

Fondat de Cornel POENAR
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Inundaţiile au produs
pagube de peste 11 
milioane de euro în judeţul
Hunedoara. Au fost 
afectate 46 de comune 
şi oraşe. 

PoliticăPag. 3

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

Alegerile locale din acest
an vor avea loc pe 27 
septembrie. Au fost 
stabilite calendarul şi
sumele pe care le vor
primi personalul implicat
în organizare. 

/p.3

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

un nou val de covid19
loveşte judeţul 
un nou val de covid19
loveşte judeţul 

Ştrandul din Deva se deschide vineri, 10
iulie. Accesul în interior este permis în
limita unui număr de locuri. /pag.16

Dovleceii – surse inePuizabile
De vitamine Şi minerale
Dovleceii – surse inePuizabile
De vitamine Şi minerale

sPortPag. 4
Clubul Sportiv CFR Simeria
a sărbătorit anul trecut  110
ani. Are un proiect dedicat
noilor generații, proiect
apreciat de tot mai multe
cluburi și unități adminis-
trativ teritoriale din județ.
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N
imeni nu poate con-
cepe o activitate
fără a-i aprecia

gradul de utilitate, lucru ce
necesită de altfel
prezentarea și
cunoașterea acelor oa-
meni cu experiență profe-
sională, care știu să vină
cu soluții, cu idei intere-
sante, implicate inclusiv în
acțiuni pentru și în spri-
jinul semenilor.

În acest context încercăm
să consemnăm aprecierile și
mulțumirile făcute de mai
mulți locuitori ai satului Cin-
ciș-Cerna (în numele cărora
ne-a telefonat prof. Gilu
Zăvoianu) adresate SC IN-
TERSERVICE din Hunedoara
(condusă de ing. Dan Cornel
MIHĂILĂ - în foto) care după
o îndelungată perioadă de
timp, datorată carantinei, a
reintrodus activitatea de
transport în comun autorizat
(cu respectarea regulilor pen-
tru păstrarea sănătății călăto-
rilor) pe rutele Cinciș-Cerna,
Teliucu Inf. - Hunedoara, dar

și Ghelari - Hunedoara, fapt
ce-i întărește de altfel pres-
tigiul.

De notat că, în perioada
carantinei, societatea și-a sus-
pendat activitatea de trans-
port, diminuându-și astfel și
veniturile, dar existând idei și
o forță interioară pe fondul

unui gând bun pentru semeni
din partea conducerii, șoferii
de pe mașinile staționate nu
au fost trimiși în șomaj, ci
plătiți pe alte posturi anexe
societății. 

Soluția și receptivitatea re-
vigorării „din mers” a venitu-
lui financiar prin activitatea

de transport le-am aflat și de
la Victoria RAȚĂ BUGNARIU.
Aceasta, pe care am cunoscut-
o la Dispeceratul Aurogării,
ne-a confirmat faptul că, relu-
area activității de transport
pentru localitățile amintite
aduce un prestigiu societății,
dar și o grijă și respect față de

călători. Consolidarea propri-
ilor reușite este însă împiedi-
cată de cei care folosesc
pirateria, cu propria mașină,
ca mijloc de venit financiar.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Transportul în comun a fost reluat

SC Monica Agrement - 
unitate fast food etalon

O zi frumoasă de iulie. Soare strălucitor și multă lume
prezentă în spațiul de agrement de pe malul lacului Cinciș -
Hunedoara, venită pentru momente de odihnă, de recreere.

La sugestia tânărului Liviu MĂRGINEAN, membru al Aso-
ciației „Cincișenii” din satul Cinciș-Cerna, un mare iubitor de
apă, soare și un aer curat, am poposit la SC Monica Agrement,
unitate cu trei terase unde se pot servi cele mai delicioase
produse de fast food și nu numai.

Unitatea este coordonată de tânăra Monica STÎNCEL și
secondată, la prepararea unor produse de calitate și o largă
diversitate, de Iulia BALTĂ.

Am notat respectarea stării igienico-sanitare pentru păs-
trarea sănătății clienților, dar și profesionalism, răspundere,
un zâmbet comercial și pasiunea în muncă a colectivului
care, după cum am remarcat, se bucură de aprecierile celor
care poposesc aici.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

A N U N Ţ

Asociația Composesorală Cinciș 2001,  cu sediul în localitatea Cinciș Cerna, str. Princi-
pală, anunță elaborarea primei versiuni a planului privind amenajamentul fondului
forestier proprietate privată, aparținând Asociației Composesorale Cinciș 2001 și de-
clanșarea etapei de încadrare privind obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Hunedoara din
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi,între orele 8-16,30 și vineri între orele 8,00-
14,00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la APM Hunedoara, în termen de 18
zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Veţel – Comuna Veţel a
fost ferită de efectele negative
ale ploilor torenţiale. A plouat
mult şi în cantităţi mari, însă
cele mai mari probleme au
fost legate de reţeaua de
canalizare, la care se mai exe-
cută lucrări de extindere. În
rest, au fost mai multe dru-
muri spălate de ploi, dar fără
să fie impracticabile.

„Probleme au fost la
reţeaua de canalizare aflată în
lucru. În unele locuri lucrările
de construcţie ale reţelei nu
erau finalizate, atunci când a
plouat în cantităţi mari. Apa
pluvială a intrat în reţea şi au
apărut probleme la pompele
de apă uzată din sistem în
zonele Herepeia-Bretelin şi la
Veţel. Este o situaţie re-
gretabilă şi am luat măsuri în
teren pentru ca astfel de inci-
dente să nu mai apară”, a de-
clarat primarul comunei

Veţel, Ioan Henţiu.
În ceea ce priveşte

gospodăriile populaţiei, s-au
constatat situaţii în care apa
a intrat în curtea unor oa-
meni ori s-a inflitrat în
pivniţe. Apa a băltit pe unele
terenuri, dar lucrurile revin la
normal. 

Reamintim că primăria

Veţel a câştigat o finanţare în
valoare de un milion de euro,
prin Agenţia pentru Fi-
nanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR) pentru introducerea
reţelei de canalizare în satul
Mintia şi pentru extinderea
celor din Veţel, Herepeia, iar
prin PNDL în satele Bretelin
şi Căoi. 

Vețel: Ploile au creat probleme la
rețeaua de canalizare



Deva – După o perioadă de
acalmie, în care numărul
cazurilor de persoane infec-
tate cu noul coronavirus a
scăzut aproape de zero, ba
chiar au fost zile în care nu
era înregistrat niciun alt nou
bolnav, judeţul Hunedoara se
confruntă cu o adevărată ex-
plozie a bolii. Datele centrali -
zate ale Prefecturii  Hu   ne  doara
arătau că joi în judeţ erau in-
ternate 23 de persoane, iar
alte 13, confirmate pozitiv, au
refuzat internarea în spital.

Semnalul de alarmă a fost
tras de Prefectura Hunedoara
miercuri seara, când cifrele
oficiale indicau că în judeţ
fuseseră înregistrate 27 noi
cazuri de persoane infectate
cu noul coronavirus, într-un
interval de 24 de ore. Erau
rezultatele în urma prelu-
crării a doar 70 de teste, iar la
Alba Iulia se mai aflau încă 50
de teste. Ultimele au fost ne -
gative, însă rămâne numărul
mare al celor infectaţi într-un
timp foarte scurt.

Cine sunt persoanele in-
fectate? „Persoanele cărora li
s-au prelevat teste provin din

rândul suspecţilor (contacte
ale persoanelor confirmate
sau care au solicitat contra
cost acest test) sau dintre bol-
navii cu diferite afecţiuni, mai
ales oncologice (11 pacienţi),
care au făcut testul înaintea
tratamentelor sau a inter -
nării.

Conform primelor infor-
maţii, rezulatele pozitive ale
testelor provin de la per-
soane cărora li s-au recoltat
probe la spitalele din Pe tro -
şani,10 cazuri, Haţeg, 8
cazuri, Orăştie, 5 cazuri, Lu-
peni 3 cazuri şi Hunedoara, 1
caz”, a informat Prefectura.

Totodată, arată adminis-
traţia judeţeană, în urma de-
ciziei Curţii Constituţionale a
României, specialiştii Di-
recţiei de Sănătate Publică şi
medicii hunedoreni nu-i pot

interna pe cei depistaţi pozi-
tiv şi nici nu le pot impune
izolarea sau carantinarea. „Ei
pot doar să recomande izo-
larea sau internarea, orice
altă măsură restrictivă fiind
considerată ilegală”, pre-
cizează Prefectura.

Potrivit directorului exec-
utiv al  DSP Hunedoara, Se-
bastian Mezei, o parte a
persoanelor depistate pozitiv
miercuri au refuzat orice
formă de supraveghere med-
icală. Totodată, reprezen-
tanţii DSP iau legătura cu
medicii de familie pentru a le
solicita monitorizarea celor
infectaţi.

În aceste condiţii, Insti-
tuţia Prefectului şi autori -
tăţile sanitare judeţene trag
un puternic semnal de
alarmă faţă de situaţia nou
creată în judeţul Hunedoara.
Oamenii sunt sfătuiţi să se
protejeze şi să respecte cu
stricteţe toate recomandările
specialiştilor pentru preve -
nirea îmbolnăvirii: pur tarea
măştilor, păstrarea distanţei
fizice, evitarea aglomeraţiei,
igiena mâinilor. 

Să sperăm că lucrurile nu
vor degenera mai mult, iar cel
de-al doilea vârf al pandemiei
– despre care specialiştii vor-
beau încă din luna mai, să fii
fost deja atins. Altfel, ne vom
îneca, vorba românului, „ca ţi-
ganul la mal”. 
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Cazuri Covid 19- de la debutul pandemiei
În judeţul Hunedoara au fost consemnate 688 de cazuri

de Covid-19
La nivel naţional erau joi 30.789 de persoane infectate.
Vindecaţi 20.969 bolnavi
Persoane decedate 1.834

SOCIETATE DE PAZĂ
SELECŢIONEAZĂ ÎN VEDEREA 

ANGAJARII 

AGENŢI  DE  SECURITATE 

PENTRU PUNCT LUCRU ÎN DEVA.
INFORMAŢII LA 

TEL. 0733.195.223.

Bucureşti - Camera De -
putaţilor a adoptat proiectul
de lege privind stabilirea
datei alegerilor locale din
acest an în 27 septembrie. La
alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale
din anul 2020, termenele
privind procesul electoral
încep să curgă de la data de
29 iulie 2020. 

Alianţele electorale consti-
tuite între partide politice sau
alianţe politice la nivel
judeţean ori local, se înre -
gistrează la biroul de circum-
scripţie judeţeană sau la

biroul electoral de circum-
scripţie a municipiului Bu-
cureşti, după caz, în maxi-
 mum 5 zile de la data
înfiinţării biroului electoral.
Un partid politic poate face
parte, în aceeaşi circumscrip -
ţie, dintr-o singură alianţă
electorală, şi poate să par-
ticipe la alegerile din circum-
scripţia electorală în cauză
numai pe lista alianţei din
care face parte.

