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Remediu natural de ex-
cepție, cu o multitudine
de proprietăți și acțiuni
terapeutice, cătina este
considerată de specialiști
un adevărat antibiotic nat-
ural. Este comparată dese-
ori cu ginsengul, datorită
conținutul ridicat de vitamina C. /p.6

Cătina - fruCtul minune 
al toamnei
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M
ai multe investiții
au fost puse în
practică în comuna

Crişcior, multe dintre ele
finanţate din fonduri
nerembursabile

Crișcior – Părinţii din co-
muna Crişcior au motive de
bucurie după ce lucrările la
grădiniţa cu program prelun-
git din sat sunt aproape de fi-
nalizare. Proiectul a fost
finanţat prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Ru-
rale (AFIR) şi are o valoare de
1,72 milioane de lei.

„Este o investiţie necesară
în comună pentru că părinţii
trebuie să aibă siguranţa fap-
tului că micuţii lor sunt pe
mâini bune. Este nevoie de o
grădiniţă cu program prelun-
git şi ne-am bucurat mult
atunci când a fost aprobată fi-
nanţarea. Proiectul este gata
în proporţie de 95%”, a de-
clarat primarul comunei Criş-
cior, Ovidiu Furdui.

Potrivit acestuia, în co-
mună au fost finalizate mai
multe investiţii, începând cu
cel care permite accesul la in-
ternet prin wi-fi, până la par-
cul din strada Luncii, unde au
fost montate echipamente de
joacă pentru copii.

Pe lista investiţiilor fina -
lizate se mai înscriu refacerea

infrastructurii şi construirea
unor ziduri de sprijin pe
Valea Gârzii şi Valea Arsului,
refacerea reţelei de drumuri
şi introducerea de reţele de
apă şi canalizare pe străzile
Luncii, Morii, Florilor, Merilor,

Câmpului, Carierei, Izvorului,
Valea Arsului, Iazului, Zorilor
şi Viitorului.

Râul Crişul Alb a fost o pri-
oritate pentru administraţia
locală, în condiţiile în care co-
muna se confrunta cu inun-

daţii în urmă cu mai mulţi ani.
De aceea, unul dintre
proiectele importante se
referă la decolmatarea şi
amenajarea cursurilor de apă
Crişul Alb şi Valea Bucureşci,
lucrări finalizate în acest an.

Crişcior: Grădiniţă cu program prelungit

Băiţa: Şcoală cu dotări la nivel european
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Băiţa – Anul şcolar a în-
ceput cu o mare bucurie pen-
tru copiii şi profesorii din
comuna Băiţa, unde şcoala
generală a fost modernizată
printr-un proiect în valoare de
1,016 milioane de lei, finanţat
în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală
(𝐏𝐍𝐃𝐋). Proiectul a inclus ex-
tinderea clădirilor prin man -
sar dare, eficientizarea ter mică
şi modernizarea sălilor de
clasă, grupuri sanitare ultra-
moderne. Din bugetul local au
fost finanţate amenajarea unui
laborator de fizică, chimie și bi-
ologie, a unui cabinet de infor-
matică AEL, dotat cu

calculatoare și tablete; a unui
centru CDI şi realizarea sis-
temului de încălzire centrală
cu două cazane. 

„Pentru fiecare dintre noi,
copiii sunt o prioritate, iar rolul
meu ca primar este acela de a
le oferi cele mai bune condiții,
astfel încât, să avem generații
de elevi pregătiți și perfor-
manți, cu care să ne mândrim.
Fiecare început de an școlar l-
am petrecut împreună, într-un
cadru festiv, în curtea școlii. De
această dată însă, am început
noul an școlar diferit, din mo-
tivele pe care le ştim cu toţii.
Vreau să vă spun doar atât, sti-
mați profesori, dragi elevi și

părinți, oricât de dificilă ar
părea perioada asta, entuzias-
mul, încrederea și dorința de
învățătură nu trebuie să
lipsească nicio clipă. 

Am încredere că măsurile
impuse de pandemie se vor re-
specta ca și până acum, de
fiecare dintre voi, mici și mari,
iar orele de curs se vor des-
fășura așa cum trebuie”, a spus
primarul comunei Băiţa,
Damian Diniş.

