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sĂnĂtate

Dătătoare de viață și frumusețe, fiecare floare
care poartă numele Sfintei Fecioare Maria are
povestea ei. Prin puterea florilor, se spune că
Maica Domnului ne veghează și se roagă pentru
mântuirea noastră.  /pag.9

Următorul număr al ziarului  va apărea  vineri, 21 august 2020.

Fondat de Cornel POENAR

Pag.3
Unele secţii ale spitalului
judeţean ar putea reveni 
pe lista celor de suport
Covid-19. Autorităţile
judeţene au solicitat acest
lucru Ministerului Sănătăţii. 
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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

Investiţiile necesare pen-
tru comunitatea locală
continuă în comuna Râu
de Mori. În curând,
locuitorii vor avea condiţii
comparabile cu cele din
mediul urban. 

/p.5
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

Şcoala începe în 
14 septembrie
Şcoala începe în
14 septembrie

Purtarea măştii de protecţie a devenit obliga-
torie şi în perimetrul sitului arheologic de la
cetatea dacică Sarmizegetusa Regia. /pag.16

Florile sFintei Fecioare Maria

sPortPag.6
CS Făerag din Deva 
va organiza la finalul 
acestei săptămâni cea 
de a VIII-a ediție a 
tradiţionalului Tur ciclist 
al municipiului Deva.
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Fiecare comunitate își
are oamenii săi care
s-au remarcat prin

diferite activități profe-
sionale și sociale, pe fon-
dul bunei lor pregătiri
profesionale, dar și a unor
calități moral civice, reli-
gioase sau politice.

Acești oameni se află lângă
noi, printre noi și ne mândrim
cu ei pentru că pot fi oricând
exemple demne pentru tânăra
generație.

De data aceasta prezentăm
un astfel de om, cu cartea sa de
vizită, locuind în orașul de pe
Cerna - Hunedoara.

Se numește Doru GAITA (în
foto), doctor-inginer în Știința
și ingineria materialelor. 

S-a născut în localitatea
Teliu - Brașov. După absolvirea
în anul 1964 a liceului, a
urmat cursurile Facultății de
Construcții din cadrul Institu-
tului Politehnic „Traian Vuia”
din Timișoara, obținând
diploma de inginer în anul
1969.

După terminarea facultății,
a lucrat la ICSH, fiind reparti-
zat din prima zi la Furnalul nr.
5, aflat în RK, pe schimbul 3. A
parcurs toate treptele ie -
rarhice ale meseriei, de la in-
giner stagiar până la director
general al ICSH Hunedoara. A
candidat pe listele PSD pentru
Senatul României și a câștigat
alegerile devenind senator în
legislatura 1996-2000. Din
luna februarie 2001 a revenit

la Hunedoara ca director ge ne -
 ral și președinte al Consiliului
de Administrație (CA) la Com-
binatul Siderurgic ,,Siderur-
gica” Hunedoara până în luna
februarie 2005. În perioada
2001-2005 a deținut și funcția
de Președinte Romprofile,
reprezentând România în
această funcție în țară și
străinătate. În această pe-
rioadă, sub coordonarea sa di-
rectă, s-au pus în funcțiune la
Hunedoara: Cuptorul Electric
numărul 3 de 100 tone, dotat
cu toate modernizările la nivel
mondial, Turnarea Continuă
cu cinci fire, s-a negociat
tehnic execuția unui laminor
modern pentru profile eco-
nomice, renegociat și executat
în 2010.  A fost membru al
Consiliului Director al Uni
RomSider, vicepreședinte și
membru în CA al Societății
Române de Metalurgie, mem-
bru al Asociației Profesionale
CREMSID București. 

Ca urmare a experienței
câștigate a întocmit, prezentat
și publicat lucrări științifice. A
obținut în anul 2000 la Uni-
versitatea Politehnica Timi -
șoara, titlul științific de doctor
inginer în specialitatea Știința
și ingineria materialelor cu
teza „Cercetări privind influ-
ența tratamentelor termice
asupra comportării struc-
turilor sudate cu grad ridicat
de solicitare”.

A urmat stagii de per-
fecționare: Cursuri CEPECA

pentru Pregătirea cadrelor de
specialitate, Metode de orga-
nizarea și conducere a pro-
ducției, Curs de perfecționare
la Centrul de Organizare și
Cibernetică în Construcții etc.
Deține diplomă de Respons-
abil tehnic cu execuția secți-
unea I, II, III, IX. construcții
metalice, edilitare, căi ferate,
autostrăzi, instalații, CCIA,
rezistență și stabilitate, izo-
lații, siguranța în exploatare,
protecția mediului, Certificat
de atestare Auditor Energetic.

Este membru al European
Convention for Constructional
Steelwork (ECCS), fiind mem-
bru fondator al Asociației Pro-
ducătorilor de Construcții
Metalice din România, având
și funcția de vicepreședinte
între anii 2002 - 2014.

A participat la mai multe
misiuni economice din partea
României în USA, Canada,
Georgia, Azerbaidjan, Arme-
nia, Franța, Belgia, Italia, Tur-
cia, Argentina, Brazilia, Africa
de Sud, China, Hong Kong.

În calitate de senator a avut
12 inițiative legislative. A fost
membru în grupurile parla-
mentare de prietenie cu Re-
publica Indonezia, Macedonia
și Republica Franceză, mem-
bru al OSCE - Organizația pen-
tru Securitate și Cooperare în
Europa și Comisia pentru
Afaceri Economice, Știință,
Tehnologie și Mediu al OSCE.
A fost și membru al grupului
de contact pentru industrie

(programe de restructurare în
vederea aderării la Uniunea
Europeană), siderurgie - Bru -
xelles, dar și membru OECD -
Paris. â

Doru Gaita a participat la
sesiuni științifice în țară și
străinătate la Montreal, Otta -
wa, Atena, Munchen, Lucer na,
Nisa, Dusseldorf, Timi șoa ra și
Brașov, cu implicare directă în
organizare și susțineri de lu-
crări științifice. 

A organizat în septembrie
2006, la Poiana Brașov, Româ-
nia, reuniunea anuală a ECCS,
cu participarea a 29 de țări. La
această reuniune s-a acordat
României, Președenția ECCS
pentru un an de zile ca re-
cunoaștere științifică inter-
națională. Are 6 brevete de

inovator în domeniul
siderurgiei (vetre furnale),
precum și construcții siderur-
gice (caste le de apă, turnuri de
răcire, coșuri de fum cu mare
înălțime).

A organizat și susținut mai
multe acțiuni culturale și
sportive. Pe plan sportiv a or-
ganizat la Hunedoara Campi-
onatul Mondial de Popice din
anul 1995, Cupa Mondială de
Popice din anul 2002, Cupa
Europei masculin și feminin
de Popice din anul 1996, cam-
pionatul European de Karate
din anul 1996.

Dar cea mai mare realizare
a vieţii sale este familia şi
nepoţii.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Omul de lângă noi

Întâmplarea a făcut să
poposim recent în
secția urologie a Spi-

talului Județean Deva co-
ordonată cu competență
profesională și manageri-
ală de medicul primar
Emil MITRANOVICI – Doc-
tor în Științe Medicale
(foto 1).

Aici, l-am cunoscut pe
Biro Bela, pensionar, omul cu
zeci de ani petrecuți în
abatajele minei din Vulcan.
Fața și ochii îi radiau de bu-
curia ce exprima sentimen-
tul unei adânci mulțumiri.

În timp ce ținea în mână
dovezile externării, cu vocea-
i domoală și sigură, a încer-

cat să puncteze faptul că a
beneficiat de o reușită inter-
venție chirurgicală. Aceasta a
fost realizată de tânărul
medic Andrei OLTEAN (foto
2), despre care a spus că este
omul ce poartă în inimă dor-
ința de vindecare a pa-
cienților, dovedind calm,
răbdare și profesionalism.
Am înțeles astfel că aici, în
secția urologie, în pofida
luptei cu pandemia pentru
stoparea virusului ucigător
se poate nota un „foc con-
tinuu” al întregului  colectiv
pentru grija față de sănă-
tatea pacienților.

S-a putut observa că în
secție nu lipsește respectarea
cu strictețe a stării igienico-
sanitare, dar și a măsurilor de
autoprotecție (distanțierea
între pacienți, purtarea
corectă a măștii), dezin-
fectarea zilnică a saloanelor și
servirea mesei în caserole
pentru fiecare internat.

Intrând în vorbă cu noi,
STRATICA Manuela (foto 3),
în calitatea sa de asistentă
șefă, ne-a declarant: „Aici, în
secție, un rol important îl au
și asistentele care respectă
cu strictețe indicațiile medi -
cilor și prin tot ce fac reușesc
să își cristalizeze valoarea
profesională. Iată și numele
acestora: MOISE Mia,
NICOARĂ Daniela, SOMAN
Alina, FODOR Marcela, HO-
JBOTĂ Laura și LUCA Ro -

xana. Să știți că, nici infir-
mierele noastre nu se lasă
mai prejos”.
Privind la fluxul muncii în
secția urologie, se poate con-
cluziona că am întâlnit aici
„etalonul” grijii față de pa-
cienți de care întregul colec-
tivul medical se apropie cu
responsabilate, desigur de
inima și durerea lor, de sănă-
tate în general.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

În pofida pandemiei, „foc continuu” la secția urologie



M
ai multe secţii ale
spitalului judeţean
ar putea fi incluse

pe lista celor care primesc
pacienţi bolnavi de 
Covid-19.

Deva – Conducerea Consi -
liului Judeţean (CJ) Hunedoara
a solicitat Direcţiei de Sănătate
Publică şi, implicit, Ministeru-
lui Sănătăţii, ca secţiile de Tera -
pie Intensivă, Boli Infecţioase
şi Pneumologie de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă (SJU)
Deva să fie incluse pe lista
celor care pot asigura suport
Covid. Decizia a fost luată în
condiţiile în care locurile pe
secţiile de ATI din judeţ sunt
deja ocupate, iar spitalele au
fost nevoite să transfere pa-
cienţi bolnavi de Covid-19 în
alte judeţe din ţară. Potrivit CJ
Hunedoara, hotărârea survine
şi în urma unei analize real-
izată împreună cu reprezen-
tanții SJU Deva și ai sa  na  toriilor
de pneumoftiziologie din
Geoa giu și Brad.

„Conducerea CJ Hunedoara
solicită Ministerului Sănătății
prin Direcția de Sănătate Pu -

blică Hunedoara modificarea
Ordinului Ministrului Sănătății
nr. 555/2020 prin care a fost
stabilită lista unităților medi -
cale suport Covid 19. Concret,
pentru ca viața pacienților să
nu fie pusă în pericol din cauza
locurilor insuficiente, conduc-
erea administrației județene
solicită includerea secțiilor de
Terapie Intensivă, Boli In-
fecțioase și Pneumologie ale
Spitalului Județean de Urgență
Deva pe lista suport Covid 19”,
se arată într-un comunicat al
instituţiei administrative.