Pentru activitatea des-
făşurată în cadrul organis-
melor electorale şi pentru
suportul tehnic al acestora se

acordă 250 de lei pe zi de ac-
tivitate pentru preşedinţii
birourilor electorale ale
secţiilor de votare, locţiitorii
acestora şi operatorii de cal-
culator, 150 de lei pe zi de ac-
tivitate pentru membrii
birourilor electorale ale
secţiilor de votare, 250 de lei
pe zi de activitate pentru
preşedinţii birourilor elec-
torale de circumscripţie,
pentru locţiitorii acestora,
precum şi pentru membrii
birourilor electorale de cir-
cumscripţie

Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie

Explozie a cazurilor
de Covid-19

Deva – Autorităţile au în-
tocmit un prim raport al
pagubelor provocate de inun-
daţiile care s-au abătut asupra
judeţului Hunedoara în luna
iunie, fiind afectate 46 de co-
mune și orașe. Valoarea aces-
tora se ridică la peste 11,4
milioane de euro, cele mai
mari distrugeri fiind cauzate
la reţeaua de infrastructură lo-
cală. În principal, au avut de
suferit drumurile județene,
drumurile comunale, străzile,
drumurile vicinale, drumurile
auto forestiere, podurile şi
podețele, dar şi traversările
pietonale, rețelele de ali-
mentare cu apă, rețele de
canalizare, stațiile de epurare.
Pagube au fost constatate în
locuințe, anexe gospodărești,
la obiective socio-economice,
lucrări hidrotehnice și tere -
nuri agricole cultivate. 

„Valoarea totală a pagube-
lor produse pe teritoriul
județului Hunedoara de
calamitățile naturale cauzate
de inundații este de

56.700.417 lei, din care la
obiectivele de infrastructură
locală valoarea este de
34.204.000 lei”, a menţionat
Prefectura.

Instituția Prefectului a in-
ițiat și transmis Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației și Ministeru-
lui de Finanțe un proiect de
Hotărâre de Guvern care
prevede acordarea de de-
spăgubiri pentru unitățile ad-
ministrativ- teritoriale (UAT)
pe raza cărora au fost înregis-
trate pagube materiale, inclu-
siv pentru Consiliul Județean
Hunedoara. 

Locuitorii din zonele afec-
tate, care în această perioadă
au înregistrat pagube materi-
ale în gospodării, vor primi
despăgubiri de la Guvernul
României, în baza Hotărârii nr.
481/2020 privind acordarea
unor ajutoare de urgență pen-
tru sprijinirea familiilor afec-
tate de inundații în cursul
anului 2020, a dat asigurări
Prefectura Hunedoara.

Pagube de peste 11 milioane
de euro, în urma inundaţiilor
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Meniul 
zilei

18 lei

A
re un proiect dedi-
cat noilor genera -
ții, proiect apreciat

de tot mai multe cluburi
și unități administrativ
teritoriale din județ și
nu numai.

Pentru a cunoaște toate de-
taliile proiectului i-am invitat
pe președintele clubului Vasile
Hrițac și vicepreședintele
clubului Adelin Rotariu să
acorde publicației noastre un
interviu. 

Reporter: Cum este să fii
președinte la clubul cel mai
vechi din județul Hunedoara
și printre primele înființate
în România? 

Vasile Hrițac: Este o onoa -
re să fii președinte la un club
cu o asemenea tradiție și te
simți obligat ca în memoria
celor care numai sunt printre
noi și purtând respect pentru
cei care se află în viață dar
numai activează în cadrul
clubului, zi de zi să dai tot ce ai
mai bun din tine pentru a crea
cele mai bune condiții de
pregătire noilor generații. 

Reporter: Știm că aveți un
proiect dedicat, de câțiva ani,
copiilor și juniorilor, proiect
foarte apreciat în județul
Hunedoara dar și în afara
județului. Vorbiți-ne despre
el.

Vasile Hrițac: Este meritul
domnului primar Emil Ioan
Rîșteiu că avem proiectul „Să
creștem copiii în mod sănătos
prin sport”. În anul 2013 am
fost invitat la o discuție/ anali -
ză cu domnul primar și atunci
am înțeles că își dorește foarte
mult ca o comunitate să își
dezvolte învățământul, cul-
tura, sănă ta tea și sportul. Cred
că cele 4 domenii enumerate
mai sus trebuie să constituie
fundamentul, baza de dez-
voltare a oricărei comunități și
am aderat la ideea domnului
primar. Clubului i-au revenit
responsabilități pe linia creș-
terii atât numerică dar și cali-
tativă a procesului de instruire
/ pregătire prin sport. Am ple-
cat de la 60-80 de copii / ju-
niori care activau în două
discipline sportive (fotbal și
karate) și înaintea întreruperii
activității din cauza pan-
demiei de COVID-19 aveam
400 – 422 de copii / juniori la
șase discipline sportive (fot-
bal, karate, handbal, baschet,
atletism și kickboxing), cu
perspectivă de a deschide ac-
tivitatea la încă două secții de
sport, dacă nu interveneau
măsurile impuse pe perioada
pandemiei. 

La începutul anului 2014,
sub coordonarea domnului

primar Emil Ioan Rîșteiu îm-
preună cu Dan Ardelean –
șeful centrului de copii și ju-
niori, cu antrenorii clubului
am lucrat la elaborarea
proiectului „Să creștem copiii
în mod sănătos prin sport” pe
toate componentele proiectu-
lui (educație, instruire/ pregă -
tire, resurse umane, resurse
financiare, infrastructură
spor tivă, pregătirea continuă
a antrenorilor, etc.), fiind
finali zat și aprobat în ședința
Consiliului Local al orașului
Simeria în luna aprilie 2014.
Așadar din 2014, zi de zi sun-
tem atenți la tot ceea ce
înseamnă educația sportivă,
pregătire / instruire, pentru a
ne atinge obiectivele stabilite.

În cadrul proiectului avem
ca responsabilitate perma-
nentă atragerea voluntarilor
care să se implice în activ-
itățile clubului. Acum când are
loc interviul avem 7 voluntari
care își desfășoară activitatea
sub coordonarea președin-
telui și vicepreședintelui
clubului. Dar vreau să vi-l

prezint pe cel mai tânăr și
tenace vicepreședinte de club
din județ, care a performat ca
fost sportiv al clubului, apoi
voluntar în cadrul clubului, IT-
ist, colegul Adelin Rotariu, un
tânăr exemplu pentru cei care
vor să cunoască și să schimbe
lucrurile în bine prin impli-
care directă. 

Reporter: Sunt încântat de
ceea ce a prezentat până
acum președintele clubului
dar vreau să-l întreb pe vi-
cepreședintele clubului Ade -
lin Rotariu cu ce gânduri a
venit, care i-a fost parcursul
și ce își dorește în continuare
pentru Clubul Sportiv CFR
Simeria?

Adelin Rotariu: Până spre
finalul anului 2015, am privit
atent ce se întâmplă în cadrul
clubului și am observat că 
există o asumare a respon -
sabili tății pentru generațiile
vii toare. M-i s-a părut intere-
sant și în momentul în care
am aflat că la C.S. CFR Simeria
cei care doresc să se implice o
pot face fără nici-o reți -

nere,am solicitat să fiu volun-
tar în cadrul clubului activând
până în luna septembrie
2016, când am fost angajat ca
responsabil în informatizarea
clubului. Am plecat la lucru
prezentând un proiect de dig-
italizare a clubului care viza
implementarea unei strategii
de comunicare cu personalul
clubului, spor tivii, părinții dar
și cu iubitorii sportului.
Proiectul viza formarea unei
indentități în mediul online și
crearea unui website oficial
prin care era prezentată toată
istoria și tradiția clubului,
prezentarea „familiei” sportu-
lui din Simeria și activitățile
curente pe fiecare ramură
sportivă. 

Clubul nostru a fost primul
din județ și printre puținele
din țară care ne-am conectat
la platforma Federației Ro -
mâne de Fotbal (www.foot-
ballconnect.ro) ușurând
foar te mult activi tățile clubu-
lui. 

Citiţi interviul integral
pe www.accentmedia.ro

Clubul Sportiv CFR Simeria - un club de tradiţie
care anul trecut a sărbătorit 110 ani

Adelin Rotariu



Cercetaţi pentru trafic de migranţi
Hunedoara - Doi hunedoreni sunt cercetaţi penal pen-

tru trafic de migranţi, după ce au fost prinşi în urma unei
acţiuni a poliţiştilor de frontieră din Oraviţa. În cadrul
cercetărilor s-a mai stabilit că cetăţenii români intenţionau
să ajute şase indieni în încercarea lor de a ajunge într-un
stat din vestul Europei. Poliţiştii de frontieră efectuează
cercetări, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de mi-
granţi, cât şi pentru trecerea frauduloasă a frontierei de
stat.

Impozite plătite online
Deva - Numărul persoanelor care şi-au plătit online im-

pozitele şi taxele locale în municipiul Deva a crescut, în
prima jumătate a acestui an, cu 67%, comparativ cu pe-
rioada similară a anului trecut. S-a înregistrat astfel cel mai
ridicat nivel de plăţi online de la înscrierea Primăriei Deva
în platforma ghiseul.ro,. Calculele arată că peste 1.900 de
contribuabili deveni şi-au achitat impozitele și taxele locale
online, iar valoarea totală a tranzacţiilor de anul acesta a
depășit 500.000 de lei, cu 65% mai mult faţă de 2019. Pe
de altă parte, în intervalul ianuarie-iunie 2020, peste
33.000 de contribuabili persoane fizice și alți aproape
2.000 de contribuabili persoane juridice și-au achitat im-
pozitele și taxele locale la ghișeele Direcției Impozite și Taxe
Locale Deva, în creștere față de aceeași perioadă a anului
trecut.

Susţinere pentru SMURD
Deva - Primăria municipiului Deva susţine financiar

funcţionarea SMURD Hunedoara, în contul Asociaţiei Salvi-
tal, care gestionează activitatea acestui serviciu medical de
urgenţă, fiind virată marţi suma de 57.000 de lei, ce reprez-
intă contribuţia autorităţii locale pentru luna iulie. Potrivit
Primăriei Deva, municipalitatea plăteşte Asociației „Salvi-
tal” Hunedoara, pentru susținerea și finanțarea SMURD
Hunedoara, o contribuție anuală de 10 lei/locuitor.  Plata
contribuției se efectuează lunar, în tranșe egale, de la buge-
tul local. De la începutul anului, Primăria Deva a plătit, în
total, către ”Salvital” Hunedoara suma de 275.000 lei.

Camere cu termoviziune la Hunedoara
Hunedoara - Primăria municipiului Hunedoara a mon-

tat la intrările în cele două clădiri principale două camere
de termoviziune cu ajutorul cărora sunt monitorizate per-
soanele care intră în aceste imobile. Măsura a fost luată în
contextul pandemiei de COVID-19, sistemul fiind în măsură
să semnaleze orice depășire a temperaturii de 37,3 grade
Celsius. Cea de-a treia cameră cu alarmă și termoviziune a
fost montată ca măsură preventivă la Unitatea de Asistență
Medico-Socială „Părintele Arsenie Boca”. Dacă temperatura
corpului depășește temperatura setată în jurul valorii de
37,3 grade Celsius, o alarmă va semnala acest caz, iar acce-
sul persoanei respective în interiorul clădirilor menţionate
va fi interzis. 