În acest sens, Primăria Co-
munei Băița va asigura măşti
sanitare, dezinfectant şi tot
ceea ce este necesar pentru ca
şcoala să se desfăşoare în 
siguranţă. 

Râu de Mori – Apreciată
pentru frumuseţea locului şi
pentru senzaţia de calm pe
care o oferă, staţiunea Râuşor,
de pe raza comunei Râu de
Mori, se dezvoltă de la an la an.
Acest fapt presupune o atenţie
sporită din partea autorităţilor
locale, în sensul construirii in-
frastructurii de apă şi cana -
lizare, atât de necesară pentru
un turism modern. 

„Este extrem de important
ca turiştii care vin în Râuşor să
se simtă bine pentru că numai
aşa vor putea fi, din nou,
oaspeţii noştri. De aceea, cu
echipa pe care o conduc am
gândit să asigurăm reţelele de

utilităţi în această zonă minu -
nată de la poalele Retezatului.
Avem un proiect bun şi spe -
răm ca el să-i mulţumească pe
toţi cei care lucrează în indus-
tria ospitalităţii. Lucrările vor
începe în foarte scurt timp”, a
spus primarul comunei Râu de
Mori, Niculiţă Mang. 

El a amintit că pe raza co-
munei se derulează la reţeaua
de canalizare din satele Brazi,
Râu de Mori, Ostrovel, Suseni,
Valea Dâljii și Unciuc. Proiectul
are o valoare de 13 milioane
lei şi este finanţat prin Progra-
mul Naţional de Dezvoltare
Locală –PNDL II. 

Râu de Mori: Alimentare 
cu apă şi canalizare în 

staţiunea Râuşor
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A
vem nevoie unul de
celălalt pentru a
construi o viață mai

bună pentru locuitorii
municipiului Deva, dar și
pentru turiștii care sosesc
aici, pentru a le da un ar-
gument puternic să
poposească mai mult
timp la poalele cetății. 

Am ales să mă implic în
această campanie electorală
pentru că am încredere în co-
munitatea în mijlocul căreia
am crescut și m-am format ca
om și profesionist. Am în-
credere că devenii știu să dis-
cearnă binele de rău, să
deosebească impostura de
autenticitate și să aleagă
între un orizont și un drum
închis. Alături de colegii mei
din ALDE, doresc să văd cum
copiii acestui oraș cresc într-
un mediu sănătos, au spații
de recreere, au zone verzi
pentru agrement și școli în
care să se întâlnească cu în-
vățători și profesori bine
pregătiți și dedicați profesiei
lor.

Nu este ușor ceea ce ne
dorim și nici nu vă pot spune
că vom face minuni peste
noapte, e nevoie de muncă,
de implicare și, mai ales, de
tenacitate. Am energie, pri-
cepere și determinare, toate
aceste sunt gata să le pun în
slujba administrării municip-

iului Deva, dacă voi fi ales în
funcția de primar.

Sunt ultimele zile de cam-
panie, o etapă a competiției
electorale care a fost
presărată cu tot felul de at-
acuri, dispute, conflicte și du-
eluri. Mi-ar fi plăcut să
vedem mai multe proiecte
aduse în discuție, mai multe
oportunități de resurse.
Sigur, astea nu fac audiență,
dar astea asigură audiența,
adică oamenii. Fără un mediu
economic sănătos, fără per-
spective ușor palpabile, fără
întrezărirea unui reviriment
al localității, oamenii vor
pleca în continuare de aici,
vor depopula orașul, care va
căpăta un aspect tot mai de-
zolant. Am văzut cum s-au
savurat picanteriile elec-
torale, foarte bine, asta fiind,
dacă îmi este permis să spun
așa, și un mod de defulare a
nemulțumirilor legate de
clasa politică. Dar eu fac un
apel la rațiune, după ce am
bombănit, am criticat, am
suduit sau lăudat, acum este
momentul să ne adunăm
gândurile și să decidem cum
va arăta viitorul următorilor
patru ani. Nu ne vom hrăni cu
ură, nu ne vom dezvolta cu
ironii sau batjocură, nu vom
curăța orașul prin lipsă de
implicare, nu vom face din
Deva un loc de popas pentru

turistul aflat în vacanță prin
încurajarea promovării valo-
rilor îndoielnice.