Solicitarea a fost făcută în
contextul în care, la nivelul
județului Hunedoara, sunt, în
acest moment, peste 300 de
persoane infectate cu virusul
SARS-CoV-2, iar dintre acestea
peste 110 nu se află internate
în unități medicale, creșterea
numărului de cazuri în ul-
timele două săptămâni fiind
alarmantă. 

De asemenea, s-a ținut cont
și de necesitatea asigurării
locurilor necesare pentru pa-
cienții care au nevoie de trata-
ment în secțiile de Terapie

Intensivă, în ultima perioadă
existând situații în care unii
dintre aceștia au fost transfer-
ați în alte județe. 

„Având în vedere că mă-
surile luate la nivel național
nu dau rezultate, dimpotrivă,
este de datoria noastră să ne
pregătim pentru cele mai di-
ficile situații, pentru că ni-
meni nu poate spune în acest
moment ce anume va urma.
Dacă numărul cazurilor va
crește, trebuie să fim pre -
gătiți să le asigurăm hune-
dorenilor în primul rând
locuri în spitale și, în al doilea
rând, tratamentele adecvate”,
a declarat președintele Con-
siliului Judeţean Hunedoara,
Mircea Bobora.

În același context, conduce -
rea CJ Hunedoara a solicitat
Sanatoriului de Pneumofti -
ziologie din Brad detașarea
unui medic la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie din Geoa -
giu – unitate medicală suport
Covid 19, începând cu data de
5 august, pentru asigurarea
tratamentului pentru pacienții
depistați pozitiv.
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SJU Deva: secţiile ATI, 
Infecţioase şi Pneumologie,

pe lista suport Covid

SJU Deva: secţiile ATI, 
Infecţioase şi Pneumologie,

pe lista suport Covid

În contextul intrării în
vigoare - după cum ne-a in-
format judecător Mihaela
Aurelia CONTA, vicepreșe -
dinte al Tribunalului Hune-
doara (în foto) - începând cu
21 iulie 2020, a Legii nr. 136
din 18 iulie 2020 privind in-
stituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic
și biologic, având în vedere
caracterul urgent al acțiu-
nilor formulate în temeiul
art. 16 și 17 din Legea nr.
136/2020, precum și dispoz-
ițiile art. 16, alin. 7 și art. 17,
alin. 10 din aceeași Lege,
potrivit cărora comunicarea
actelor de procedură, inclu-
siv înregistrarea acțiunii, se
realizează DOAR în format și
prin mijloace electronice.

Pentru a asigura înregis-
trarea și judecarea de ur-
gență a acestor cauze,
Tribunalul Hunedoara și
Judecătoriile Brad, Deva,
Hațeg, Hunedoara, Orăștie și
Petroșani, aflate în circum-
scripția teritorială a acestuia,
pun la dispoziția justiția-
bililor adrese de e-mail, care

să fie utilizate exclusiv pen-
tru transmiterea către in-
stanțe a acțiunilor formulate
în temeiul Legii nr.
136/2020, după cum
urmează: covid19.trhune-
doara@just.ro, covid19.jd-
b r a d @ j u s t . r o ,
covid19.jddeva@just .ro,
covid19.jdhateg@just.ro,
covid19.jdhunedoara@just.r
o, covid19.jdorastie@just.ro,
covid19.jdpetrosani@just.ro 

De asemenea, întrucât
conform alin. 3 al art. 16 și
17 din Legea nr. 136/2020,
părțile vor fi citate potrivit
dispozițiilor privind citarea
în procesele urgente, rugăm
justițiabilii ca în cuprinsul
cerereii de chemare în jude-
cată să se indice în mod
obligatoriu adresa de e-mail
și numărul de telefon al
părții reclamante, respectiv,
al reprezentantului legal/
convențional al acesteia,
pentru a putea fi efectuată
citarea prin mijloace elec-
tronice sau telefonic.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

La Tribunalul Hunedoara,
măsuri pentru sănătatea
publică în situații de risc

epidemiologic

Decedat la spitalul din Arad

Arad - Un bărbat de 60 de ani, din judeţul Hunedoara,
diagnosticat cu Covid-19 şi care necesita terapie intensivă,
a decedat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Bol-
navul a fost transferat în unitatea medicală după ce în spi-
talele din Hunedoara nu mai erau locuri la ATI. 

Bărbatul suferea şi de o boală autoimună, diabet cu de-
pendenţă de insulină, obezitate de gradul II şi insuficienţă
renală de gradul IV.

Alţi trei pacienţi din judeţul Hunedoara diagnosticaţi
cu Covid-19 au fost transferaţi, la începutul săptămânii, la
Arad, pe paturi de terapie intensivă. Bolnavii au 58, 73 şi
79 de ani şi sunt în stare stabilă, dar prezintă şi alte afecţi-
uni medicale, printre care hipertensiune, obezitate, insu-
ficienţă cardiacă. 

Deva – Mai multe per-
soane din judeţul Hunedoara
diagnosticate cu COVID-19,
care necesitau internarea în
secţii ATI, au fost trimise de
medici la alte spitale din ţară,
în contextul în care unităţile
medicale din zonă nu mai pot
prelua astfel de cazuri grave
deoarece toate locurile sunt
ocupate.

„Din păcate, faţă de pe-
rioada martie-aprilie, acum s-
au înmulţit cazurile cu
complicaţii. Capacitatea ATI
este limitată la nivelul judeţu-
lui. Am fost nevoiţi să trans-
ferăm pacienţi care aveau
nevoie de medicaţie şi de

tratament în ATI, în alte
judeţe. Am transferat pacienţi
la Timişoara, Caracal, Mureş,
Reşiţa, în funcţie de cum am
fost ajutaţi de Centrul
Naţional de Coordonare şi
Conducere a Intervenţiei
(CNCCI), pe partea medicală.
Încă sunt foarte multe per-
soane care nu cred în acest
virus şi ajung la spital într-o
fază gravă”, a declarat direc-
torul executiv al Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP) Hune-
doara, Sebastian Mezei.

Potrivit acestuia, decizia
Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă (CJSU)
prin care s-a impus, de la 1

august, purtarea măştii de
protecţie în spaţiile deschise
aglomerate de pe raza ju de -
ţului Hunedoara este o con-
secinţă a creşterii numă rului
de infectări cu noul coron-
avirus, în ultima săptămână
media fiind de circa 20 de
cazuri noi pe zi.

În judeţul Hunedoara au
fost desemnate spitale-su-
port COVID-19 unităţile med-
icale din Hunedoara, Haţeg,
Lupeni, Orăştie, Vulcan şi
Geoagiu. În secţiile ATI ale
acestor spitale au fost rezer-
vate 11 locuri pentru bolnavii
de COVID-19 şi toate sunt
ocupate. 

Fără locuri la ATI pentru bolnavii Covid 19
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Ce îl recomandă pentru
candidatură :

- Născut şi crescut în Călan
- Căsătorit cu 1 copil
- Absolvent al Facultăţii de

Mine Petroşani
- Vârsta: 53 ani
- Manager al SC  Netzer

Construct SRL
Datorită politicilor anti-

naţionale şi antiromâneşti ,

singurul fiu plecat afară din
cauza lipsei locurilor de
muncă.

Dacă va fi investit cu în-
crederea de a fi votat ca pri-
mar, propune locuitorilor
oraşului Călan sprijin pentru
realizarea următoarelor
obiec tive:

- Crearea de locuri de
muncă prin atragerea de in-

vestitori  şi prin acordarea de
facilităţi fiscale locale 

- Introducerea gazului
metan în toate localităţile
aparţiăatoare

- Renovarea casei de cul-
tură şi redarea destinaţiei
pentru care a fost construită

- Reabilitarea blocului de
nefamilişti şi eliminarea fo-
carului de infecţie în care s-a
transformat

- Eficientizarea serviciilor
în primărie

- Reînfiinţarea clubului de
şah şi revitalizarea altor
activi tăţi sportive prin cola -
bo rare cu ONG-uri şi cu
socie tatea civilă.

Natalia Intotero: Obiectivul
PNL: alegeri şi atât

La sfârșitul anului
trecut, PNL a pre-
luat guvernarea. De

atunci, au avut un sin-
gur obiectiv: alegerile
ce vor urma. Mai întâi,
sperau să forțeze alege-
rianticipiate. Nu le-a
ieșit. Acum, se gândesc
la alegerile locale și par-
lamentare din toamnă,
iar guvernarea și binele
cetățenilor români au
rămas în plan secund.

Un lucru este clar, Guver-
nul Orban este consecvent și
merge pe ideea „principii
puține și simple”. Primul și cel
mai des auzit principiu: alții
sunt de vină pentru tot. Nu
necesită explicații, îl știm cu
toții. Al doilea principiu: anal-
izăm, analizăm, analizăm.
Problema este că, până
ajunge Guvernul PNL să ia o
decizie, e mult prea târziu. De
exemplu, redeschiderea șco -
lilor. În timp ce multe țări din
Europa deja se pregătesc in-
tens pentru începerea noului
an școlar, Guvernul Orban
încă„analizează”. Al treilea
principiu: orice s-ar întâmpla,
ei nu dublează alocațiile. La
începutul anului, au prorogat
Legea pentru 1 august. Acum,
au decis să eșaloneze
dublarea pe mai mulți ani.
Probabil că, în câteva luni,

dacă mai rămân la guvernare,
vor anula mărirea alocațiilor
cu totul.

Ca să fie clar, PSD va res -
pinge Ordonanța de Urgență
a Guvernului PNL și va vota
pentru dublarea alocațiilor!
De ce? Nu numai pentru că
așa este corect pentru copii,
mai ales în aceste vremuri
tulburi, ci și pentru că atât
Consiliul Legislativ, cât și
Ministerul Justiției spun că
demersul PNL este neconsti-
tuțional.

În ce privește redes chi -
derea școlilor, PNL trebuia să
ia o decizie de mult. În loc să
se se lamenteze, ar trebui să
ia exemplu de la celelalte
state europene. În Italia, de
exemplu, școala va începe pe
14 septembrie, iar guvernul a
intrat deja în pregătiri in-
tense. Danemarca a început
deja școala. Olanda, Finlanda,
Marea Britanie, Franța, Bel-
gia, Polonia știu exact când și
cum vor deschide școlile. Gu-
vernul PNL ce mai așteaptă?

Se pare că, în afară de
alegeri, pe cei de la guvernare
nu îi mai interesează nimic,
iar cei mai mari pierzători din
acest joc politic liberal sunt
copiii.

Natalia-Elena INTOTERO  
Deputat PSD Hunedoara

Râu de Mori – Seria in-
vestiţiilor necesare pentru co-
munitatea locală continuă, cu
succes, în comuna Râu de
Mori. Veştile bune se în-
dreaptă acum spre locuitorii
satelor Brazi, Râu de Mori, Os-
trovel, Suseni, Valea Dâljii și
Unciuc, unde se execută lu-
crări la reţeaua de canalizare.
Proiectul, unul dintre cele mai
ample derulate de adminis-
traţia locală, este aproape de
finalizare. 

„Am reuşit ca acest proiect
să fie aprobat la finanţare prin
programul guvernamental
PNDL II. Investiţia are o valoa -
re de aproximativ 13 milioane

de lei”, a declarat primarul co-
munei Râu de Mori, Niculiţă
Mang.