Ştiri • Ştiri • Ştiri
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Băiţa – Administraţia lo-
cală din comuna Băiţa speră
ca lucrurile să revină la o
stare de normalitate pentru
ca viaţa oamenilor să reintre
pe făgaşul cu care aceştia au
fost obişnuiţi. A fost greu în
perioada stării de urgenţă, iar
primăria a făcut tot ceea ce s-
a putut, din punct de vedere
legal, pentru ca răspândirea
noului coronavirus să fie
împiedicată, spune primarul
Damian Diniş. 

S-au achiziţionat şi dis-
tribuit măşti pentru localnici,
copiii fără posibilităţi mate-
riale au primit 30 de tablete
la şcoală pentru activitatea
online, s-au făcut dezinsecţii
în spaţiile publice. Este situ-
aţia unei perioade grele, în
care a fost nevoie de impli-
care din partea autorităţilor. 

Problemele nu au dis-
părut însă pentru că acum
primăria trebuie să găsească
alte soluţii legate de asigu-

rarea bugetului până la
sfârşitul anului. Salariile
asistenţilor maternali ar fi
trebuit acoperite în pro-
porţie de 90% de Ministerul
Finanţelor, ceea ce nu s-a în-
tâmplat, încă.

„Din păcate, ne aflăm
iarăşi în situaţia în care ni s-
au atribuit resonsabilităţi,
dar fără resurse financiare.
Putem face plăţi pentru
trimestrul doi din sumele
alocate pentru trimestru trei.
Dar sumele totale nu sunt
acoperite până la sfârşitul
anului. Oamenii nu au nicio
vină pentru această situaţie
şi sperăm să-i putem ajuta pe
toţi”,a menţionat primarul
comunei Băiţa.

Pe de altă parte, edilul
local le-a mulţumit tuturor
celor care şi-au achitat, până
pe 30 iunie, impozitele şi tax-
ele locale, beneficiind astfel
şi de bonificaţia de 5%. 

Crişcior – Plata indemiza-
ţiilor pentru persoanele cu
handicap reprezintă o pro -
blemă pe care primarii din
toată ţara au reclamat-o în
mai toate întâlnirile avute cu
reprezentanţii guvernului.
Sunt sume de bani care ar tre-
bui asigurate în buget de la
centru, însă, de cele mai
multe ori, fondurile abia
acoperă jumătate din necesar. 

Este şi cazul comunei Criş-
cior, unde valoarea indem-
nizaţiilor se ridică la  suma de
3,5 milioane de lei, iar
primăria deţine doar jumă-
tate din fonduri. 

„Anul acesta ar mai trebui
să ni se aloce 1,6 milioane lei

pentru a avea asiguraţi toţi
banii de la acest capitol buge-
tar. Este destul de complicat şi
a trebuit să renunţăm la unele
investiţii pentru a putea
cuprinde în buget aceste chel-
tuieli”, spune primarul co-
munei Crişcior, Ovidiu Furdui.

Pe de altă parte, edilul local
a atras atenţia, încă din luna
mai, că este nevoie de bani la
bugetul local pentru a acoperi
cofinanţările pentru proiec -
tele de investiţii finanţate din
fonduri europene. 

Până una-alta, soluţia ţine
de felul în care primarul ştie
să-şi gospodărească resursele
financiare locale, iar în co-
muna Crişcior s-a dovedit că

acest lucru este posibil, astfel
încât oamenii să nu aibă de
suferit. 

Crişcior: Indemnizaţiile pentru însoţitorii

persoanelor cu handicap, insuficiente

Băiţa: Lucrurile încep să revină
la normal, dar bugetul suferă
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Echipa de fotbal de
Liga a III-a, LPS
Cetate Deva s-a re-

unit miercurea trecută
pentru primul antrena-
ment în vederea începerii
noului campionat.La con-
vocarea antrenorului Ște-
fan Nanu au răspuns
prezent un număr de 18
jucători dar au fost și
câteva absenţe motivate.

La această primă întâlnire
am consemnat și primele
des părţiri certe de unii jucă-
torii din vechiul lot devean,
dar sunt şi destule nume în
stand-by la capitolul transfer-
uri – veniri şi plecări. Nucleul
lotului din campionatul tre-
cut a rămas însă același, semn
bun în ceea ce priveşte vi-
itoarea omogenitate a echi -
pei.

În primele zece zile de
antrenament se va face obiş-
nuita adaptare la efort, după
lunga pauză competiţională
(din noiembrie anul trecut
echipa a susţinut un singur
joc oficial, cel cu Dumbrăviţa
din prima etapă a returului).
Aşa cum cer reglementările
actuale, devenii lucrează în
grupe de maxim zece jucă-
tori. Treptat se va trece la un

program în care alergările
vor alterna cu jocuri, se va
lucra şi la sală pentru forţă,
iar în ultima parte a pregăti -
rilor echipa va susţine mai
multe amicale. Există şi vari-
anta efectuării antrenamen -
telor pe terenul de la Hărău,
după ce iniţial conducerea se
hotărâse pentru Certej, pen-
tru că aşa cum se ştie sta-
dionul din Deva este în plină
reconstrucţie.

„Iana a semnat cu Slatina,
Herci s-a înţeles cu cei de la
Hunedoara, Velcotă a plecat
la Pandurii, Bîrzan s-a întors
la Craiova însă am înţeles că
nu va fi reţinut de cei de
acolo, Iovu încă nu a venit de
la Bucureşti, Chivu este încă
în Anglia dar revine cu sigu-
ranţă la Deva în zilele urmă-
toare, Filip este în Grecia şi
mi-a spus că are ceva oferte
de la Liga 2, Puşcaşu şi-a ter-
minat contractul, iar Subţir-
ică a avut examene la
fa cul tate şi şi-a luat licenţa.

Ne mai trebuie trei – patru
jucători, doi cu experienţă
alături de alţi doi tineri foarte
buni. Vreau să îl aduc pe
Pistriţu, generaţia 2000, jucă-
tor de bandă dreaptă, fost la
Râmnicu Vâlcea, pe Claudiu

Stan, la care încă aşteptăm
răspunsul celor de la Dinamo,
încă un junior 2001 de la
Craiova şi un atacant cu expe-
rienţă cu care suntem în dis-
cuţii avansate. Vasile Cristian
a preferat un contract cu Tu-
nari, mai aproape de casă
decât Deva”, a declarat  Ştefan
Nanu.

În perioada care este  până
la debutul sezonului viitor
(dacă vor fi respectate  datele
stabilite de către federației și
nu vor fi modificări)adică  opt
săptămâni, Cetate îşi doreşte
să joace cel puţin şase ami-
cale, ideal câte unul în fiecare
săptămână. 

„Am fixat deja un amical în
14 august, cu Crişul Chişineu
Criş, o dublă întâlnire cu Şe-
limbăr, pe 24 şi 31 iulie, prob-
abil ambele jocuri pe terenul
lor, iar peste două săptămâni
suntem invitaţi la un patru-
later la Sibiu tot de cei de la
Şelimbăr”, a mai adăugat
antrenorul devenilor.

Luni,13 iulie este progra-
mată și reuniunea lotului
echipei  CS Hunedoara, antre -
norul principal Raul Spătaru,
fiind cel care va purta primele
discuții cu jucătorii din lotul
formației hunedorene.

Fotbal: LPS Cetate

Deva s-a reunit Patru concursuri de
Cupă Mondială la
gimnastică artistică

şi cinci la gimnastică rit-
mică, programate în acest
an, au fost amânate pen-
tru 2021, a anunţat Fede -
raţia Internaţională de
Gimnastică (FIG).

Etapele de Cupă Mondială
la gimnastică artistică din
acest an urmau să aibă loc la
Stuttgart, Birmingham, Tokyo
şi Doha, ultima fiind singura
pentru care s-a stabilit data
exactă, între 10 şi 13 martie
2021. Au fost amânate de ase -
menea concursurile World
Challenge Cup de la Varna,
Cairo, Koper (Slovenia) şi Osi-
jek (Croaţia), în timp ce etapa
de la Mersin (Turcia) a fost
anu lată.

La gimnastică ritmică, con-
cursurile de Cupă Mondială
amânate pentru 2021 se vor
desfăşura la Sofia (9-11 apri -
lie), Taşkent (16-18 aprilie),
Baku (7-9 mai) şi Pesaro (28-
30 mai), în timp ce competiţi-
ile din World Challenge Cup
vor avea loc anul viitor la Por-
timao (21-23 mai), Cluj-
Napoca (25-27 iunie), Minsk
(2-4 iulie) şi Moscova (9-11
iulie).

Concursul de la Cluj-Napo -
ca era programat iniţial în
acest an între 23 şi 25 august
la BT Arena.

”Reorganizarea calendaru-
lui necesită timp. În aceste cir-
cumstanţe excepţionale, FIG
consideră esenţial să se acţio -
neze cu prudenţă şi să asigure
că toţi sportivii vor avea acces
la competiţiile la care doresc

să participe, precum şi să dis-
pună de timpul să se pre -
gătească pentru a concura la
un nivel înalt”, se arată în co-
municatul Federaţiei inter-
naţionale de gimnastică.

Primul Campionat Mondial
de parkour, sport care ar
putea fi introdus în programul
JO 2024 de la Paris, ce urma să
aibă loc în aprilie la Hi-
roshima, a fost amânat de
asemenea pentru anul viitor,
în timp ce Cupa Mondială de
parkour de la Tokyo, din iulie,
a fost anulată.

Comitetul Executiv al Fed-
erației Internaționale de
Gimnsatică(FIG) a mai anun -
țat că a decis amânarea celei
de-a 83-a ediție a Congresului
FIG care ar fi trebuit să aibă
loc anul acesta, în perioada 23
- 25 octombrie, pentru anul
viitor, păstrând orga nizarea
tot în luna octombrie. Ca re -
zultat al acestei amânări,
mandatul oficialilor FIG va fi
prelungit până la data de 31
decembrie 2021.

Mai mult, forul interna -
ţional a luat act de faptul că
Federația daneză de gimnas-
tică a anunțat  că se retrage
din organizarea Campiona -
telor Mondiale de gimnastică
artistică de anul viitor. Orașul
danez Copenhaga ar fi trebuit
să fie gazda ediției din 2021 a
Campionatelor Mondiale,
com petiție programată iniția
în luna octombrie.

În perioada următoare FIG
va urma procedura desem-
nării unei noi gazde pentru
ediția din 2021 a acestor în-
treceri mondiale.

Gimnastică Competiții 
mondiale anulate în 2020

Peste 50 de sportivi
arcași de la 10
cluburi din țară,

printre care și compo-
nenţi ai loturilor
naționale și-au anunțat
prezența la ediția din
acest an a tradiționalei
competiții,Cupa
„Minerul” organizată ca

în fiecare an pe baza
sportivă din Aninoasa.

Competiția este organi-
zată de către Federația
Română de Tir cu arcul și se
va desfășura  în perioada 10-
12 iulie fiind  prima din acest
an în Valea Jiului, cu obligați-
ile de a  respecta protocolul
în ceea ce privește restricțiile

de distanțare și de protecție
a sportivilor și tehnicienilor
prezenți la întreceri.