Vă invit, dragi concitadini,
să ne gândim bine pe mâinile
cui dăm orașul pentru a fi ad-
ministrat. Este nevoie să în-
curajăm mediul economic –
da, să-l încurajăm pentru a se
dezvolta, restul sunt povești
că o administrație poate crea
locuri de muncă în mod di-
rect, nu, cel mult poate să nu
agreseze mediul economic,
asta fiind principala susți -
nere -, apoi este nevoie să
creștem gradul de confort
urban – aici mă gândesc la
parcările sub și supraterane,
la sistematizarea circulației,

la realizarea în oraș a unui
ambient cromatic plăcut și
relaxant, reglementat prin
Planul de Urbanism General,
punerea în valoare a Cetății
prin finalizarea restaurării
acesteia, reabilitarea centru-
lui istoric, dar, mai ales,
aduce rea utilităților în toate
cartierele și străzile municip-
iului -, nu trebuie să uităm de
potențialul râului Mureș,
malurile acestuia, în colabo-
rare cu Apele Române, pot fi
transformate în  locuri de
promenade și de organizare
evenimente cultural-artistice
și sportive, care să respecte
măsurile de siguranță sani-
tară, pentru că trebuie să re-

cunoaștem că, așa cum ne
spun specialiștii, coron-
avirusul nu va dispărea prea
curând din viețile noastre.

Acestea sunt preocupările
mele, oameni buni, cu care
vin în fața dumneavoastră
pentru a vă cere să mă votați
pentru funcția de primar al
municipiului Deva, pe data
de 27 Septembrie, la alege ri -
le locale. De ce? Pentru că de-
venii merită o viață mai
bună.

Cu stimă,
Ioan Emanuel CLEJ

Director General
Comandat de ALDE. Executat de Accent Media
SRL. Cod de identificare atribuit de Autoritatea
Electorală Permanentă la desemnarea man-
datarului financiar:21200063

Un gând pentru un viitor mai bun

M
esajul mai multor
panouri din Deva
te duce la gândul

că într-adevăr  orașul de
la Poalele Cetății ar putea
deveni o oază de vis. E
vremea alegerilor, în care
se promite totul. 

Trecând dincolo de me -
sajul strict electoral, o scurtă
trecere prin timp până la zi,
ne scufundă într-un vis
cenușiu. De la un oraș fru-
mos, aclamat în văzul tuturor,
realitatea  este alta. Trei ani
de domnie a Primarului
Florin Oancea au înțepenit
Deva într-o stare de profundă
mizerie, gunoaie, de supradi-
mensionare a  propriei ca-
marile în Primărie și în
unitățile din subordinea Con-
siliului Local. Devenit celebru
cu șoferul trimis la examen în
locul său, Florin Oancea a
ajuns, cel mai probabil, con-
junctural, la conducerea
Primăriei Deva. 

După trei ani de mandat,
Deva arată departe de a fi un
oraș cu adevărat curat. Ca să
găsești un loc de parcare este

tot mai greu, amplasa-
mentele cu containere sunt
deplorabile în cele mai  multe
zile, au dispărut acele con-
tainere subterane care
dădeau un aer orașului, locul
acestora fiind luat de mizerie
și imagini uneori de coșmar.
În  schimb, Deva a fost zu-
grăvită ieftin, în lumini colo -
rate care încântă pe moment
ochiul, dar sărăcesc consid-
erabil bugetul local. 

Zeci de miliarde de lei
vechi au fost aruncate pe lu-
minile bisericilor din Deva –
bisericile au  fost penalizate
prin lumină galbenă-albas-
tră, clădiri publice și   private
au fost iluminate sub prete -
xtul că atrag turiștii. În locul
aleilor stradale s-au montat
garduri cu flori, și cu rost, și
fără rost. 

Amplasamentul din zona
Statuii Decebal este dominat
de zeci de ghivece cu flori ex-
otice, care seamănă mai  de-
grabă cu niște ”struți”, dar,
vezi Doamne, clientela
politică trebuie  ajutată. Alte
sute de milioane de lei vechi

au fost … risipite pe bannere
stradale care adăpostesc un
amplasament lăsat în parag-
ină imediat după 89,  sediul
prefecturii. Ca să fie mereu în
atenția opiniei publice,
Florinel  al nostru a ,, pom-
pat’’ miliarde de lei vechi în
presa obedientă, ca să-i
creeze o imagine de top, de
parcă devenii au mintea
scurtă și nu au  creier să
judece multe lucruri la rece.