Potrivit acestuia, în prezent
se lucrează la racordurile in-
dividuale în satul Râu de Mori
şi la staţia de epurare din satul
Unciuc. În grafic sunt incluse
şi lucrările la infrastrcutura
rutieră, astfel că se va reface şi
covorul asfaltic la Râu de
Mori, acolo unde a fost afectat
de reţeaua de canalizare. 

Pe de altă parte, în
apropierea deschiderii noului
an şcolar, administraţia locală
din Râu de Mori vine cu alte
investiţii realizate în benefi-
ciul elevilor. Este vorba despre

construirea a două terenuri
de sport, cu gazon sintetic, în
satele Ostrov şi Clopotiva. In-
vestiţia are o valoare de
100.000 de euro şi a fost de-
pusă pentru finanţare la AFIR.

Râu de Mori: Reţea de canalizare
în şase sate ale comunei

LAZĂR  TEODOR  
Candidatul la Primăria CĂLAN din
partea Partidului Forţa Naţională



U
n nou tip de discurs
în care nu se fac
promisiuni fără

acoperire, în care nu se
evidențiază nereușitele
sau “lucrurile rele” făcute
de “ceilalți”și în care se
vrea doar să îmbunătățim
abordarea actuală cu
scopul de a eficientiza 
utilizarea resurselor prin
reducerea pierderilor,
competitivitate, abordare
structurată (manageri-
ală) și constantă. 

Nu trebuie să facem câte
ceva doar cu predilecție
înainte de campaniile elec-
torale… un oraș necesită o

activitate zilnică, săptămâ-
nală, lunară și în fiecare in-
terval de timp trebuie și se
poate face câte ceva. Un
exem plu este cel legat de
“ecolo gizarea” zonei de la
fosta unitate militară…

Transparența în comuni-
care trebuie dusă la un nivel
următor deoarece cel actual
în care, dacă vrei și ai mi-
jloacele necesare, poți afla
unele informații de pe site-ul
primăriei, nu este un mijloc
de informare eficient  deoa -
rece prezintă o sumedenie
de date, dar fără ca acestea
să fie transformate în infor-
mație… aici se poate îm-

bunătăți comunicarea cu aju-
torul ziarului local, fiind to-
todată și un suport pentru
transmiterea de informații
asupra activității.

Echipa cu un palier social
și profesional divers, cu cat-
egorii de vârstă începând de
la tineri absolvenți până la
pensionari… ajută la o bună
prezentare a problemelor,
așa cum sunt ele percepute,
și la oportunități de abor-
dare și soluționare, uneori
mergând până la cele de tip
“out of the box”. 

Tinerii au voce în această
echipă și ei se fac auziți  și
înțeleși, putând fi sprijiniți
acolo unde este nevoie. Acest
lucru nu se face doar pentru
ei ci împreună cu ei.

Cristina Neagu
Candidat la funcția de 

primar al orașului Simeria
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N
ote mari la exame -
nul de definitivat al
profesorilor

Deva - Peste 71% dintre
cadrele didactice din judeţul
Hunedoara care s-au înscris,
în această vară, la examenul
naţional de definitivat au
reuşit să promoveze acest
test la sesiunea din luna iulie,
relevă rezultatele finale pu -
blicate de Inspectoratul Şco-
lar Judeţean (ISJ), după
solu ţio narea contestaţiilor.

Astfel, din totalul de 84 de
candidaţi cu note la proba
scrisă, 60 au reuşit să obţină,
în final, medii mai mari sau

egale cu 8, media minimă de
promovare a acestui examen. 

În această sesiune, 100 de
candidaţi din judeţul Hune-
doara s-au înscris la proba
scrisă a examenului de defi -
ni tivat, pe 22 iulie. La exame -
nul scris s-au prezentat 90 de
candidaţi, dintre care şase s-
au retras din diverse motive,
iar unul a fost eliminat pen-
tru fraudă şi tentativă de
fraudă. 

Pentru a fi declarat pro-
movat, un candidat trebuie
să obţină cel puţin media 8,
calculată ca medie ponderată
a notelor obţinute la toate

Note mari la examenul de definitivat al profesorilor

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

probele de examen, inclusiv
la proba scrisă. Nota la
proba scrisă are o pondere
de 70% în calculul mediei fi-
nale.

În urma acestui examen,
cadrele didactice promovate
dobândesc dreptul de prac-
tică în învăţământul preuni-
versitar, acesta fiind, de
altfel, şi obiectivul acestui
examen naţional, a precizat
ISJ Hunedoara.

Nevoia de transparenţă
reală!

Deva – Şcoala va începe
pe 14 septembrie, conform
programului stabilit pentru
anul şcolar 2020-2021, iar
majoritatea elevilor vor
merge efectiv la cursuri, ur-
mând să existe trei scenarii
privind modul de organizare
a orelor de clasă. 

Anunţul oficial a fost făcut
de preşedintele Klaus Iohan-
nis, care a menţionat că
modul de desfăşurare a 
cursurilor va ţine cont de
numă rul de bolnavi de
COVID-19 din fiecare locali-
tate, în parte.

„Pe 14 septembrie începe
noul an şcolar preuniversitar.
Pentru majoritatea elevilor,
asta înseamnă că vor merge
efectiv, fizic, la şcoală. Pentru
a ţine cont de impactul pan-
demiei în fiecare şcoală, în
fiecare localitate, au fost
elaborate trei scenarii, în
funcţie de numărul de bol-
navi din localitate. Aceste cri-
terii sunt mai general
valabile, nu doar pentru
şcoli, dar ele vor fi folosite şi
pentru a evalua impactul
pandemiei asupra şcolilor.
Aceste trei scenarii sunt: sce-

nariul verde, care înseamnă
că în localitatea respectivă e
mai puţin de o persoană în
medie, în ultimele 14 zile, de-
tectată cu COVID-19; scena -
riul doi, scenariul galben –
între unul şi trei persoane
detectate în medie zilnică în
ultimele 14 zile; scenariul
trei – când în media ulti -
melor zile au apărut mai
mult de trei bolnavi noi în lo-
calitatea respectivă”, a spus
şeful statului.

Pregătirile pentru noul an
şcolar sunt în toi şi în judeţul
Hunedoara, astfel că există
unităţi de învăţământ care au
solicitat părinţilor un punct
de vedere referitor la modul
în care doresc să se des-
făşoare cursurile. Variantele
propuse de una dintre şcolile
cunoscute din Deva se referă
la posibilitatea organizării de
cursuri cu prezenţa fizică la
ore a elevilor sau în sistem
hibrid, cu jumătate dintre
copii acasă şi jumătate la
şcoală. Cea de-a treia opţiune
ar fi ca toate cursurile să se
desfăşoare online. Propune -
rile părinţilor vor fi trans-
mise Inspectoratului Şcolar. 

Şcoala începe în

14 septembrie



L
a finalul acestei săp-
tămâni se vor des-
fășura pe Stadionul

Iolanda Balaș-Sotter din
Capitală, în organizarea

Federației Române de
Atletism, întrecerile
primei competițiii ofi-
ciale de atletism pentru
seniori. Este vorba de

Cupa României Open pen-
tru seniori care va  reuni
la start tot ce este mai
bun în topul atletismului
românesc la această oră,
fiind o veritabilă reuni-
une  care va aduce din
nou admosfera competiți-
ilor de mare anvergură.

Întrecerile de la București
se vor desfășura fără specta-
tori și vor fi un test  important
în perspectiva ediției din
acest an a Campionatelor In-
ternaționale de Atletism ale

României programate la Cluj
Napoca în perioada 21-22 au-
gust, competiție internaţio -
nală care a primit aprobarea
factorilor din ministerele de
resort pentru a se desfășura
în condițiile de securitate im-
puse de către organizatori.

La Cupa României Open
pentru seniori, care se va des-
fășura vineri și sâmbătă, vor
fi prezenți, următorii sportivi
legitimați la LPS Cetate Deva:
Denisa Bota (care va parti -
cipa la proba de 400 m), Raul

Manuel Dan (400 m), Flo-
rentina Maricu- Iusco (sări tu -
ra în lungime și la triplusalt)
și Ovidiu Andrei Sitoianu
(săritura în lungime) iar de la
SCM Deva vor evolua atleții:
Andrei Răzvan Deliu, (sări -
tura cu prăjina),Maria Clau-
dia Florea (400 m) și Antonia
Irimia (săritura cu prăjina).

În paralel cu Open-ul se-
niorilor, se vor desfășura și
întrecerile  Campionatului
Na țio nal de atletism rezervat
juniorilor U16, ediția 2020.
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C
S Făerag din Deva va
organiza la finalul
acestei săptămâni

cea de a VIII-a ediție a
tradionalului Tur ciclist
al municipiului Deva.

Va fi o competiție cu în-
trecerile în cadrul Cupei
Naționale a României de
șosea pentru seniori cât și
cele pentru juniori dar și în-
trecerile ediției a doua a
Campionatului județean de
ciclism pe șosea.

Competiția  este  organi-
zată  sub  egida  Federației
Române  de  Ciclism,  cu im-
plicarea altor câteva asociații
și cluburi sportive din țară,
partenere în derularea la
nivel national a celorlate
etape din cadrul Cupei națio -
nale a României. De aseme-
nea menționăm sprijinul
acordat la desfășurarea  com -
pe tiției a Primăriei muni ci -
piu lui Deva ca și a Consiliului
Jude țean Hunedoara.

Sâmbătă, 15 august, de la
ora 11.00 pe traseul Deva-

DJ 706 A sunt programate
probele individuale con-
tratimp iar duminică , 16 au-
gust, cu începere de la ora
10, se vor desfășura în cen-
tru municipiului Deva, pro-
bele de fond.

Organizatorii anunță mă-
suri speciale de circulație în
aceste zile,în zona de des-
fășurare a întrecerilor și de
asemenea  au stabilit că ac-
cesul în zona evenimentului
se va face pe baza unui triaj
epidemiologic constând în
completarea unui chestionar
și termoscanare.

Sportivii vor avea un staff
cât mai redus iar toți parti -
cipanții vor purta mască
atâta timp cât se află în zona
delimitată pentru eveni-
ment, inclusiv sportivii pe
grila de start.

Aranjarea pe grila de start
se va face respectând distața
de 2 m între concurenți iar
prezența spectatorilor este
limitată conform ordinelor
medicale în vigoare.

Ciclism: TURUL 
MUNICIPIULUI DEVA

ediţia a- VIII-a T
radiționala com-
petiție fotbalistică
Cupa României se-

zonul 2020/2021, va
debuta la 25 august, con-
form deciziilor luate de
către Federația Română
de Fotbal iar primul tur al
acestor întreceri va reuni
42 de reprezentante
județene și 34 de echipe
dintre ultimele clasate din
Liga 3.

Celeleta competiții din
portofoliul federațeiei au un
program de debut apropiat:
pe 23 august va începe cam-
pionatul din Liga 1 Feminin
iar viitorul sezon din Liga 2 și
Liga 3 ar putea începe la 29
august dar Răzvan Burleanu,
președintele FR Fotbal, spune
că sunt șanse de amânare, în
funcție de „analiza evoluției
pandemiei”.