„Vor fi câte doi sportivi pe
panou, măști, distanțare so-
cială. Înscrierile se vor în chi -
de pe data de 9 iulie. Vineri
vor fi calificările, iar du-
minică vor avea loc finalele”,
a declarat antrenorul Gigi

Pușcă. 
Arcașii de la Minerul Ani-

noașa și cei de la SCM Deva
au început antrenamentele
cu puțin timp în urmă, au
fost și în cantonamente, fiind
astfel pregătiți pentru vi-
itoarele competiții interne și
internationale.

Tir cu arcul / Începe Cupa „Minerul”



C
ea de-a 44-a ediţie a
maratonului de la
Paris, care trebuia

iniţial să se dispute pe 
5 aprilie, dar a fost repro-
gramată pentru data de
18 octombrie. Din cauza
pandemiei de corona -
virus, dar a fost amânată
încă o dată, urmând să se
dispute pe 15 noiembrie,
au anunţat organizatorii,
citaţi de L'Equipe.

Maratonul de la Paris a
avut în istoria sa două
câştigătoare din România, la
feminin: Alina Tecuţă (1996)
şi Cristina Costea (1999) iar
la ediția de anul trecut , cu
startul pe Champs Elysee şi
finişul programat în Porte
Dauphine, a adunat anul tre-
cut circa 49.000 de alergători
din întreaga lume.

De asemenea, semimara-
tonul din capitala franceză,
amânat la rândul său din
martie până în septembrie, va
avea loc acum pe 18 octom -
brie.

Din cauza pandemiei de
coronavirus, două dintre
cursele de tradiţie din cir-
cuitul mondial de maraton,

cele de la Berlin (prevăzută în
septembrie) şi New York
(care urma să aibă loc în
noiembrie) şi-au anulat la
sfârşitul lunii trecute, ediţiile
programate în  2020.

Aceste decizii de anulare a
celebrelor competiții de aler-
gare au venit după ce cel mai
vechi maraton din lume, cel
de la Boston, a fost amânat
din aprilie până în septem-

brie, înainte de a fi anulat de-
finitiv anul acesta, pentru
prima oară în istoria sa de
124 ani.

În acest moment, alergă-
torii de maraton mai  speră să
poată concura în cursele in-
ternaționale de la Londra
(amânată din aprilie până pe
4 octombrie) şi  de la Chicago
(menţinută pe 11 octombrie),
precum şi în cea de la Paris.
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Tenis de câmp: Elena-Gabriela

Ruse a câștigat Winners Open

T
ânăra jucătoare
Elena-Gabriela Ruse
a câștigat prima

ediție a turneului feminin
de tenis „Winners Open”,
desfășurată la Cluj
Napoca, impunându-se cu
scorul de 6-4, 6-3 în fața
Irinei-Camelia Begu.

Competiția s-a desfășurat
pe  baza sportivă Winners
Sports Club din Cluj-Napoca
și a fost dotată cu premii în
valoare de 30.000 de dolari
fiind  primul turneu de tenis
organizat în țara noastră de la
ridicarea restricţiilor impuse
în pandemia de COVID-19.

Întrecerea a reunit la start
șase  tenismene din România,
repartizate în două grupe de
câte trei sportive, joi, 2 iulie,
disputându-se primele meci-
uri: Irina Bara – Georgia Cră-
ciun 7-5, 6-4 și Georgia
Crăciun – Elena-Gabriela
Ruse 3-6, 4-6 (în grupa A);
Miriam Bulgaru – Jaqueline

Cristian 6-4, 3-6, 10-5 și Irina-
Camelia Begu – Miriam Bul-
garu 7-5, 6-1 (în grupa B).
Vineri, 3 iulie, au avut loc ul-
timele partide din grupe:
Irina Bara – Elena-Gabriela
Ruse 5-7, 4-6 (în grupa A),
Jaqueline Cristian – Irina-Ca -
melia Begu 1-6, 6-4, 11-9 (în
grupa B). Primele două
clasate în grupe au evoluat în
semifinalele competiției:
Irina-Camelia Begu – Irina
Bara 6-1, 6-0 și Elena-
Gabriela Ruse – Jaqueline
Cristian 6-2, 4-6, 6-3.

În cadrul aceluiași eveni-
ment sportiv, Simona Halep şi
Horia Tecău au învins pere -
chea Marius Copil/ Gabriela
Ruse cu 6-3, 6-4, , în meciul
demonstrative de dublu mixt
care a încheiat turneul de la
Cluj-Napoca. Halep şi Tecău,
care vor reprezenta România
la Jocurile Olimpice de la
Tokyo în proba de dublu mixt.

Atletism: Maratonul de la
Paris, amânat din nou

Precizări de la MTS privind accesul fanilor

la partidele de fotbal

Ș
ansele ca meciurile de
fotbal să se joace cu
spectatori în tribune

în acest final de sezon sunt
extrem de mici, sunt pre-
cizările făcute de ministrul
Tineretului și Sportului,
Ionuț Stroe. 

Acesta a declarat că mo-
tivul este unul cât se poate de
simplu, anume că pandemia
de COVID-19 continuă să
afecteze din ce în ce mai mult
România, iar numărul per-
soanelor infectate este de
câteva sute în fiecare zi. Chiar
dacă în anumite țări s-a dat

drumul meciurilor cu fani în
tribune, cum e și cazul
vecinilor unguri, la noi re-
stricțiile continuă să fie mai
dure.

Ionuț Stroe a declarat că
momentul în care suporterii
vor reveni la stadioane nu o să
se producă până când infec-
tările nu se vor reduce
conside rabil. Este clar că în
data de la care acest lucru se
va întâmpla se va face sub an-
umite limite. Ministrul Tinere-
tului și Sportului a punctat că,
în primă fază, se va deschide
doar 10 la sută din capacitatea

stadioanelor, pentru ca dis-
tanțarea să se mențină.
Această idee cu 10 la sută a
fost promovată de FRF.

”Şansele sunt destul de
mici pentru că, din păcate,
cifrele pandemiei au revenit la
cote îngrijorătoare. Din pă-
cate, gradul de conformare
voluntară sau responsabili-
tatea sunt la cote minime.
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tă-
taru, spunea că, celor care nu
respectă condiţiile impuse de
instituţii probabil li se va sus-
penda autorizaţia de funcţio -
nare. Mult aşteptata relaxare
de la 1 iulie a fost amânată, pe
bună dreptate, nici noi în
sport nu facem niciun fel de
excepţie. Ne dorim, atât noi,
cât şi cluburile, spectatorii, ex-
istă o aşteptare publică evi-
dentă pentru aceste meciuri
de fotbal, pentru toate com-
petiţiile sportive cu spectatori,
dar trebuie să avem răbdare şi
precauţie.   Momen tul în care
vom decide reluarea com-
petiţiilor cu specta tori cu si -
guranţă va fi unul în care
cifrele vor fi la cote minime
sau să tindă către zero”, a spus
Ionuț Stroe.

Gimnastică:  Calendarul 

competițional intern reactualizat
Având în vedere situația

epidemiologică generată de
pandemia de COVID 19 în
urma căreia a fost imposibilă
organizarea competițiilor
naționale oficiale programate
în prima parte a acestui an,
Federația Română de Gim-
nastică a anunţat recent  că
membrii Comitetului Execu-
tiv, întruniți  într-o şedință on-
line în data de 30 iunie 2020,
au aprobat actualizarea
Calen darului Competițional
Intern pentru anul 2020,
după cum urmează:

• 11 – 15 noiembrie 2020
–  Campionatul Național pe
Echipe și Individual al Junior-
ilor III (nivel 2), II  și Campi-
onatul Național Individual
Open Masculin și al Reprezen-
tativelor de Club GAM;

• 19- 22 noiembrie 2020 –
Campionatul Național Indi-
vidual Open Feminin și al
Reprezentativelor de Club
GAF;

• 26– 28 noiembrie 2020 –

Campionatul Național pe
Echipe și Individual al Ju-
nioarelor III (nivel 2), II și I
GAF;

•  03- 06 decembrie 2020 –
Campionatul Național la Gim-
nastică Aerobică.

De menționat că echipele
naționale de juniori și seniori,
atât la masculin cât și la femi-
nin vor participa  în luna de-
cembrie la campionatele
Eu ro pene, care au fost repro-
gramate din luna mai în luna
decembrie și întrecerile se
vor desfășura la Baku în Azer-
baijan.

În data de 27 iulie, în-
cepând cu ora 11.00, la Bu-
curești, sunt programate
lucrările Adunării Generale
de alegeri pentru funcția va-
cantă de președinte la această
federație, loc rămas liber
după demisia  fostei gimnaste
Andreea Răducan, conduce -
rea federației fiind asigurată
acum de către  vicepreşedinte
Maria Fumea.



Apreciați pentru gust
și beneficiile aduse
sănătății, dovleceii

sunt foarte utili în terapia
naturistă. Indiferent de
mărime, culoarea cojii sau
a miezului, dovleceii au
aceleași efecte benefice
pentru sănătatea noastră. 

Scurt istoric
Despre proveniența dovle-

ceilor, părerile sunt împărțite.
Se crede că provin din Africa,
de unde s-au răspândit în
țările din sudul Europei. Dar,
în urma cercetărilor arheolog-
ice s-a descoperit că dovle-
celul era o sursă de hrană
pentru triburile din America
de Nord şi America de Sud
încă dinainte de a ajunge aici
Cristofor Columb. Pe conti-
nental european se pare că au
fost aduși de turci și italieni, cu
câteva sute de ani în urmă,
potrivit libersaspun.ro/. În
prezent, dovleceii se cultivă pe
suprafețe mari în regiuni tem-
perate din toată lumea. Și, pe
lângă varietatea de verde de-
schis, există și dovlecei ita -
lienești de un verde închis
(zucchini), galbeni, roșietici
sau chiar albi. Cei care se cul-
tivă în țara noastră au o cu-
loare alb-verzuie, fiind mari și
alungiți precum castraveții.

Proprietăți 
terapeutice

Potrivit cercetătorilor, cele
mai bune efecte  terapeutice
se obțin atunci atunci cand
dovleceii sunt consumați în
stare cruda. Tăiați în cuburi
mici, aceștia se pot consuma
în salate de vară, alături de
roșii ardei și castraveți. Doza
zilnica ar trebui sa fie de 200

de grame. 
În terapiile naturiste sunt

folosiți dovleceii cu sâmburii
mici, când au coaja fină și în-
treagă. Asta pentru că,
aproape 95% din masa lor
conține apă. În schimb, în
coajă și pulpă se găsesc can-
tități  foarte mari de vitamine,
minerale și alte substanțe nu-
tritive,  susțin cercetătorii. Dar,
utilizarea dovleceilor nu se
rezumă doar la folosirea lor în
domeniul gastronomic. Ei se
folosesc cu succes și în indus-
tria farmaceutică. Și, în urma
studiilor efectuate, s-a con-
statat că preparatele pe bază
de dovlecei sunt utile într-o
multitudine de afecțiuni.

Au efect antiinflamator
Substanțele active din com-

poziția dovleceilor pot face
minuni în cazul inflamațiilor
din întregul organism. Au
efect calmant  și blochează
procesele degenerative. Da-
torită aportului mare de vita-
mine și minerale, se
re co  mandă a fi consumați în
perioadele de convalescență,
dar și pentru o vindecare mai
rapidă.

Stimulează digestia
Foarte bogați în fibre de

calitate, potasiu şi apă, dar cu
resurse modeste de sodiu,
dovlecelul are proprietăţi di-
uretice şi se digeră foarte uşor.
De aceea, dovleceii sunt reco-
mandați persoanelor care au
probleme digestive, cardiace
sau renale.  În plus, consumul
de dovlecei îmbunătățește
metabolismul, previne can-
cerul de colon și cancerul pul-
monar, susțin cercetătorii.

Îmbunătățesc 
memoria

Întrucât conțin o mare can-
titate de antioxidanți, dovleceii
ajută la reconstrucția celulelor
nervoase, spun specialiștii. În
plus, conținutul ridicat de
luteină din compoziția lor, face
din aceste legume un remediu
perfect pentru îmbunătățirea
vederii, sanatate.ro. 

Reglează 
tensiunea

Consumul de dovlecei re-
duce riscul de infarct și ajută,
totodată la scăderea tensiunii
arteriale, datorită conținutului
de magneziu și potasiu, susțin
specialiștii.

Ajută la scăderea 
în greutate

Sărac în calorii, dovlecelul
este foarte eficient în astfel de
situații. Conține antioxidanţi,
vitamina A şi C şi o mulţime de
fibre alimentare, care ajută la
pierderea în greutate scrie
csid.ro/.

În tratamentul 
gastritei și a ulcerului

Dovlecelul poate fi extrem
de util, întrucât este un veri-
tabil pansament gastric. De
aceea este indicat în caz de
gastrită, ulcer și alte afecțiuni
ale aparatului digestiv.

Sucul de dovlecei
Conține o multitudine de

vitamine și minerale. Pentru
obținerea lui, dovleceii se
spală bine și se dau prin stor-
cătorul de fructe, cu coajă cu
tot. Nu este foarte plăcut la
gust, dar are efecte deosebite.
Trebuie consumat imediat, în-
trucât se oxidează foarte re-
pede, susțin nutriționiștii.

• Este recomandat per-
soanelor care au probleme
reumatice, întrucât stopează
procesele degenerative, re-
duce inflamația articulațiilor
și ajută la recăpătarea mobil-
ității normale a articulațiilor,
potrivit sanatate.bzi.ro.

• În caz de constipație, nu-
triționiștii recomandă a se
consumă un pahar de suc

dimineața, cu o oră înainte de
masă.

• Este recomandat mai ales
vara, întrucât ajută la echili-
brarea temperaturii corpului,
fiind și o băutură perfectă în
caz de febră, potrivit
jorjette.ro/

• Sucul de dovlecei este util
persoanelor care au lipsă de
calciu, întrucât, magneziul din
compoziția lui ajută la asimi-
larea calciului în organism,
potrivit ziare.com. 

Important!
• Persoanele mai sensibile,

care consumă dovlecei proas -
peți, pot începe cu porţii mici,
care se măresc pe măsură ce
se obișnuiesc cu acest aliment
proaspăt, scrie topremediina-
turiste.ro.

• Dovleceii se consumă atât
la gătit, cât și în scop terapeu-
tic, doar cât sunt tineri. Cei
bătrâni  nu mai sunt co-
mestibili, fiind utili doar pen-
tru semințele din interior. 

• Prin fierbere sau gătire,
aceștia își pierd o parte din
principiile active

Cornelia Holinschi
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Dovleceii – surse inepuizabile 
de vitamine şi minerale



Este cunoscută și sub
numele de Icoana Ne-
făcută de mână ome-

nească sau Prodromița.
Biserica Ortodoxă aduce
cinstire Sfintei Icoane a
Maicii Domnului, în fiecare
an, la data de 12 iulie.
Sfânta Icoană făcătoare de
minuni este  găzduită de
schitul românesc Prodro-
mul, de pe Muntele Athos.

Prodromița – 
Înaintemergătoarea
Icoana făcătoare de minuni

”nefăcută de mână ome-
nească” din tezaurului schitu-
lui ”Sfântul Ioan Botezătorul”
– Prodromul este cea mai im-
portant icoană a comunității
românești de la Sfântul Munte
Athos. Despre icoană se crede
că, chipul Fecioarei Maria nu a
fost zugrăvit de o mâna ome-
nească, ci de penelul unui
înger, conform voinței lui
Dumnezeu. De-a lungul tim-
pului, istoria a consemnat nu-
meroase minuni, în special
vindecări miraculoase, care i-
au adus icoanei multă faimă.
Sărbătoarea icoanei are loc în
fiecare an, la data de 12 iulie,
fiind un praznic mare, cu
priveghi pe întreaga noapte.

Istoria icoanei
Începe în anul 1863, în tim-

pul lucrărilor de construire
ale Schitului Prodromu de la
Muntele Athos. În acea vreme,
ctitorii Nifon și Nectarie cău-
tau un iconar priceput, care să
picteze pe lemn o icoană a
Maicii Domnului cu totul de-
osebită. Dar, ei cereau condiții
stricte pentru cel care urma să
execute această lucrare, pre-
cum, curăția trupească şi su-
fletească, spovedania la
duhov nic, post şi rugăciune

către Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu, pe toată durata
lucrării. În cele din urmă, cu-
vioșii Nifon şi Nectarie îl găs-
esc pe iconarul Iordache
Nicolau, din Iași, un om bătrân
și credincios, care se supune
cu evlavie rânduielilor celor
doi călugări. Așa că, el a în-
ceput lucrarea anul 1863, la
Mănăstirea Bucium din Iași,
care era pe atunci subordo-
nată Schitului Prodromul,
creștinortodox.ro..

La Schitul Prodromu
Se găsește un document

datat din 29 iunie 1863 care
reprezintă mărturia iconaru-
lui Nicolau Iordache şi iscălită
cu propria sa mână.  El spune
că, după ce a terminat de zu-
grăvit cum s-a priceput mai
bine veșminetele și fondul
icoanei, el a început să lucreze
la Sfintele Fețe. Dar, în mod in-
explicabil, el nu le putea rea -
liza, icoana rămânând
ne de săvârșită. La început s-a
gândit că poate și-a uitat
meseria. Așa că, a acoperit
icoana, a închis atelierul și a
amânat lucrul pentru a doua
zi. Dar, în dimineața urmă-
toare, a descoperit că icoana
era desăvârșit pictată, cu fețe
luminoase, împodobite cu har
dumnezeiesc. Înfricoșat de
această întâmplare, iconarul a
lăsat o mărturie scrisă, în care
spune: 

”Eu, Iordache Nicolau, zu-
grav din târgul Iașilor, am zu-
grăvit această sfântă icoană a
Maici Domnului cu însăși
mâna mea, la care a venit o
minune: după ce am isprăvit
veșmintele, după meșteșugul
zugrăvirii mele, m-am apucat
să lucrez fețele Maicii Domnu-
lui și a lui Iisus Hristos.
Privind eu la chipuri, cu totul

a ieșit din potrivă, pentru care
foarte mult m-am mâhnit, so-
cotind că mi-am uitat
meșteșugul. A doua zi, după ce
m-am sculat, am făcut trei
metanii înaintea Maicii Dom-
nului, rugându-mă să-mi lu-
mineze mintea, să pot isprăvi
sfânta icoana. Când m-am dus
să mă apuc de lucru, am aflat
chipurile drese desă vâr șit,
precum se vede. Văzând
această minune, n-am mai
adaos a-mi pune condeiul,
fără numai am dat lustrul cu-
viincios, deși o greșeală a fost
aceasta că am dat lustru la o
asemenea minune”, potrivit
basilica.ro.

Descrierea icoanei
Chipul Maicii Domnulu și al

Pruncului Iisus din icoană au
culoarea galbenă, nuanța de
galben a grâului. Dar există
mărturii potrivit cărora, Sfin-
tele Fețe se schimbă, uneori
luminându-se, iar alteori în-
trunecându-se. Cercetată la
microscop, despre icoană se
spune că nu prezintă urme de
pensulă, acest lucru întărind
credința cum că Sfintele Fețe
au fost pictate miraculos de
mână nepământească. De
asemenea, se apreciază  că
portretele zugrăvite pe icoană
sunt identice cu portretele
reale ale Fecioarei și Pruncu-
lui Iisus așa cum au fost con-
semnate de martorii oculari
contemporani. În descrierea
rămasă de la Sfinții Epifanie și
Nichifor se spune că: "Încă de
când viețuia pe pământ era
fața ei ca vederea bobului de
grâu, păr galben, ochi ascuțiți
la vedere, întru care luminile
erau asemenea rodului de
măslin, sprâncenele ei erau
plecate și ales de negru, nasul
potrivit, buzele ca floarea

trandafirului, fața nu rotundă,
nici scurtă, ci puțin alungită,
mâinile şi degetele lungi,
hainele pe care le purta erau
simple și puțin mai lungi
decât măsura corpului, cu
trupul gingaș, având părul
bine și cu multa cuviință
legat",(wikipedia).

De-a lungul timpului
S-au realizat câteva copii

ale iconei, despre care se
spune că toate sunt făcătoare
de minuni. Unele dintre ele au
rămas în Sfântul Munte, iar al-
tele au fost trimise în Româ-
nia, potrivit click.ro.

Minunile Icoanei
• Au fost consemnate mai

multe minuni săvârșite de
Sfânta Icoană a Maicii Dom-
nului. În mod deosebit a fost
reținută și consemnată mi -
nunea cu pri vire la sporirea în

greutate a icoanei, atunci când
s-a încercat să fie transportată
la casa unui învățător necred-
incios, care ispitea pe Dum-
nezeu. Mai mult, se spune că
trăsura care urma să o trans-
porte a cedat greutății și s-a
dezmembrat.

• Pe când se afla la Bârlad,
în catedrala Ortodoxă, o fe-
meie grav bolnavă nu se în -
cumeta să meargă la
Ca   te  drală, de teamă să nu
moară pe drum. Dar, îndem-
nată de icoana care i s-a arătat
în vis, femeia merge la cate-
drală și se însănătoșește. 

• Se spune că atunci când
se afla la Galați, în Biserica
Sfinților Împărați Constantin
și Elena, icoana a fost batjo-
corită de un pictor. Dar acesta
s-a înspăimântat atunci când
a văzut că Fecioara s-a schim-
bat la față, și, drept urmare, s-
a pocăit, (wikipedia).
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La căderea nopții 
Filmul spune povestea lui Charles Masson care,

aparent, are o viață fericită alături de soția sa, He-
lene și cei doi copii ai lor. Dar, el practică jocuri sado-
masochiste, împreună cu amanta sa, Laura. Aceasta
este soția vecinului și prietenului lor, Francois, un
arhitect care a proiectat ambele case. La un moment
dat, în toiul pasiunii, Charles o strangulează pe
Laura. El îi mărturisește crima soției sale și lui Fran-
cois, apoi hotărăște să se predea poliției. Dar,
pedeapsa vine mult mai repede decât s-a așteptat,
la căderea nopții.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Chiar dacă aveți un buget mo -
dest, spre sfârșitul intervalului
reușiți să vă redresați financiar.
Este posibil să primiți un bonus
de la locul de muncă sau vi se
restituie un împrumut. Evitați în
această perioadă locurile aglo -
merate.