”Referitor la debutul Ligii
a 2-a, respectiv al Ligii a 3-a,
vorbim de 29 august. În ace-
lași timp, la nivel de Comitet
Executiv am stabilit că în
fiecare săptămână vom ana -

liza evoluția pandemiei, astfel
încât să fim în măsură să
susținem sau nu amânarea
acestui debut de campionat
la nivelul Ligii a 2-a și respec-
tiv Ligii a 3-a.

S-a mai stabilit și ca pentru
toate echipele din Liga a 2-a
care au promovat sau echipa
din Liga a 2-a care are această
șansă de a promova în Liga 1
în urma unui baraj, să extin-
dem termenul până în 29 au-
gust de creare a unei echipe
de junioare Under 15, după
cum știți că este obligatoriu
pentru echipele de Liga 1”, a
spus Răzvan Burleanu.

CSM Jiul Petroșani, repre -
zentanta județului Hune-
doara în faza națională a
Cupei României, ar fi trebuit
să joace pe data de 11 august
dar după această amânare
formația din Valea Jiuluia
rămas concentrată doar pe
meciul de baraj de pe data de
9 august, la Lupac, unde întâl-
nește echipa campioană a
județului Timiș, Avântul Pe-
riam.

Fotbal: Cupa României
ediția 2020-2021

Atletism: Cupa României Open pentru seniori 

Turneul de tenis de la Madrid
a fost anulat

Organizatorii Turneului
de tenis de câmp Master 1000
programat în perioada 12 -
20 septembrie la Madrid au
anunța că aceasta a fost anu-
lat din motive de securitate  ,
legate de  pandemia de coro-
navirus.

"După ce au examinat situ-
aţia luni întregi, organizatorii
Mutua Madrid Open au fost
nevoiţi să anuleze turneul din
cauza conjuncturii dificile
provocate de infecţia cu
Covid-19 la toate nivelurile,
după ce săptămâna trecută,
guvernul regiunii Madrid a
recomandat anularea turneu-
lui ", se arată într-un comuni-
cat al organizatorilor.

Programat iniţial pentru

luna mai, turneul de la
Madrid a fost amânat pentru
perioada 12 - 20 septembrie
în calendarul modificat din
cauza pandemiei. Dar rea-
pariţia unor focare de coron-
avirus în Spania i-a
determinat pe organizatori să
se îndoiască de faptul că des-
făşurarea competiţiei se va
face ''fără complicaţii de sănă-
tate care ar afecta jucătorii,
publicul şi angajaţii''.

''Decizia finală privind
desfăşurarea Mutua Madrid
Open 2020 a fost luată de Ion
Ţiriac şi Super Slam Ltd., pro-
prietarul licenţei turneului",
se menţionează într-un co-
municat al autorităţilor
madrilene.

Fotbal:  
Precizări ale

Football 
Association

Board  privind
cartonașele

roșii
Fotbaliștii care tuşesc in-

tenţionat către alţi jucători
sau oficiali pot primi carton-
aşul roşu, potrivit Interna-
tional Football Association
Board (IFAB), organismul
care stabileşte Legile Jocului,
informează BBC.

Consiliul IFAB a arătat că
o astfel de infracţiune se în-
cadrează în „folosirea unui
limbaj ofensator, insultător
sau abuziv şi/sau a unor ges-
turi”. „Dacă a fost clar acci-
dental, arbitrul nu va lua
măsuri şi nici dacă tusea a
avut loc la o distanţă mare
între jucători. Cu toate aces-
tea, acolo unde este suficient
de aproape pentru a fi clar
ofensator, arbitrul poate lua
măsuri”, a mai stabilit IFAB.

Federația engleză de fot-
bal a mai indicat, pe 4 au-
gust, că această măsură va fi
aplicată fotbalului amator și
de agrement, cu efect ime-
diat. Un simplu avertisment
se acordă pentru „comporta-
ment nesportiv”, dacă inci-
dentul nu este considerat
suficient de grav pentru a
justifica un cartonaș roșu.

Chiar și în fotbalul profe-
sionist, unde jucătorii sunt
testați în mod regulat și, prin
urmare, se presupune că nu
sunt infectați, IFAB a spus că
arbitrul poate decide că
acest gest constituie un act
periculos sau o insultă.



C
omitetul de Urgenţă
al Federaţiei
Române de Fotbal a

păstrat programarea
meciurilor de baraj pen-
tru menţinerea/pro-
movarea în Liga I la 9 şi
12 august după ce șapte
din cele 8opt echipe din
play-out-ul Ligii I s-au
arătat de acord cu aceste
date.

"Comitetul de Urgenţă ia
act de opinia exprimată de
majoritatea cluburilor din
play-out-ul Ligii I şi pe cale
de consecinţă păstrează pro-
gramarea jocurilor de baraj
pentru menţinerea/promo -
varea în Liga I pentru datele
de 9 şi 12 august 2020", a in-
format FRF, pe site-ul său ofi-
cial.

Ca urmare a deciziei
Comitetului de Urgenţă din
3 august 2020, echipa FC Di-
namo nu va mai avea timp
să dispute decât una din
cele cinci partide restante şi
va încheia sezonul pe 7, poz-
iţie retrogradabilă în Liga a
II-a.

Dinamo mai are 5 meciuri
restante după cum urmează:
Dinamo - Chindia (etapa a 3-
a), FC Hermannstadt - Di-
namo (etapa a 4-a), Chindia -
Dinamo (etapa a 10-a), Di-
namo - FC Hermannstadt
(etapa a 11-a) şi Sepsi OSK -
Dinamo (etapa a 12-a).

Din cauza numărului mare
de jucători infectaţi cu noul
coronavirus şi a regulamen-
tului de izolare impus de au-
torităţi în astfel de cazuri,

echipa Dinamo nu a putut
juca şi ocupă în acest moment
penultimul loc în clasamentul
play-out-ului Ligii I, cu 24 de
puncte.

Comitetul de Urgenţă al
FRF a aprobat comunicarea
către UEFA a cluburilor care
urmează a participa în com-
petiţiile europene inter-
cluburi în sezonul 2020-
2021, după cum urmează:

Liga Campionilor - CFR
Cluj

Europa League - Universi-
tatea Craiova

Europa League - FC
Botoşani

Europa League - FCSB -
câştigătoarea Cupei României

Youth League - FC Viitorul
- câştigătoarea Ligii Elitelor
U19.
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Fotbal: FC Dinamo 
poate retrograda…

J
ucătoarea română de
tenis Simona Halep,
numărul doi mondial,

s-a înscris la ediţia din
acest an a turneului US
Open, care va avea loc în
perioada 31 august - 13
septembrie la New York,
au anunţat marţi organi-
zatorii competiţiei.

Prezenţa campioanei
române la Flushing Meadows
stă încă sub semnul între-
bării, după ce con stăn ţeanca
a declarat forfait pentru
turneul de la Palermo, care
are loc săptămâna aceasta,
primul de la reluarea circuit-

ului după pauza impusă de
pandemia de coronavirus.

Românca se află în fruntea
listei participantelor la US
Open, comunicată de Feder-
aţia americană de tenis
(USTA), organizatoarea com-
petiţiei, alături de alte 12
câştigătoare de Grand Slam
la simplu.

Nouă dintre primele 10
clasate în actuala ierarhie
WTA figurează pe această
listă: Simona Halep (Româ-
nia/N.2), Karolina Pliskova
(Cehia/N.3), Sofia Kenin
(SUA/N.4), Elina Svitolina

(Ucraina/N.5), Bianca An-
dreescu (Canada/N.6) - cam-
pioana en titre, Kiki Bertens
(Olanda/N.7), Belinda Bencic
(Elveţia/N.8), Serena
Williams (SUA/N.9) şi Naomi
Osaka (Japonia/N.10).

Alături de acestea, la US
Open vor fi prezente alte opt
campioane de Mare Şlem:
Petra Kvitova (Cehia/N.12),
Garbine Muguruza (Spania/
N.16), Angelique Kerber
(Germania/N.21), Svetlana
Kuzneţova (Rusia/N.32),
Sloane Stephens (SUA/N.37),
Jelena Ostapenko (Letonia/
N.41), Victoria Azarenka (Be-
larus/N.58) şi Venus
Williams (SUA/N.67).

De la turneul newyorkez
va lipsi anul acesta aus-
tralianca Ashleigh Barty,
numărul unu mondial, care
a evocat "riscurile semni-
ficative legate de Covid-19"
pe care le implică de-
plasarea în Statele Unite,
unde noul coronavirus face
în continuare ravagii.

Președintele Federației Române

de Șah s-a autosuspendat
Sorin Iacoban,Preşedintele

în exercițiu al Federaţiei
Române de şah, s-a suspendat
din funcţie până la data de 1
octombrie, deoarece can-
didează din partea unui par-
tid politic la o funcţie politică.'
'Nu vreau să amestec activi-
tatea federaţiei cu politica.
Federaţia Româna de Şah este
o organizaţie neguvernamen-
tală, de utilitate publică, a
cărei activitate nu vreau să fie
îngreunată de interferenţa cu

politicul, în campania elec-
torală. Prin urmare, am adus
la cunoştinţa Consiliului Di-
rector suspendarea mea din
funcţia de preşedinte, până la
data de 1 octombrie 2020'', a
spus Sorin Iacoban.

În urma votului exprimat
în cadrul Adunării Generale
din 10 septembrie 2017, la
Mamaia, Sorin Iacoban a
câştigat al doilea mandat în
fruntea Federaţiei Române de
Șah.

ANUNȚ PUBLIC

Societatea S.C. DACIALE S.R.L., cu sediul în Dumbrăvița,
str. Zenit, nr. 15, județul Timiș, titular al activitatii coduri
CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3832-
Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4677-Com-
erț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 5210-Depozitări,
ce se desfasoara in P.L. Sat Crăciunești, Comuna Băița,
Județul Hunedoara, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu
nr.  HD-79/30.08.2017 pentru activitatea declarată. 

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8-16)
și vineri (8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter-
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Tenis de câmp:  Simona Halep
va participa la US Open

Fotbal:  Sistemul de arbitraj  VAR

se introduce și în România

Sistemul video care a revoluționat arbitrajul mondial
ajunge și în România, ca urmare a efoturilor pe care le face
EAD, firma care deține drepturile tv pentru Liga 1. În urmă-
toarea perioadă se vor achiziționa echipamentele și se vor
instrui oamenii care vor avea de-a face cu sistemul VAR, în
România. “Am demarat achiziția echipamentelor și a softului
necesar implementării sistemul VAR în Liga 1. Ținând cont
că FRF a anunțat că e nevoie de 8 luni de antrenamente pen-
tru arbitri, sperăm să putem avea primele meciuri cu VAR în
primăvara anului viitor”, transmite EAD.

O veste bună primesc și telespectatorii din Liga 1. Tot din
sezonul viitor, deținătorul de drepturi își propune realizarea
transmisiei pentru cel puțin un meci, la calitate 4K. Deja pos-
turile de sport din Liga 1 și-au creat canale 4K unde pot fi ur-
mărite partide din campionatele puternice și din Champions
League, la această rezoluție. Pentru ca și meciurile din Liga
1 să poată fi urmărite la o asemenea calitate a imaginii este
nevoie de o transmisie specială a partidei. Asta implică multe
costuri suplimentare în echipamente, pentru deținătorul de
drepturi.



Amintește de postul
pe care Fecioara
Maria l-a ținut

înainte de trecerea sa din
aceasta lume. Anul acesta,
postul a început la data de
31 iulie și ține până la 15
august, ziua prăznuirii
Adormirii Maicii Domnu-
lui. Postul Sfintei Marii îi
pregăteşte pe creştini pen-
tru cele două mari praz ni -
ce din august: Schimbarea
la Faţă şi Adormirea Maicii
Domnului.

Originea postului 
La început, durata postului

Adormirii Maicii Domnului
era diferită pentru creștini.
Cei din Antiohia posteau o zi,
pe 6 august, în vreme ce la
Ierusalim acest post ținea opt
zile. Existau și creștini care
posteau toată luna august, în
timp ce alții posteau în luna
septembrie. 

Uniformizarea datei și a
duratei postului a avut loc în
secolul al XII-lea, la sinodul
local din Constantinopol, pe-
rioadă în care  cultul Maicii
Domnului a început să cu -
noască o dezvoltare mai mare,
prin recunoașterea cali tății
sale de Theotokos, adică
"Nascatoare de Dumnezeu",
scrie crestinortodox.ro/. Aici
s-a stabilit ca acest post să fie
ținut începând cu 1 august și
să se termine pe 15 august,
ziua prăznuirii Adormirii
Maicii Domnului.

În perioada postului
Credincioșii postesc și se

roagă pentru iertarea pă-
catelor sau pentru în-
deplinirea dorințelor. În
această perioadă de două
săptămâni, Biserica reco-

mandă credincioșilor în-
frânarea și îi îndeamnă la
rugăciune și fapte bune.  În
toată perioada postului, ex-
istă o singură zi în care se face
dezlegare la pește: în data de
6 august, de Sărbătoarea
Schimbării la Față a Domnu-
lui, potrivit creștinortodox.ro.
La români, postul Sfintei
Marii este cunoscut și sub nu-
mele de Postul Sântamariei.

Tradiții de 
Sântamarie 

• Tradiția străveche a pos-
tului de Sântamarie spune că
oamenii ar fi ieșit din primă-
vară prea slăbiți dacă ar fi
urmat un post de nouă săp-
tămâni și atunci s-au pus
doar două săptămâni de post
înainte de Sfânta Maria Mare. 

• În tradiția românească se
spune că, la această zi mare
de sărbătoare, natura se
pregătește de toamnă,
pasările se pregătesc de ple-
carea spre tărâmurile calde,
iar animalele târâtoare încep
să intre în pământ, la adăpost
de vreme rece. 

• Tot de Sfânta Marie, se
spune că oamenii trebuie să
se împace unii cu ceilalți, dacă
au fost certați, altfel vor fi
mustrați tot restul anului. 

Superstiții în postul
Sfintei Marii 

• Se spune că cine
mănâncă struguri înainte de
Schimbarea la Față, nesfințiti,
o să aibă dureri de burtă. 

• De Sfânta Marie, fetele nu
trebuie să se spele pe cap. Se
crede că așa cum nu mai
crește iarba în câmpuri, așa
nu le va mai crește nici părul

în cap. 
• De asemenea, despre fe-

meile care spală haine de
Sântamarie, se spune că vor fi
năpădite de păduchi și
ploșnițe.

• Există credința potrivit
căreia, dacă femeile însărci-
nate țin postul Sfintei Marii,
atunci vor avea o naștere mai
ușoară. 

• Se spune că cine nu își va
vedea umbra capului la
răsăritul soarelui în dimi -
neața zilei de Sântamarie, va
muri până la sfârșitul anului.

•  Există credința potrivit

căreia
în  ziua Sfin-
tei Marii se deschid Cerurile,
iar cei aleși de Dumnezeu, pot
să vadă porțile raiului.

•  Fetele care își doresc să
se mărite, trebuie să spele cu
apă de busuioc icoana Maicii
Domnului, pentru ca Fecioara
să le ajute să își întâlnească
ursitul.

•
Data de

15 august este
ultima zi când florile pot fi
culese și să fie bune de leac.
De asemenea, tot în această
perioadă, se spune că păsările
călătoare se pregătesc de ple-
care spre țările calde, iar ani-
malele târâtoare încep să
între în pământ, la adăpost de
vreme rece, potrivit tradiții -
superstiții.ro.
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„Bucură-te Marie, cea plină de Dar, 
Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu

între femei și binecuvântat este rodul pântecu-
lui tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor
noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de

Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum
și în ceasul morții noastre. Amin”.

8 - religie

Postul 

Sfintei Marii 



D
ătătoare de viață și
frumusețe, fiecare
floare care poartă

numele Sfintei Fecioare
Maria are povestea ei. O
poveste care vine din vre-
muri îndepărtate purtând
cu ea miracolul naturii și
binecuvântarea divinității.
Prin puterea florilor, se
spune că Maica Domnului
ne veghează și se roagă
pentru mântuirea noastră.  

Inima Maicii 

Domnului
Sugerează, prin forma ei,

generozitatea și bunătatea
Sfintei Fecioare. Așezată în
formă de ciorchine, cu florile
roz violet, iar spre vârf albe,
floarea cu formă de inimă în-
nobilează locul în care se află.

Lacrima Maicii 

Domnului sau 

Floarea de ceară
Este o floare delicată, cu

flori lunguieţe verzi-alburii,
care, după ce se solidifică, se
transform în bobițe albe. Din
ele, credincioșii își fac metanii.
Despre această plantă se
spune că are puteri miracu-

loase, floarea ei eliminând, la
atingere, un lichid incolor, ca
lacrima, parfumat și bun la
gust, un fel de mir natural,
scrie  a.1.ro.

Mâna Maicii 

Domnului, Salvia 

sau Caprifoiul
Despre această floare bi ne -

cuvântată, cu un miros divin,
se spune că vindecă toate bo-
lile, ține inima în formă și
închide rănile sufletești și tru-
pești. Puterea vindecătoare a
acestei plante se pare că vine
de la Fecioara Maria care,
atunci când era urmărită de
soldaţii regelui Irod și fugea cu
Pruncul Iisus în braţe, a fost
adăpostită de salcie. Prin bo -
gă ția frunzelor sale, salcia a
scăpat-o de urmăritori. Drept
mulţumire Maica Domnului a
binecuvântat-o spu nân du-i: ”
De astăzi înainte şi până în
veşnicie, tu vei fi floarea pre -
ferată a oamenilor. Îţi dau pu -
terea să vindeci oamenii de
toate bolile şi să-i salvezi de la
moarte, aşa cum ai făcut tu
pentru mine.” De atunci, salvia
înfloreşte în fiecare an pentru
salvarea şi ajutorarea oame-

nilor, fiind ocrotită de mâinile
Sfintei Fecioare Maria. Și cum
florile salviei au proprietăţilor
antibacteriene naturale şi an-
tiinflamatorii, sunt folosite
pentru a trata febra şi a elim-
ina toxinele din corp. Ceaiul
din caprifoi se obține dintr-o
ceașcă de flori și un litru de
apă clocotită. După 10 minute
de infuzare se strecoară și se
consumă 2-3 căni pe zi, scrie
adev.ro. De asemenea, cercetă-
torii afirmă că floare de capri-
foi ajută la scăderea tensiunii
arteriale, reduce nivelul coles-
terolului și tonifiază inima. Are
un efect benefic asupra artritei
şi reumatismului. 

Siminocul sau 

”Floarea nemuririi”
Legenda spune că simi -

nocul, această plantă miracu-
loasă, a răsărit din lacrimile
Fecioarei Maria, căzute pe
mormântul fiului său Iisus. Iar
de la moartea lui Iisus, planta
a primit numele de Floarea ne-
muririi. Poate de aceea
siminocul are efecte terapeu-
tice nebănuite, fiind recoman-
dat pentru tratarea mai
mul tor afecțiuni, potrivit

click.ro. Planta, denumită și
ochișori, flori de paie, cireșar,
siminic și imortele, își păs -
trează culoarea și după ce se
usucă.

Brâul Maicii Domnului
Este o plantă medicinală, de

culoare verde deschis, care
crește sub forma unor
ghirlande de frunzulițe ovale. 

Poala Sfintei Marii 

sau Mușețelul
Planta este cunoscută pen-

tru proprietățile ei antiinflam-
atoare, activează circulaţia
sângelui şi ajută la eliminarea
toxinelor. De asemenea, in-
fuzia sau decoctul sunt utile în
afecţiunile gastrointestinale,
iar compresele alină rănile,
scrie sanatate.ro.

Dorul Maicii Precista 
Crește în sălbăticie, lângă

lacuri. I se mai spune și feregea
sau strașnic. Este o plantă
înaltă, în formă de spic, de cu-
loare verde închis, cu frunze
late și ascuțite. În vechime era
folosită pentru tratarea tusei
sau pentru întărirea rădăcinii

părului. În cazul tusei, se face
un decoct din două linguri de
plantă la un litru de apă și se
bea de-a lungul zilei. Un astfel
de decoct se folosește și pen-
tru spălarea părului.

Lemnul Maicii 

Domnului sau 

Nufărica
Este cel mai vechi leac îm-

potriva malariei. Crește spon-
tan și are un miros puternic și
aromat. Planta are acţiune
alergenică, analgezică, aneste -
zică, antiasmatică, antibacteri-
ană, antidiuretică, antigripală,
antihipertensivă. Se folosește
și ca insectifug. Extractele de
plantă se folosesc pentru
scăderea febrei şi oprirea
sângerărilor, scrie doctorex-
pres.ro.

Iarba Sfintei Marii
Are un parfum dulceag și

este recomandată mai ales în
bolile nervoase. Cercetătorii
susțin că o cană cu infuzie pe
zi alungă depresia și calmează
stările nervoase.

Cornelia Holinschi
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Sâmbătă, 8 august, ora 20,10

Fetele din calendar 
Inspirat din viața reală, filmul spune povestea

unor gospodine trecute de prima tinerețe, dintr-un
orășel din Yorkshire. Acestea se întâlnesc la filiala
locală a Institutului Femeilor, care organizează tot
felul de activități. Atunci când soţul prietenei ei,
Annie, se îmbolnăveşte de leucemie și moare, Chris
Harper, cea mai modernă din grup, propune ca In-
stitutul să strângă fonduri pentru a lupta împotriva
bolii. Și cum calendarele lor cu prune, gemuri și
peisaje de la țară nu aduceau prea mulți bani, Chris
propune un calendar în care 12 dintre ele să pozeze
nud, în timp ce udă florile, croşetează sau fac gem.
La început idea ei a stârnit indignarea doamnelor
respectabile, dar până la urmă, experienţa şedinţei
foto s-a dovedit amuzantă şi chiar eliberatoare pen-
tru timidele gospodine. Calendarul are un succes
uriaș, dar acest lucru va pune la încercare prietenia
dintre Chris şi Annie.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Ar trebui să faceți un efort în plus
și să vă organizați bugetul în
funcție de priorități. Nu de
altceva, dar vor apărea cheltuieli
neprevăzute, mai ales spre sfârși-
tul intervalului, când vă pregătiți
de concediu. La serviciu nu sunt
schimbări semnificative.