În următoarele zile, reușiți să re-
zolvați toate treburile urgente.
La serviciu sunteți apreciați pen-
tru ideile voastre și spiritul prac-
tic. Vă implicați într-un proiect
mai dificil, care necesită expe-
riență. Dacă insistați, puteți rea -
liza multe lucruri frumoase în
această perioadă.

Imaginea este foarte importantă
pentru voi. Dacă intenționați să
faceți o schimbare în viața voas-
tră, ar fi bine să începeți cu lu-
crurile mici și accesibile. Nu vă
pierdeți în amănunte și axați-vă
pe lucruri serioase. În felul acesta
veți reuși să realizați tot ceea ce
v-ați propus.

Bugetul vostru arată destul de
bine dar, dacă nu sunteți atenți,
banii se vor duce foarte repede.
Sunteți tentați să cumpărați
multe lucruri sau să vă faceți re -
zerve pentru destinația de va-
canță. În dragoste, veți primi noi
dovezi de afecțiune din partea
partenerului de cuplu.

Traversați o perioadă mai ten-
sionată la locul de muncă, dar va
trece repede. Chiar dacă o parte
din personal s-a redus, reușiți să
faceți față tuturor lucrărilor.
Este posibil să apară unele
neînțelegeri cu o parte dintre
colegi sau cu persoane care
încearcă să se impună.

Ar fi de dorit să amânați
toate deciziile importante
până spre mijlocul lunii, când
bugetul vostru va fi mai con-
sistent. Încercați să vă bucu-
rați de momentele libere și să
faceți tot ce este posibil pen-
tru viitorul relației de cuplu.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru, mai ales acum, în perioada
concediilor. Tocmai de aceea,
unele din obiectivele voastre vor
fi mai greu de realizat, dacă nu
primiți ajutor. Este posibil să
aveți o întrunire interesantă în
plan profesional, unde se vor sta-
bili multe lucruri.

Urmează o perioadă excelentă
pentru voi, în care relațiile so-
ciale și de cuplu sunt favorizate
de astre. Trebuie să manifestați
prudență și în viitor din cauza
epidemiei care încă persistă, mai
ales că sunteți obligați să lucrați
cu mai multe persoane în viitor.

S-ar putea să călătoriți mai mult
în perioada următoare și să par-
ticipați la întâlniri importante.
Vă faceți noi prieteni, mai ales că
simțiți nevoia să vă schimbați și
modul de viață. Mare atenție la
persoanele din jur, mai ales la
cele care vă laudă.

Vă implicați total în carieră și
munciți mult pentru a avea
rezultatele dorite. În astfel de
condiții, nu veți putea ține pasul
cu partenerul de cuplu, care
dorește să plecați într-o mică va-
canță, pentru a vă relaxa. Spre
sfârșitul intervalului, lucrurile
încep să se reașeze.

Realizați lucruri deosebite în pe-
rioada următoare, mai ales
dacă lucrați singuri. Vă veți
ocupa de proiectele mai dificile,
care necesită timp și reușiți să le
finalizați cu bine. Nu trebuie să
luați în seamă părerile altora.
Acționați așa cum veți crede de
cuviință.

Se anunță o perioadă bună
pentru voi, pe la mijlocul inter-
valului. Cu toate acestea, nu tre-
buie să vă lăsați duși de val.
Manifestați prudență mai ales
atunci când este vorba de câș-
tigurile voastre. Bucurați-vă de
timpul liber și evitați treburile
grele.

TVR 2

• Un angajat către șef
Sunt angajat la dumneavoastră pe un

salariu mic! De aia, vă rog să urlați la mine pe
un ton la fel de mic!

• La doctor…
Dom’ doctor, nu știu ce am, că toate mă

dor. Dacă apăs aici, mă doare, dacă apăs și
aici, mă doare. Doare peste tot!

- Aveți degetul rupt. Apăsați cu alt deget!

• O întrebare…
- Ieși cu mine în seara asta ?
- Nu, că ești însurat!
- Nu-i adevărat, nu te mai lua după ne -

vastă-mea. Aia scrie numa` tâmpenii pe Face-
book! 

• Pe patul de moarte
Soțul o întreabă pe soția lui:
- Iubito, dacă tot mor, spune-mi, tu m-ai

înșelat vreodată?
-Și dacă nu mori?!

Discuție dintre două blonde
- Am găsit mai devreme o bancnotă de

zece lei și am aruncat-o… Că era falsă…
- Dar de unde știi că era falsă?
- Păi, unde ai mai văzut tu zece lei…scris

cu doi de zero!

• Între vecine 
- Vecină, îmi împrumuți și mie mătura

pentru zece minute?
- Îmi pare rău, dragă, dar și al meu se în-

toarce tot acum de la cârciumă…

Kanal D, 15 iulie

Dragoste și secrete 
Începând cu 15 iulie, Kanal D transmite o capti-

vantă poveste de dragoste, în care telespectatorii îl
vor revedea, în rol principal pe  Keremcem, Ates
din „Bahar viață furata” și Yaman din „Dragoste si
ura”. În centrul acțiunii se află Ali, un tânăr am-
bițios, care trebuie să facă față unui tumult de
evenimente teribile. Toate acestea se succed atunci
când frumoasa Sevda intră în viața lui Ali.

SERIALE NOI



D
upă această pan-
demie, intuiam că se
vor schimba multe,

inclusiv Noua Ordine Mon-
dială. Rămâne doar con-
cepția. Dar am constatat
altceva: că lumea foarte
greu își revine din acest șoc.

Am înnebunit cu toții, nu
mai suntem normali la cap!
Noua Ordine Mondială aduce
sclavagism, homosexualitate,
ateism, s-a terminat cu istoria
fiecărei țări! Deci, tot ce nu
mai este logic, uman, real,
găsim în această formulă. 

O mână de ,,oameni"

Au pus la cale tot ce vedeți
astăzi. Toate răutățile Univer-
sului se regăsesc aici. Tot aici,
oamenii de peste 60 ani, nu se
mai regăsesc, ei trebuie exter-
minați. Directorul General al
FMI, Christine Lagarde, spu -
nea fără nicio undă de regret
că ”bătrânii sunt foarte mulți
și trebuie să dispară, majori-
tatea dintre ei”. Dar a sosit
această pandemie și toată
lumea vorbește de o schim-
bare a Noii Ordini Mondiale.

Se poate spune că epidemia
de coronavirus este cea mai
importantă evoluție a secolu-
lui XXI. De fapt, această situ-
ație a declanșat numeroase
comentarii potrivit cărora
aceasta va aduce cu sine o
transformare la scară globală.
Cele mai notabile dintre
aceste comentarii estimează
schimbarea ordinii mondiale.
Mulți experți sugerează că va
apărea o nouă ordine mondi-
ală, insistând că actuala ordine
mondială se va confrunta cu
presiuni. Desigur, nu există
nicio îndoială că vom intra
într-o nouă perioadă la scară
globală. Cu toate acestea, nu se
poate spune că ordinea mon-
dială va suferi o schimbare
radicală după epidemia de
coronavirus și că aceasta este
inevitabilă. Această abordare
este, de fapt,  o parte a unei
stări psihologice provocate de
epidemia de Covid-19. De ce
nu poate coronavirusul de-
clanșa schimbări structurale
la scară globală? Pentru a
răspunde la această întrebare,
este necesar să analizăm
fenomenul ordinii mondiale și
să vedem cum evoluează,
spunea profesorul Murat
Yesiltas, Directorul Fundaţiei
SETA.

Când ne uităm la politica
mondială din ultimele cinci
secole, din perspectiva or-
dinilor mondiale, vedem că
trei elemente de bază ies în
prim plan: distribuția puterii,
economia politică și normele/
regulile internaționale. În
timp ce distribuția puterii de-

termină cursul de bază al con-
curenței dintre marile puteri,
economia politică determină
regulile de funcționare a sis-
temului și normele inter-
naționale determină, în mod
direct, procesele inter-
naționale de socializare. De
exemplu, într-un sistem în
care distribuția puterii este
împărțită între mai mult de
trei state, ordinea mondială
este multipolară, iar atunci
când este împărțită între cele
două mari puteri, este bipo-
lară. În cazurile în care există
un singur actor, este unipo-
lară. Se vede că principala di-
namică ce permite trecerea
ordinii mondiale de la un tip
de polaritate la altul este
războiul.

Pentru ca ordinea mondi-
ală post-coronavirus să fie în-
locuită cu una nouă, epidemia
de coronavirus trebuie să pro-
ducă o schimbare a dis-
tribuției actuale a puterii.
Paralel cu această structura
economică, actorul sau actorii
care o vor controla trebuie să
realizeze reforme structurale,
care să provoace schimbări în
mecanismele de funcționare
ale sistemului și să  poată crea
noi regimuri globale pe axa
noilor norme. Sistemul și
Normele Economice existente
duc la schimbarea acestei par-
adigme, inversând anumite
roluri și țări la nivel global.
Statele nu au de ales; ori se
adaptează la sistem, ori fac o
opoziție puternică. Pe timpul
unui război, se provoacă un
nou echilibru.

Ordinea mondială actuală

Se bazează pe superiori-
tatea Americii în ceea ce
privește distribuția puterilor,
dar nu este unipolară. În ul-
timii ani, nu a survenit nicio
modificare considerabilă în
distribuirea puterilor. Dar
acum vedem cu toții cum
America a demonstrat că este
ușor vulnerabilă, riscând ca
acești anarhiști să distrugă in-
clusiv vestigiile istoriei SUA.
America este șifonată și foarte
greu își caută o nouă identi-
tate. Este un haos controlat, în
proporție de 40%. Se discută
despre statutul de putere la
fiecare stat considerat ,,marea
putere a lumii". De exemplu,
niciun actor care ar putea fi
poziționat în categoria de
mărime medie nu a făcut o
schimbare în aceste statute de
putere, obținând astfel un
statut de putere mare. Sau
puterile cu statut de putere
mare, nu au atins poziția de
superputere prin creșterea
considerabilă a puterilor lor
materiale. Mai important, nu
se poate spune că nu există

nicio schimbare în statutul de
superputere al SUA, precum și
nu se poate spune că actori
precum China, au ajuns la
statutul de super-putere. Bi -
neînțeles, nu putem susține că
schimbările mari și mici în
statutele de putere ale tuturor
actorilor la scară globală au o
natură statică. Cu toate aces-
tea, în sistemul global, chiar și
în subsistemele regionale din
cadrul acestui sistem, nu au
fost înregistrate modificări
structurale majore asemănă-
toare anterior.