Problemele cu care v-ați con-
fruntat în ultima vreme încep să
se rezolve. La locul de muncă
reușiți să stabiliți un parteneriat,
care vă ajută pentru o perioadă
mai lungă de timp. De asemenea,
n-ar fi exclus să scăpați de obli -
gațiile pe care nu le puteați în-
deplini.

Este cazul să vă ocupați mai mult
de voi și să vă odihniți. Dacă in-
tenționați să faceți o investiție pe
termen lung, acum este momen-
tul potrivit. Nu sunt recomandate
călătoriile sau drumurile în in-
teres personal. Căutați să vă re-
zolvați singuri problemele și să
nu vă bazați pe nimeni.

Dacă sunteți în concediu, încer-
cați să vă detașați de toate pro -
blemele pe care le-ați avut.
Profitați de timpul liber și
pregătiți-vă pentru momentul în
care vă întoarceți la muncă. Nu
de altceva, dar dacă doriți să fi-
nalizați un proiect important,
aveți nevoie de multă energie.

Simțiți nevoia să vă odihniți și,
foarte important, să rămâneți o
perioadă singuri. Căutați o co-
laborare pe termen lung sau vă
faceți planuri pentru o vacanță
prelungită. Indiferent de situație,
astrele sunt de partea voastră,
iar reușita va fi deplină.

Programați-vă timpul în așa fel
încât să finalizați toate pro -
blemele urgente până spre sfârși-
tul intervalului. În caz contrar, ar
putea să apară unele piedici, care
să vă strice programul sfârșitului
de săptămână. Dacă vă veți
achita toate facturile la timp, vă
veți putea relaxa.

Urmează multe beneficii pentru
nativii acestei zodii, mai ales în
ceea ce privește latura profesion-
ală. Va fi o perioadă prosperă,
dacă știți să exploatați toate
oportunitățile ivite. Feriți-vă, to-
tuși, de cheltuieli inutile și căutați
să vă recuperați ceea ce ați pier-
dut.

Trebuie să știți că beneficiile ma-
teriale nu sunt atât de impor-
tante, dacă veți pierde prietenia
cuiva drag. Dacă trebuie să luați
o hotărâre în privința carierei, ar
fi bine să țineți cont și de părerea
colegilor cu experiență. Răb-
darea și calmul vă poate ajuta
mult.

Energia pe care o aveți vă ajută
să realizați o mulțime de lucruri
frumoase. Persoana iubită vă
este alături și vă bucurați împre-
ună de rezultatele muncii voas-
tre. Intenționați să faceți unele
schimbări în căminul vostru, iar
familia vă ajută din punct de
vedere material.

La serviciu nu sunt probleme, vă
încadrați în timp cu toate lu-
crările. Cei care-și caută un nou
loc de muncă, vor găsi, fără
probleme, ceea ce-și doresc. În
acest interval, veți reîntâlni un
prieten vechi, care vă va susține
la greu.

Este posibil ca o persoană
apropiată să aibă nevoie de spri-
jinul vostru. Chiar dacă nu vă
este ușor să faceți un efort finan-
ciar, în condițiile în care veni-
turile voastre au scăzut, ar trebui
să-i fiți aproape. Partenerul de
cuplu vă sprijină necondiționat.

La serviciu reușiți să finalizați
câteva proiecte dificile, mai ales
dacă vă bazați și pe sprijinul celor
din jur. Pentru cei care lucrează
pe cont propriu, perioada urmă-
toare este benefică. Reușiți să
câștigați respectul și aprecierea
partenerilor de afaceri. 

TVR 2

• Un elev la bacalaureat:
- Unde se află situată Moldova Nouă ?
- Între Moldova opt și Moldova zece, evi-

dent!

• La examenul auto…
- Iubi, n-am luat examenul auto…
- De ce așa, ce ți-a picat?
- Prima dată o babă pe trecere, apoi un

stâlp și doi pomi…

• Soția către soț
O să intru aici și o să probez niște perechi

de pantofi.
- Tu ce faci în timpul acesta ?
- Păi, cred că o să plec la Eforie trei zile.

• Întâmplare…
I-am scris un mesaj:
- Bună-dimineața, dragă! Te iubesc!
- Mi-a răspuns nevastă-sa:
- Și el te iubește, dar încă doarme!

O întrebare…
- Cu ce vă ocupați?
- Activități agricole online.
- Cum adică, online?!
- Bat câmpii pe facebook !

• Un tip i se destăinuie iubitei 
- Iubito, te-am înșelat cu altă femeie ...
- Poți să repeți?
- Sigur, mă întâlnesc cu ea și mâine seară.

• Discuție între două blonde:
- De ce șchiopătezi?
- Am visat că am călcat într-un cui.
- Vezi ce pățești dacă dormi desculță?

Vineri, 7 august

PRIMA, ora 20, 00 Păcală se întoarce
DIVA, ORA 21,00, Vacanța

Sâmbătă, 8 august

PRO TV, ora 20,00, Pumni de oțel
PRIMA, ora 20,00, Toamnă la New York

Duminică, 9 august

TVR 2, ora 20,10, Pădurea nebună
ANTENA 1, ora 23,15, Vecini de coșmar

Luni, 10 august

FILM NOW,  ora 20,00, Dragoste le persoana a
treia 

PRO TV, ora 21,30, Al 5-lea val

Marți, 11 august

DIVA, ora 21,00, Crimele din Midsomer
PRO TV, ora 21,30, Siguranța națională

Miercuri, 12 august

TVR2, ora 20,10, Hannie Caulder
PRO TV, ora 21,30, Nevastă de împrumut

Joi, 13 august

TVR 2, ora 20,10, Mirodenia secretă
PRO CINEMA, ora 20,30, Poliția în direct

ALTE  RECOMANDĂRI:



E
ste un război al
Omului împotriva
Omului. Un război

care a fost îndelung
pregătit și care nu a în-
ceput de ieri, de azi. Este
războiul din care, mulți
dintre conducătorii noștri
știu despre el și, cu orice
preț, au creat ,,sisteme"
de distrugere a acestui
popor. Cei care l-au pornit
nu au cum să iasă decât
învingători, pentru că
acum se folosesc de cea
mai puternică armă: frica,
și nu orice fel de spaimă,
ci, cea mai mare dintre
toate.

Frica viscerală 
de moarte! 

Prin acest război, în toate
etapele lui se urmărește
dezumanizarea, înnebunire
omului, alienarea omului, îm-
bolnăvirea omului, crești -
neas că, spirituală și tru-
pească. Astăzi ne dăm seama
că pentru acest război  a fost
pregătit intens terenul.
Acesta s-a pregătit de ani de
zile. În primul rând, con-
sumăm hrană plină de otravă,
iar oamenii nu zic nimic. Se
vede pe față, conducătorii
noștri înlesnesc asemenea
nenorociri, acceptând aseme-
nea „bombe” de la multi na -
țio nale sau corporații. Încarci
căruțul cu vârf la hipermar-
ket și după aceea, să mori de
cancer, diabet etc. Ne-au ex-
ploatat stăpânii noștri toate
slăbiciunile și defectele, co-
moditatea, lenea și au îndrep-
tat arma tehnologiei, care e
minunată, numai împotriva
noastră.

Am devenit sclavii
tehnologiei!

Nu mai merge nimeni la
ghișeu să-și achite facturile,
plătește comod, online, din
fotoliu (de acasă). Nu mai
merge după țoale în maga-
zine, cumpără online (de
acasă), mâncarea se comandă
online (de acasa), operațiu-
nile bancare se pot face  tot
online.

Exercițiu fizic, ioc! Elevii și
studenții nu mai merg la
școală sau facultăți, lucrează
toți de acasă, cu ajutorul
tabletei. Mișcarea va fi o min-
une în viața unui om, iar mân-
carea otrăvită, duce la moarte

sigură. Fără nicio luptă cu noi
ne-au făcut sclavii tele-
foanelor mobile, ale aplicați-
ilor, suntem controlați și
supravegheați non-stop. Iar
nouă ne-a plăcut acest rău.
Bate omul din palme, ca
maimuța: " iote, ce aplicație
mișto, îmi arată unde sunt
gurile de canal fără capac, să
nu cad în ele!"

De ce să-și folosească omul
vederea? Aplicațiile văd și
gândesc mai bine și mai re-
pede. Oamenii nu au evoluat,
s-au îndobitocit parcă mai
rău, parcă sunt scăpați din os-
piciu. Nu mai vorbesc unii cu
alții, se mint unii pe alții, in-
clusiv se manipulează unii pe
alții. Este cea mai cruntă in-
voluție. Mulți nu știu să mai
citească o carte, un ziar, nu
mai vorbesc să mai intre într-
o bibliotecă.

Omul s-a alienat, nu mai e
în stare sa citească trei rân-
duri, fără să-și piardă răb-
darea. S-a îndepărtat de alți
oameni, a devenit egoist, e
mulțumit că are telefon
deștept. Acum, de când au
pretextul ideal (pandemia),
cu atât mai mult stăpânii con-
tinuă planul de online-izare,
digitalizare, prin platforme
patronate de Oculta.

Cine e în spatele 
platformei? 

Dar în spatele pandemiei?
Cine a sponsorizat proiectul?
Cum cine, moșul ăla de zic
unii că e "doar un ungur urât
si inofensiv", Soroș!

Noi, cei de pe plaiuri
mioritice, ne uitam la șefii
noștri ca la soare, pentru că
ne-au pus botnițe și ne-au
condamnat la pușcării med-
icale. Să ne luăm adio de la
grădinița în condiții normale
și, bineînțeles, să nu uităm să
purtăm mască și să dăm ast-
fel exemplu copiilor sub cinci
ani, care văzându-ne pe noi,
adulții, vor purta și ei.

Copii purtând măști, fără
posibilitatea de a intra în con-
tact direct cu alți copii, stând
cu ochii în laptopuri și
tablete, de unde vine...edu-
cația. Educația bazată pe ide-
ologia lui Johannis, că nu
degeaba a sesizat CCR-ul.
Acești copii vor deveni orice,
numai oameni, nu! 

Părinții nu-și mai pot
apăra copiii. Ei  nu  mai știu să

gândească, asculta orbește
ordinele tuturor care se
perindă pe la putere și țin de
domeniul patologiei obsesive.
Repetarea unor gesturi cu
tulburări de comportament
se numește sindrom obsesiv-
compulsiv și mulți suferă de
labilitate constituțională psi-
hio-afectivă, însotită de man-
ifestări psihiatrice. Obsesia
este boala cu care au reușit o
finuță spălare de creier. 

Acum ne obsedează 
coronavirusul

Purtatul măștii, spălatul
obsesiv pe mâini, distanțarea
fizică/socială. Știrile catastro-
fale ne-au tâmpit de cap.
Înainte, dacă purtai vara fular
la gât, te socoteau nebun. Să
trăiești contra naturii umane
(adică exact ceea ce doresc
stăpânii de la noi) înseamnă
să fii un mort viu. Nimeni nu
ne mai apară, îi interesează
doar voturile. Cred că v-ați
convins, cei din sistemele de
forță (poliție, jandarmerie),
clasa politică sau chiparoșii
bronzați, nu dau doi lei pe
statul de drept şi niciun leu
pe lege. În lupta asta sunteţi
aproape singuri, voi îm-
potriva lor ! Împotriva unei
mase de manevră, atât de
necesară Palatelor Cotroceni
şi Victoria,  odată la patru ani.
O masă de manevră împărţită
atent în două. Pentru că, una
era diaspora în 10 august,
una mai  condimentată cu
„rezişti” bine plătiţi şi altceva
reprezintă adunăturile de
colorați, violenţi genetic faţă
de lege şi reprezentanţii aces-
teia. Iar ceea ce s-a petrecut,
nu este decât rezultatul de-
ciziilor idioate şi imbecile,
luate cu bună ştiinţă de clasa
politică de-a lungul timpului.
La violență răspunzi cu
aceeaşi monedă. Cu atât mai
mult cu cât aceste eveni-
mente au avut loc de Paşte şi
provocatorii  nu au fost ro -
mânii cuminţi din casă, nici
bătrânii de peste 65 de ani,
nici măcar cretinii #rezis-
tenţi. Nu, au fost ţiganii noştri
colindători de UE  şi educaţi
în ale democraţiei de Vestul
ăsta care ne vrea binele! Ca -
tegoric, la sfârşitul inciden-
telor, tot voi veţi fi cei care aţi
greşit, nu aţi procedat cu tact,
aţi agresat bietul contribuabil
şi i-aţi limitat drepturile câşti-

gate, altfel cum, după o Rev-
oluţie sângeroasă. Scenariul
este acelaşi ca în 10 august,
cu diferenţa că acum la put-
ere sunt tocmai cei care v-au
stigmatizat şi v-au făcut agre-
sori. Ludovic, nu erai tu cel
care, cu guriţa ta şi cu vocab-
ularul care are cel mult 50 de
cuvinte, spuneai că în 10 au-
gust, Jandarmeria şi Poliţia au
acţionat „în contradicţie cu
legea, neexistând niciun
motiv pentru intervenţia în
forţă”?  Tu erai, bată-te să te
bată, doar că acum s-a schim-
bat modificarea, Ludovic
Orban. Eşti în altă poziţie.
Ieri, poliţiştii şi jandarmii au
acţionat altfel  decât zice
legea ? Nu, au acţionat aşa
cum trebuia, poate puţin prea
blând pentru gravitatea inci-
dentelor, doar că acum nu te-
am văzut pe sticlă, Ludovic
Orban. Nici pe tine, nici pe
Vela, să ieşiţi şi să fiţi de
partea oamenilor legii! Oa-
menii ăștia au respectat legea
și au apărat statul de drept. 

Spre ce ne îndreptăm? 

Să trăim într-un SF apoc-
aliptic, în care oamenii sunt
mânați ca niște vite imbe-
cilizate, numai să muncească,
până vor fi înlocuiți de roboți
și să consume chimicalele
servite frumos, ambalate cu
diverse denumiri apetisante?
Sub pretextul unui vaccin sal-
vator pentru o epidemie ciu-
dată, pentru care se
descoperă pe zi ce trece
simptome tot mai apocalip-
tice. Ba că se transmite numai
prin secreții-salivă, ba că se
transmite și prin aer, prin
atingere, prin naiba să îi ia, că
nici ei nu știu ce să mai inven-
teze. Ba ca e bine să porți
mască, ba ca nu e bine. Masca
trebuie sa fie de un anumit
fel, dar poți purta și un batic,
poți merge la cumpărături în
hipermarket, dar nu poți
merge la teatru, poți să te
înghesui în avioanele ce te
duc la sparanghel, dar nu poți
bea o bere pe terasa… Copiii
mici nu se îmbolnăvesc, ba
da, ei poarta cei mai mulți
viruși. Dacă nu ai simptome
poți îmbolnăvi pe alții, nu mai
ai voie sa ai alte boli, mori cu
ele, covidul e rege. Medicii au
uitat de jurământul lui
Hipocrate, au jurământul ba -
ni lor, declari covizi, primești

bani, de la mic la mare, de la
persoană fizică la spital, la
stat.

Știri alarmante 
peste tot!

Optezi la sută numai de-
spre covid. Înnebunești de
cap și ești bun de manipulat.
Sari la gatul vecinului care a
uitat masca acasă. Suni la
telefon să demaști dușmanul
umanității.

Minciuna, dezinformarea,
ating cote alarmante. Nu mai
ști ce pe cine să crezi. De la
conducători, care se contrazic
între ei, și care închid ochii
când cei din gașca lor încalcă
legile de ei făcute, legi pentru
care omul de rând plătește la
greu dacă le încalcă, până la
afaceriștii care, mână în mână
cu politicienii, se îmbogățesc
pe frică și disperarea noastră,
toți profită de minciună și
manipulare.

Dispar sute de firme și de
locuri de muncă, oamenii
sunt disperați și caută un pai
de care să se agațe, dar mai
marii zilei se îmbogățesc so-
licitând imunitate în fața
legilor. Dacă cei dinainte au
modificat legile justiției, cei
de acum, care atunci erau în
opoziție și defăimau la greu
puterea de atunci, acum pro -
fită de acele legi, scăpând
basma curată și cu sacul plin.
De dragul „binelui național” și
de grija „poporului”, toți și-au
dat mâna să apuce cât mai
bine banii pandemiei, Câțu,
Tataru, Arafat, Rafila etc.

Triste vremuri, domnule
Orban, domnule Câțu, dom-
nule Iohannis! Ori nu vedeți,
ori nu vă pasă de nimic!

Homo homini lupus…
omul e lup pentru oameni!

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Noapte bună, Românie tristă!



Omleta simplă 
se prepară din 4 ouă, la care

se adaugă puțină sare și 15 ml
de lapte. 

Ouăle se bat bine cu telul și se
toarnă într-o tavă mai mică unsă
cu ulei. Tava se dă la cuptor timp
de 20 de minute, la o temperatură
de 250 de grade. După ce s-a ru-
menit frumos, omleta se unge
deasupra cu 20 de grame de unt
moale.
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ingrediente: patru ouă,
două linguri de lapte, 100
g șuncă, o roșie mai mare,
puțină sare și piper.

mod de preparare:
Ouăle, sarea și piperul se

bat cu telul, apoi se adaugă
laptele, iar ingredientele se

amestecă până la omoge-
nizare. Se pregătește o
tigaie cu diametrul de 20
cm, în care se pun două lin-
guri de ulei, iar după ce
uleiul se încinge, se toarnă
compoziția de ouă. Roșia
tăiată cubulețe se presară

peste jumătate din supra -
fața omletei. Șunca se taie
cubulețe și se presară peste
roșii. Omleta se acoperă cu
un capac și se lasă să se pră-
jească la foc mic. Când s-a
rumenit, jumătatea um -
plută de omletă se acoperă
cu jumătatea liberă. Omleta
se presează puțin cu o spa -
tulă, se acoperă, un capac și
se mai lasă un minut în
tigaie, apoi se pune pe un
platou cu ajutorul a două
spatule. Se poate servi cu
salată de roșii și ardei.

ingrediente: 4 ouă, sare, piper, o ceapă, 100 ml
ulei, 4-5 bucăți de cartofi, tăiați în felii mici și subțiri. 

mod de preparare:
Cartofii feliați se pun într-o tigaie cu ulei încins și se

amestecă ușor, să nu se zdrobească. Separat, se  taie ceapa
în fâșii subțiri și se adaugă la cartofii din tigaie. Ingredi-
entele se amestecă și se înăbușesc la foc mic timp de 15-
20 de minute, până când cartofii sunt făcuți. Cartofii se
scot apoi din ulei într-o strecurătoare și se lasă la scurs.
Separat, într-un bol, ouăle se bat cu telul, se adaugă sare
și piper, apoi la compoziție se adaugă cartofii prăjiți. Totul
se amestecă ușor cu o lingură, apoi compo ziția se toarnă
într-o tigaie cu diametrul de 16 cm, unsă cu două linguri
de ulei. Omleta se aplatizează cu o spatulă, se acoperă cu
un capac și se coace la foc mic, timp de cinci minute, până
se rumenește frumos. După acest interval, peste tigaie se
pune o farfurie lată, și cu o mișcare sigură, se răstoarnă
omleta pe ea. Tigaia se pune din nou pe foc, iar omleta se
pune înapoi în tigaie, cu partea rumenită deasupra. A
doua parte se prăjește sub capac, tot la foc mic, timp de
5-7 minute, apoi omleta se pune pe o farfurie.

Reţete rapide de omletă

ingrediente: 2 ouă, o
jumătate lingură de zahăr,
100 ml de lapte, o lingură
de griș, 25 g de unt topit.

mod de preparare
Se pregătește un bol în

care se sparg două ouă, peste
ele se presară o jumătate de
lingură de zahăr, puțină sare
și totul se bate bine cu telul.
După omogenizare, la com-
poziție se adaugă laptele,

apoi grișul în ploaie. Com-
poziția obținută se mixează
bine, apoi se toarnă într-o
tigaie (cu diametrul de 16
cm), unsă cu untul topit. 

Tigaia se acoperă cu un
capac și compoziția se lasă să
se gătească timp de 5-7
minute. După acest interval,
omleta se întoarce atent pe
partea cealaltă, se acoperă
din nou cu capacul și se lasă

la gătit până devine aurie. Se
poate servi cu dulceață.

Omletă spaniOlăOmletă spaniOlă

ingrediente: 4 ouă,  o
jumătate de linguriță sare,
o jumătate de linguriță
piper, 60 ml de lapte, 200 g
de parizer, 50 g cașcaval, o
jumătate de ardei roșu,
gras, 2 castraveți murați, 2
linguri de ulei, 2 fire de
ceapă verde.

mod de preparare:
Ouăle se bat bine cu telul,

se adaugă apoi, pe rând,
sarea, piperul și laptele.
Parizerul se taie în felii sub-
țiri, apoi în fâșii înguste și se
adaugă la compoziția de ouă,

amestecându-se ușor. Ardeiul
gras se taie în cubulețe și se
toarnă peste ouă. La final,
castraveții murați se taie și ei
în cubulețe și se adaugă la in-
gredientele din castron. Totul

se amestecă ușor cu o lin-
gură, apoi compoziția obți -
nută se toarnă într-o tigaie
încinsă. Compoziția se repar-
tizează uniform pe toată
suprafața tăvii iar deasupra
se presară ceapă verde. Totul
se acoperă cu un capac și se
lasă să se gătească la foc mic,
până ce omleta se rumenește.
Între timp, cașcavalul se dă
pe răzătoarea mare. Când
omleta este rumenită, se pre-
sară cașcaval deasupra, se
mai lasă un minut sub capac,
după care se poate servi.