Nu este posibil să spunem
că datele referitoare la para-
metri de putere pe care le
avem în prezent, sunt sufi-
ciente pentru a declara că va
surveni o schimbare mare în
distribuția puterii globale și
regionale, după pandemia de
coronavirus. Dacă probabili-
tatea apariției unei noi situații
din cauza coronavirusului în
distribuția globală a puterii
este slabă, putem spune că
primul și cel mai important
pilon al unei noi ordini mon-
diale va rămâne același. În
acest caz, ar trebui să anal-
izăm cel de-al doilea și cel de
al treilea nivel. Acestea sunt
economia și norma globală.
Este posibil să se adopte o
abordare similară și în legă-
tură cu economia. Pentru că,
economia este, probabil, cea
mai importantă dintre para-
metrii de calcul al puterii. 

La noi, economia nici 
nu se ia în calcul!

Ca și când pe noi, românii,
nici nu ne mai interesează.
Economia noastră nu crește în
aceste condiții, ci se prăbu -
șește. Iar noi stăm pasivi și
privim cum unii dintre politi-
cienii noștri distrug această
țară, cu concursul celor de la
Bruxelles.

Datele economice arată că
distribuția globală a puterii nu
se confruntă cu o schimbare
drastică. Se estimează că
daunele cauzate de coron-
avirusul în economia globală
din perioada post epidemică,
în cazul unui scenariul rău (nu
cel mai rău), reprezintă doar
5% din totalul economiei
globale. În acest context, dacă
nu vor urma evoluții econom-
ice neașteptate, nu va exista o
detașare considerabilă de or-
dinea economică globală actu-
ală. Pe de altă parte, nu pare
ușor să afirmăm că normele
globale (acestea sunt norme
economice, politice etc. ),  vor
dispărea  împreună cu coron-
avirusul.

Oare este posibil să apară o
nouă ordine mondială în locul
ordinii mondiale actuale, dacă
este improbabilă o schimbare

în distribuția puterii? Nu este
posibil să răspundem ”da” la
această întrebare. Cu toate
acestea, avem multe motive
pentru a insista că va fi o
schimbare la scară globală.
Putem susține că această
schimbare va avea loc în mai
multe domenii. De la viața de
zi cu zi, până la procesele
noastre de socializare, de la
funcțiile statului la până la
liber tate, democrație și națio -
nalism. În toată această ne -
bunie cu coronavirusul, cu
anarhia din America, au fost și
două evenimente care au tre-
cut, oarecum,  în planul doi al
interesului, deși sunt eveni-
mente importante și, posibil,
în viitorul apropiat, vor putea
să provoace unele mișcări pe
marea hartă geopolitică mon-
dială.

Primul ar fi anexarea aproa -
pe totală de către China a Hong
Kong-ului. O mare piață finan-
ciară, semi-independentă, va
deveni controlată de marele
stat co mu nisto-capitalist. După
ce, la începutul pandemiei, au
apărut voci care au spus că gu-
vernul comunist a profitat de
retragerea multor acționari oc-
cidentali din firmele cu sediul
în China, pentru a le lua locul,
și după ce statele occidentale,
începând cu USA și cele din
Uniunea Europeană au început
să regândească masiva depen-
dență economică de mână de
lucru ieftina din China, această
mișcare făcută de guvernul de
la Beijing în ceea ce privește
Honh Kong, este de așteptat să
continue să provoace mișcări și
de suprafață, dar mai ales de
subteran, în dinamica econom-
ică a zonei dar și în cea mondi-
ală. Posibil ca micile state din
siajul chinez să profite de
această relocare, dar este
posibil ca unele activități să se
mute înapoi, în statele vestice.
Aceasta poate însemna creș-
teri de prețuri la unele echipa-
mente, dar și ca unele firme,
care nu se pot adapta, să dis-
pară.

Un alt eveniment 

Este eternalizarea lui Putin
în fruntea Rusiei. Dacă în ultima
vreme președintele fede rației
ruse nu a mai fost în prim
planul vieții politice mondiale,
ocupat cu organizarea și câști-
garea referendumului care îi
asigură pre ședinția Rusiei „pe
viață”, este de așteptat ca acum,
după ce și-a făcut „curat în
ogradă”, să se implice mai mult
în jocurile de putere mondiale.
Oricum Rusia este prezenta în
tulburările din America, în der-
apajele de la politica de coezi-
une a UE, și în orice alt loc de pe
glob. Unde nu are interese di-
recte, cel puțin poate împiedica

pe ceilalți competitori  majori –
SUA, China și UE- să puncteze
decisiv. Din păcate pentru noi,
în ultima vreme politica ex-
ternă românească nu mai con-
tează nici măcar zonal,
darămite la nivel mondial sau
regional. De la jucători cu oare-
care implicare în zona de sud-
est a continentului european și
în unele zone din Africa și Ori-
entul apropiat, am devenit
spectatori pasivi, încetând să
mai avem o voce care să fie
auzită în vacarmul din jur.

Ca și politică externă, se
pare ca ne-a abandonat total
NATO și UE, ceea ce nu aduce
mereu numai lucruri bune. Ca
politică internă, parcă am fi în
pragul unei invazii, la stadiul
pustiiri holdelor și otrăvirii
fântânilor. Treizeci de ani de
haos legislativ, de furt endemic,
de îmbogățiri nesimțite fără un
temei economic puternic, au
dus la depopularea țării, la îm-
bătrânirea ei, la scăderea
economiei bazate pe producție
și mutarea ei pe consum.

Bâlbâielile legislative ale gu-
vernului, nerespectarea pro-
priilor reguli, impunerea de
standarde duble în ceea ce
privește sancționarea celor ce
încalcă  legile, au dus la neîn-
credere din partea populației,
la haos în economie și la nelin-
iști majore în ceea ce privește
viitorul. Avem un premier care
ne îndeamnă să nu respectăm
legile, parcă atunci când vor-
bește cântă, dar, ce este mai
grav cu gândirea și logica a
rămas în urmă.

Creionarea unui plan de re-
lansare faraonic, cu mii de kilo-
metri de autostrăzi, de căi
ferate, fără a  se stabili o fi-
nanțare sigură, nu a avut darul
să liniștească populația.

Campania electorala pentru
alegerile întârziate var bul-
versa și mai mult economia,
știind că la noi, în anii de
alegeri, abundă nu numai
promisiunile fără acoperire,
dar și acțiunile politice 
populiste, care sunt menite sa
acopere nevoi de moment, fără
să rezolve nimic din nevoile
generale. Din contră.

Având în vedere toate aces-
tea, se anunță o vară fierbinte.
Și nu numai din punct de
vedere termic.

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mai există ,,Nouă Ordine Mondială"?
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Mod de preparare: 

Dovlecelul se curăţă de
coajă, se taie rondele şi se
sărează. Separat, într-o cra -
tiţă cu ulei se căleşte ceapa şi
se adaugă  carnea tocată. Se
amestecă să nu se prindă, iar
după câteva minu te, cratiţa
cu carne se ia de pe foc. După

ce s-a răcorit puţin, se
adaugă oul crud, usturoi
tocat, mărar verde şi condi-
mente, amestecându-se până
ce ingredientele se omogeni -
zează. Într-o tavă termore zis -
tentă unsă cu ulei se aşază un
strat de dovlecei, peste care
se pune carnea tocată, iar

ope raţiunea se repetă, ul-
timul strat fiind cu dovlecei. 

Compoziţia din tavă se
decorează cu roşii feliate
apoi peste ea, se toarnă o
cană de apă. Tava se dă la
cuptor şi se lasă circa 30-40
min. 

După ce s-a copt, deasupra
se presară mărar verde.
Musacaua de dovlecei se
poate servi cu iaurt sau
smântână.

INGREDIENTE

doi dovlecei, 500 g carne tocată, o ceapă, două roşii,

patru căţei de usturoi, mărar verde, sare, piper, boia,

ulei, smântână, un ou. 

Complexul de vitamine și minerale pe care le conține
Pătrunjelul ajută la purificarea sângelui, alungă stările
de oboseală, îmbunătăţeşte funcţia ficatului şi împiedică
dezvoltarea tumorilor, spun cercetătorii. De asemenea,
pătrunjelul conţine o substanţă cu efecte deosebite, api-
genina, care anihilează radicalii liberi. Studiile au arătat
că ea stopează procesele de îmbătrânire a ţesuturilor şi
previne sclerozarea vaselor de sânge. Vitamina B12, care
se găseşte într-o cantitate mare în pătrunjel, ajută la dez-
voltare normală a celulelor. 

Rădăcina de pătrunjel 

Conţine cantităţi mari de fier asimilabil, util în tratarea
anemiei.  

Sucul de pătrunjel

Împreună cu sucul de sfeclă roşie şi cu cel de morcov,
combinate în proporţii egale, și-au dovedit eficiența în
tratarea anemiei hemolitice.

Salată de pătrunjel
Pentru obținerea ei, se fierb trei linguri de grâu timp

de o jumătate de oră, apoi boabele se scurg de apă şi se
toacă. Terciul rezultate se amestecă bine cu şase linguri
de frunze de pătrunjel, tăiate mărunt, patru căţei de us-
turoi (pisaţi), trei roşii tăiate cubuleţe. Peste acest
amestec se toarnă oţet de vin alb, ulei de măsline, sare şi
piper.

Musaca de dovlecei Musaca de dovlecei 

Mod de preparare: 

Fructele se spală, se
curăţă de sâmburi, se lasă la
scurs, apoi se zdrobesc.
Brânza mascarpone, zahărul
pudră, esenţa de vanilie îm-
preună cu păstăile de vanilie
se mixează şi ele, la viteză
mică. 

La final, se adaugă şi pasta
de fructe, amestecându-se
uşor, până ce ingredientele
se încorporează şi se obţine
o cremă consistentă.

Se pregătesc apoi şase
cupe, în care, pentru început,
se aşează câte două pişco-
turi, rupte pe jumătate şi tre-
cute prin cafea rece. Peste ele
se pun câteva fructe întregi,
apoi se toarnă un strat de

cremă. Se aşează din nou
două pişcoturi trecute prin
cafea, apoi crema. 

Desertul se decorează cu
fructe. Cupele se dau la
frigider pentru o jumătate de
oră. 

Desert cu spumă de fructe Desert cu spumă de fructe 

INGREDIENTE

15 pişcoturi, 200 ml frişcă lichidă, două linguri mas-

carpone, 200 g căpșuni, cireşe sau vișine, o lingură de

zahăr pudră, o linguriţă zahăr pudră cu păstăi de

vanilie, o linguriţă esenţă vanilie, o ceaşcă de cafea

preparată.

PătrunjelulPătrunjelul
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

F - F - B - F - F - NATAFLEATA - GARA - TRAI - AE - ATA - CIN - TS - ALEAN - SETER - ADIA - LUXOS - ICS - F - RAI - FA - CASTAN - I - GETA - RAITA - MIAU

- CA - DAMF - IN - ATEE - RAR - JET - ARATE - AN - FIZES - RUINE - OTIC - LAI - SO - AI - ATACANT - FIU - ATV - L - ARA - AGI - FORNADIA - OFT - NOI

- CIULA - RANI - URBAN - FAULT - UIMIT - TRIA - ORI - I - CB - FRAZA - OSUTE - SERA -OIER -SIR - DA - NECITET - RA - GATITA - RASFIRA - AR 



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, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând apartament 2 camere,
cărămidă, amenajat recent, ușă meta -
lică, termopan, centrală termică, aer
condiționat. Merită văzut. Preț:
45.000 euro, telefon: 733.239.066.

l Vând, în Deva, casă în roșu, cu
288 mp teren, FS 15 m, apă, gaz,
curent, loc drept. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă în Sântandrei, Deva,
jud. Hunedoara, 2500 mp, 4 camere, 2
băi, centrală. Preț: 65.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0728.170.702.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 5
camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând imobil 500 mp, acoperiș
țiglă, construcție din cărămidă,
Hărău, nr.1, (fost CAP), teren 22.000
mp, curent trifazic, apă, canal, asfalt,
la 50 m. de autostradă, zonă
industria lă. Aștept ofertă! Preț: 
25.000 euro, telefon: 0787.804.279.

l Vând casă, în roșu, în Deva,
zonă centrală, 500 mp, Sc 172, Sd 377
și casă la țară, în roșu, 12 km de Deva,
S 845 mp, Fs 16,6, S 412 mp, S 329 mp,
pretabilă locuință, pensiune etc. Tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând casă la 10 km de Deva, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, beci, 80
mp, CT, termopan, apă, gaz, canal,
teren 2.200 mp. Preț: 55.000 euro, ne-
gociabil, telefon: 0721.055.313.

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 casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

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 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 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, decoman-
dat, 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 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.

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 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, mo-
bilată 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.

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

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 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 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 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 Angajez manager, asistente
medicale, infirmiere. Tel.0753.083.333.

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.

MATRIMONIALE
l Tânără, simpatică, sinceră, sin-

gură, ardeleancă, doresc să cunosc un
tânăr serios, pentru prietenie-căsăto-
rie. Rog seriozitate. Telefon:
0756.310.694.

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.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator

al firmei ”90 MINUTE SRL”, cu sediul în
orașul Călan, str. Bradului, bloc 15, sc.
A, etaj 4, ap.17, județul Hunedoara,
cod unic de înregistrare 36901807,
eliberat de  ORC Hunedoara, la data
de  10.01.2017. Se declară nul.

DIVERSE
l Vând vin alb, de calitate. Detalii

la telefon 0258.718.781.

l Vând aspirator nou, Philips, Tri-
atlon 200, 1500 W, spală, aspiră și
usucă, 500 lei, serviciu de masă din
porțelan, 12 persoane, nou, 700 lei,
masă de stejar, antenă Dolce cu
echipament, complet nouă, covor de
Alba Iulia, chiuvetă inox, cu picurător
pe dreapta. Prețuri negociabile, tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând semănătoare porumb, la 
4 rânduri, tractor U650 cu plug și 2
coșare (pătule) de porumb. Telefon:
0742.175.684.

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

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 saltea Elixor, magnetoter-
apie profesională, nouă, preț: 2400 lei,
mobilă bucătărie corp 1,60x0,60 și
corp suspendat 1,60x0,37, preț 600 lei,
comodă stejar 4 sertare, 1x0,55x0,80,
500 lei. Telefon: 0751.462.085.

l Vând 2 dulapuri cu suprapozi-
toare, culoarea cireș, și suprapozabile
0,40/1,05, 600 lei, ambele; 2 uși din
lemn 2,05x0,90, 1000 lei/buc, făcute la
comandă, plus feroneria, canapea ex-
tensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, saltea
medicinală pentru masaj cu 4 trepte,
nouă, 100 euro. Telefon: 0751.462.085.

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

Suntem în plină pan-
demie de Covid-19 și, o
mare parte dintre noi,

încercăm să ne apărăm cum
putem mai bine de acest
virus care ne-a schimbat
viața. Purtăm măști, mănuși
atunci când este cazul, ne
străduim să păstrăm și dis-
tanțarea socială. Într-un cu-
vânt,  respectăm toate
regulile impuse de situația
actuală, în așa fel încât să re-
ducem sau chiar să evităm
îmbolnăvirile.

Dar, ce ne facem atunci când
alții le încalcă, sfidându-i pur și
simplu pe cei care încearcă să
se adapteze normelor impuse? 

Că ei nu recunosc existența
și pericolul virusului, asta-i
problema lor. Dar asta nu
înseamnă că sunt liberi să facă
ce vor, când vor, fără să țină cont
de nimeni și de nimic. 

Și totuși, se întâmplă… 
Există anumite ”personaje”

care transformă spațiile îngri-
jite din fața blocurilor, dotate cu
bănci și alte facilități, în ade-
vărate ”terase în aer liber”, unde
consumă tot felul de  ”licori”,
doar de ei știute. Acest lucru se
întâmplă aproape zilnic în
spațiul amenajat de la intrarea
în blocul 9B, scara II, din în
Aleea Transilvaniei, Deva. Aici,
își fac apariția tot felul de ”per-
sonaje”, cu părul lung, pe jumă-
tate dezbrăcate, care ocupă
băncile și chiar scările de la in-
trarea în bloc, fără să se sin-
chisească de locatarii care se
strecoară cu greu prin culoarele
libere, ca să ajungă în aparta-
mente.

Sigur, situații de acest fel mai

sunt și în alte cartiere. Dar aici
este mai comod. Fiind în plin
centru, foarte aproape de
zonele comerciale, aprovizio -
narea este mai la îndemână. Iar
când ”licorile” își fac efectul,
atunci vulgaritățile, zgomotele
și muzica tare continuă până
târziu în noapte. Dacă se întâm-
plă să fie atenționați, ”băieții
veseli”reacționează într-un
anume fel, chiar dacă vin din
alte părți ale Devei, neavând
nimic comun cu zona respec-
tivă. La un moment dat, și-au
făcut apariția și forțele de or-
dine, dar fără niciun rezultat. 

A doua zi dimineața...
Sticlele, cutiile goale, mu-

curile de țigări împrăștiate
peste tot, stau mărturie dis-
tracției din noaptea trecută. 

Și atunci, pe bună dreptate,
locatarii se întreabă ce-i de
făcut. Pentru că, în perioada
”stării de urgență”, când amen-
zile erau la ordinea zilei, poliția
locală era mereu prezentă aici,
gata să-i sancționeze pe cei care
nu se conformau regulilor. 

Acum, de ce nu se mai
poate? 

Ne veți spune că sunt și alte
locuri în care trebuie să se in-
tervină. Suntem de acord cu
asta, atmosfera din oraș este cu
totul alta. Dar, credem noi, cu
puțină bunăvoință și mai multă
responsabilitate, lucrurile s-ar
putea schimba. Nu de altceva,
dar toți suntem plătitori de taxe
și impozite. Și nu dorim să le
plătim degeaba. Totul este să se
vrea! 

Cornelia Todosiu

Luni, domnul Ludovic
Orban, așa numitul
Prim-ministru al

României, a avut un dis-
curs de speriat în Camera
Deputaților. Lăsând la o
parte grandomania sa,
care se întărește pe zi ce
trece, este clar că avem un
premier căruia nu îi pasă
decât decât de propriul
electorat. 

Practic, dacă nu ești de
acord cu politicile Guvernului
Orban, în toate privințele, nu
mai ai ce căuta în această
țară, conform viziunii PNL.
Chiar și Curtea Constituțion-
ală a României este irele-
vantă, din declarațiile
liderilor liberali, care dis-
prețuiesc orice personalitate,
organizație sau instituție
neafiliată politic la PNL.

Retorica extremistă al lui
Ludovic Orban și ieșirile sale
la adresa echilibrului demo-
cratic au fost blamate și de
către Președintele Comisiei
de la Veneția, Gianni Buquic-
chio, care a făcut următoarele
precizări: „Libertatea de ex-
primare este o valoare funda-
 mentală într-un stat demo-
de  mo  cratic, dar deținătorii
funcțiilor publice trebuie să
se abțină în criticile lor. Criti-
cile nerespectuoase și ape -
lurile publice la neexecutarea
deciziilor Curții sunt inadmis-
ibile. Deciziile curților consti -
tuționale sunt definitive și
obligatorii și trebuie să fie im-
plementate.”

Domnule Orban, stimați
liberali, Europa vede ce fa -
ceți, iar românii știu deja.

Conform unui sondaj apărut
săptămâna aceasta în spațiul
public, 53% dintre cetățenii
români cu drept de vot con-
sideră că Guvernul PNL a
profitat de pandemie pentru
a face achiziții netransa-
parente, iar 55% sunt de
părere că PNL nu are oameni
pregătiți să gestioneze criza
economică. În mod evident,
România este pe contrasens
față de Uniunea Europeană,
întrucât Guvernarea PNL
produce șomeri în masă în
loc să mențină locurile de
muncă. Dacă privim statisti-
cile, România are un număr

record de contracte de
muncă încetate definitiv –
peste 620.000. Cetățenii au
așteptat patru luni un plan de
relansarea economică, dar au
văzut doar chefuri cu șam-
panie la Palatul Victoria sau
petreceri în grădină la Clubul
Diplomatic.Ghinion, cum ar
spune Președintele Klaus-
Werner Iohannis.

Din păcate, liberalii trăiesc
într-o realitate diferită față
de cetățenii acestei țări, iar
Guvernul Orban este paralel
cu sentimentele românilor. 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

ORBAN ŞI GUVERNUL
PARALEL

Apărați-ne, 
dacă se poate!

OPINII

Ștrandul din Deva își
deschide oficial
porțile în acest sezon

estival, vineri, 10 iulie, la
ora 12:00.

Deva – Iubitorii de apă şi

soare au la dispoziție urmă-
toarele facilități: trei bazine cu
apă (de săptămâna viitoare va
fi disponibil și al patrulea,
bazinul olimpic), dușuri, ca -
bine de schimb, terase, puncte

de alimentație publică, te -
renuri de volei, fotbal, zonă de
fitness. În incinta ștrandului
va funcționa un punct de prim
ajutor Crucea Roșie și un
punct de salvamari.

Tarifele de acces în ștrand
sunt aceleași ca și anul trecut:
intrare adulți – 10 lei, iar pen-
tru copii, elevi, studenți şi
pensionari – 5 lei. Administra-
torii ștrandului au hotărât ca
șezlongurile să fie gratuite. În
ștrand vor putea intra pe o

serie doar 360 de persoane
cât este numărul de șez-
longuri, pentru a se respecta
măsurile de protecție și sigu-
ranță impuse de autorități în
perioada pandemiei de coro-
navirus.

Ștrandul a fost igienizat, au
fost efectuate lucrări de dera-
tizare, dezinsecție, dezin-
fecție, iarba a fost tunsă,
băncile din incintă reparate și
vopsite. Vestiarele și grupurile
sanitare au fost zugrăvite și

igienizate.
Bazinul olimpic și cel mij -

lociu au fost vopsite și re-
condiționate, iar la cele două
bazine mai mici s-au executat
lucrări de mentenanță. Ștran-
dul este dotat cu aparate de
clorinare montate în casa
pompelor. Analiza apei se face
zilnic, iar o dată pe săptămână
se iau probe de apă și se duc
la Direcția de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara pentru
analiza de conformitate.

Ștrandul din Deva își redeschide porțile!