Omletă cu șuncă și 
cașcaval

ingrediente: 3 ouă, 3 linguri de lapte, o lingură de
făină, 80 g cașcaval, 80 g șuncă, ulei, sare, piper.

mod de preparare:
Ouăle se bat bine cu telul și se adaugă, pe rând, laptele,

făina, sarea și piperul. Într-o tigaie încinsă cu două linguri
de ulei se pune compoziția de ouă, se acoperă cu un capac
și se lasă la gătit până se rumenește. După ce s-a rumenit,
omleta se întoarce pe partea cealaltă cu ajutorul a două
spatule. Cașcavalul se dă pe răzătoarea mare, cu găuri,
apoi jumătate din cantitate (40 g) se presară pe toată
suprafața omletei. Pe partea din mijloc a omletei se pre-
sară jumătate din cantitatea de șuncă (40 g) apoi, cu aju-
torul a două spatule, omleta se rulează ușor o dată, și încă
o dată. Ruloul se aplatizează ușor cu o spatulă, apoi dea-
supra lui se presară un strat subțire de cașcaval, apoi de
șuncă și iarăși cașcaval. Omleta se mai ține un minut sub
capac până se topește cașcavalul, apoi se trece pe un pla-
tou și se poate servi.

Omletă cu șuncă și roșii

Omletă cu griș

Omletă cu parizer și castraveți murați
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Text anunţ .............................................................................................................................................................................
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Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

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

IMOBILIARe

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând cabană, antreu, bucătărie,
dormitor, curent, fântână, teren 400
mp, gard cu plasă de sârmă, mobilată,
ocupabilă imediat, la Măgura, Almașu
Sec. Preț: 12.000 euro, telefon:
0727.650.920.

l Vând apartament 3 camere 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere
Deva, piață, decomandat, 65 mp, bal-
con, ușă metalică, uși noi, parchet,
gresie, faianță. Preț: 68.000 euro, ușor
negociabil, telefon: 0254.215.212.

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

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, de-
comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin. Preț
negociabil, telefon: 0744.534.951.

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 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 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.

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, 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.

ÎNCHIRIERI

l Caut o garsonieră sau aparta-
ment pentru închiriat, eventual de
cumpărat, zona  Gojdu sau lângă
piață, parter sau etaj 1, cu lift. Telefon:
0734.151.585.

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 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 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 tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit
G 13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă
furgon neînmatriculată, preț: 6000 lei,
negociabil. Telefon: 0747.254.214.

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 Citroen ZX 1992, CP
C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:
550, telefon: 0754.391.915.

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 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 Domn distins, 65 de ani, caută
doamnă de vârstă apropiată, pentru
prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.729.161.

l Tânără, simpatică, sinceră, sin-
gură, ardeleancă, doresc să cunosc un
tânăr serios, pentru prietenie-căsăto-
rie. Rog seriozitate. Tel. 0756.310.694.

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

DIVERSE

l Cumpăr maşină de tăiat tăieţei,
tip Cugir. Tel. 0723.696.265,
0744.616.167.

l Vând vin alb, de calitate. Detalii
la telefon 0258.718.781.

l Vând aparat de sudură profe-
sional, 220/380 V, arc electric foarte
puternic, lucrează cu electrozi până la
D=5mm, stare perfectă de funcționare,
transportabil pe roți, fabricat în Italia.
Bonus: un clește nou de electrod și
unul de masă. Preț: 300 lei, telefon:
0726.330.310.

l Vând celular Samsung J 6, în
stare perfectă de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând cărucior pentru persoane
cu dizabilități, în stare perfectă. Preț:
300 lei, telefon: 0254.730.209,
0760.193.089.

l Vând garaj din structură solidă de
lemn, dimensiune 5/5 m liniari, 
situat în Deva,  str. Pietroasa, pe teren
închiriat. Preţ 7.000 lei. Tel. 0745.347.103.

l Vând 10 lăzi de albine (stupi)
verticale,100 de rame fără ceară,
magazii supraînălțate, 10 alimenta-
toare plastic și pâsle pentru pregătiri
de iarnă. Preț: 100 lei/buc. telefon:
0750.193.089, 0254.730.209.

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

l Vând goblenul Maica Domnului
rugându-se, înrămat, 16x21 cm, preț:
480 lei și tablou ”Cina cea de Taină, în-
rămat, 84x4 cm, preț 75 de lei. Tele-
fon:  0725.483.189, 0726.899.996.

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,
telefon: 0751.462.085.

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

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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În fiecare zi ni se mai
demonstrează o dată că
PNL a luat-o razna!

Greșelile și inepțiile pe care le
transmite și le face în această
perioadă sunt de neînțeles
pentru oricine.

După multele situații pe care
nu le-a știut gestiona, după bătaia
de joc arătată pensionarilor și
copiilor, prin nemărirea pensiilor
și a alocațiilor, PNL mai vine cu o
acțiune terifiantă: Guvernul a se-
sizat Curtea Constituțională în
privința legii care majorează
pedepsele pentru agresiunile
sexuale împotriva minorilor.
Actul normativ, adoptat de Ca -
mera Deputaților, prevede că vi-
olul și actul sexual cu un minor
sunt infracțiuni pentru care pre-
scripția nu înlătură răspunderea
penală.

Deci, pe PNL îl interesează să
fie protejate drepturile pedofililor
mai mult decât aceștia să fie
pedepsiți, oricând ar fi prinși,
pentru nenorocirile create. În
mintea guvernanților, prioritari
sunt pedofilii și nu copiii, adică
victimele! Cred că orice comen-
tariu este de prisos și fiecare om,
care află de mizeria asta de 
acțiune a PNL, să îl judece după
propria rațiune.

Aceștia sunt PNL-iștii, oameni
care nu înțeleg ce este în sufletul

și în inima unui părinte al cărui
copil a fost distrus pe viață de un
astfel de infractor.

Cum poți fi apărătorul pe do -
fili lor? Legea pe care o contestă
Orban şi Iohannis, a fost făcută
tocmai în urma unei astfel de
atrocități care a îngrozit lumea. A
fost făcută tocmai pentru ca astfel
de drame, cum a fost cazul de la
Caracal, să nu se mai întâmple.

Faptul că președintele și pre-
mierul sunt mai interesați de
problemele pedofililor decât de
victimele acestora, se reflectă în
toate actele guvernului:  de aceea
guvernanţii nu vor să dubleze
alocațiile, de aceea nu se gândesc
la soluții corecte pentru în-
ceperea anului școlar, de aceea nu
vor să dea tablete tuturor elevilor.
Din măștile promise pentru oa-
menii nevoiași nu a fost dată nici

măcar una, dar impun purtarea
lor în gări, piețe etc., fără a se
gândi că măștile sunt scumpe și
una costă, în multe părți, mai
mult decât o pâine. 

Cinismul acestor oameni
merge până acolo încât pentru
Orban şi pentru Iohannis nu mai
contează că sunt copii care nu au
ce mânca sau că unii nu vor putea
învăța pentru că nu au acces la in-
ternet etc, dar contează că
monştrii precum cel de la Caracal,
sau precum poliţistul de la Servi-
ciul de Circulaţie al capitalei, care
agresa fetițe în scările de bloc și în
lifturi, trebuie să aibă drepturi –
uneori mai multe decât alții – și să
fie protejați.

Cum pot guvernanții de azi,
care ar trebui să ne apere copiii și,
printre altele, să ajute ca părinții
și bunicii noștri să-și primească
salariile, respectiv pensiile bine-
meritate, să se mai uite în ochii
românilor? Cum oare pot acționa
cu atâta nepăsare împotriva aces-
tui popor? Să iei in brațe pedofilii,
înseamnă nu doar cinism ci și
ires ponsabilitate.

Acum știm sigur că nu avem
doar o dezastruoasă guvernare,
ci și oameni lipsiți de suflet la gu-
vernare!

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT  DE PRESĂ

PNL nu mărește pensiile și alocațiile, 
dar le poartă de grijă pedofililor

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, ART FOREST

COMPANY SRL si SC EUROJOBS SRL  în calitate de parteneri, anunță LANSAREA ÎNSCRIERILOR

PENTRU CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ din cadrul proiectului “Vestul Calificat” (Cod

proiect MySMIS: 128064), finanțat prin POCU, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.

Cursurile se adreseaza angajaţilor din IMM-urile care-şi desfăşoara activitatea principală

sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate 

conform SNC şi în domeniile de specializare înteligenţă conform SNCDI.

Cursuri organizate în Hunedoara: Sudor electric - 7212.1.1 Certificatele eliberate la 

absolvirea cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale.

Înscrieri şi relaţii suplimentare la telefon: 0354-108.516, email: dani.stepan@gmail.com,

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

Deva - Purtarea măştii de
protecţie este obligatorie şi în
arealul sitului arheologic de
la Sarmizegetusa Regia, din
Munţii Orăştiei, în contextul
în care în întreg judeţul
Hunedoara este deja valabilă
o măsură similară dispusă de
către Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă, a
informat administraţia mo -
nu mentului istoric.

„În urma deciziei luate de
Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, care im-
pune obligativitatea purtării

măştii de protecţie de către
toate persoanele prezente în
spaţii publice deschise, vă re-
comandăm să purtaţi masca
de protecţie, astfel încât
aceasta să acopere gura şi
nasul pe parcursul vizitei
dumneavoastră în situl arhe-
ologic Sarmizegetusa Regia”,
arată Administraţia Sitului
Sarmizegetusa. Sunt exceptaţi
de la portul măştii copiii cu
vârste mai mici de cinci ani. 

De asemenea, este interzis
accesul grupurilor mai mari
de 50 de persoane. 

Purtarea măştii este obligatorie
la Sarmizegetusa Regia

Salvaţi de jandarmii montani
în Masivul Retezat

Deva - Şase persoane din judeţul Timiş, care s-au rătăcit
pe un traseu din Masivul Retezat, au fost salvate de jandarmii
montani la capătul unei acţiuni dificile care s-a desfăşurat,
week-end-ul trecut, într-o zonă greu accesibilă cuprinsă între
Lacul Zănoaga şi barajul Gura Apelor. Cei şase turişti, trei
femei şi trei bărbaţi, s-au rătăcit după ce s-au abătut de la
traseul marcat cu cruce albastră, ulterior una dintre aceste
persoane solicitând ajutor la numărul de urgenţă 112. 

O echipă formată din şase jandarmi montani, din cadrul
posturilor montane Râu de Mori şi Nucşoara, a plecat către
persoanele rătăcite în baza coordonatelor GPS relatate de
către apelant. După două ore, persoanele rătăcite au fost
găsite de către jandarmii montani într-o zonă foarte greu ac-
cesibilă, o râpă cu pereţi abrupţi şi bolovani care se de-
sprindeau. 

Cei şase turişti, cu vârste cuprinse între 33 şi 40 ani, erau
epuizaţi, însă nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. 