Nu vom intra în zona cre -
ditelor pe care le are

primăria, în structura cheltu-
ielilor, cu un personal
supradimensionat, care este
plătit cu salarii frumoase. Nu
vom aminti de structura
transportului local decât în
treacăt,  unde,  de la 800 mil-
ioane lei vechi s-a ajuns la
peste trei miliarde, de abona-
mentele făcute cu rost și fără
rost la toți elevii, tocmai pen-
tru a rentabiliza o  firma
supradimensionată cu clien-
tela politică sau de cenzura
diverselor opinii promovate

pe Site-ul Primăriei, opinii
ale devenilor care nu au con-
venit primarului etc.

Ne vom opri aici, întrucât
credem că în 27 septembrie
devenii vor avea acea maturi-
tate să aleagă un primar, care
cu adevărat să construiască o
DevăFrumoasă, fără partipri-
uri, pe principii transparente
și nu pe interes de gașcă. 

Readucerile aminte sunt
deseori un  ,,mentor’’ de luat
în seamă!

Cornel Poenar

DevaFrumoasă sau visul unei iluzii electorale
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Domnule Ovidiu Moș, am in-
trat în ultima săptămână de
campanie electorală. Cum
vedeți dezvoltarea munici -
piului din perspectiva pro-
gramelor electorale pre zentate
de către candidați?

Indiferent cum privim în
acest moment dezvoltarea
Municipiului Deva, suntem
obligați de modul în care se
desfășoară lucrurile, să ale -
gem cu maturitate o cale care
să producă rezultate atât pen-
tru tinerii cât și pentru se-
niorii orașului. Campania
electorală va trece exact așa
cum au trecut și preceden-

tele, zgomotul de fond se va
estompa cu fiecare zi care va
trece, orașul și nevoia lui de
dezvoltare depinde însă de
profesionalismul oamenilor
în care decidem să avem în-
credere. Putem vorbi zile în
șir despre ce ar trebui făcut
însă, eficiența unei adminis-
trații stă în creșterea calității
vieții în comunitate și în sen-
timentul de siguranță pe care
îl dă locuitorilor din urbea pe
care o administrează. 

Am asistat, ca și dumnea -
voastră, la expunerea a sute
de idei venite din partea can-
didaților la diverse poziții

publice. Ceea ce este impor-
tant de înțeles este că avem
nevoie clară de o strategie de
dezvoltare pe termen mediu
și lung, strategie pe care am
prezentat-o în zecile de întâl-
niri pe care le-am avut cu
cetățenii Devei. Este evident
pentru mine că oamenii
privesc comunitatea și dez-
voltarea ei într-o cheie ad-
ministrativă, știind să facă
diferența între diverse promi-
siuni și viziunea unui grup de
oameni care solicită un vot de
încredere. Ați văzut că nu m-
am pronunțat cu privire la
ceea ce doresc ceilalți pentru
Deva ci am discutat cu matu-
ritate despre un oraș care are
nevoie de o implicare cât mai
largă a cetățenilor săi în
proiectele de dezvoltare ale
administrației. Dincolo de
campania electorală, care ia
sfârșit peste doar câteva zile,
rămâne dorința fermă a oa-
menilor de a rezolva prob-
leme concrete.

Domnule Moș, sunteți
creditat cu șanse mari pen-
tru câștigarea portofoliului
de edil al Devei. Care va fi
primul aspect de care vă veți
ocupa în această calitate?

Este o întrebare intere-
santă. În mod firesc, primul
gest care trebuie făcut este cel
prin care mulțumești celor
care ți-au acordat încrederea

pentru o astfel de funcție.
Pentru mine, ca om de admi -
nistrație, dezvoltarea Devei
reprezintă un proiect inte-
grat, care privește o serie de
dimensiuni socio-economice,
pe care le-am împărțit în
obiective pe termen scurt,
mediu și lung. Din punctul
meu de vedere, accesarea
fondurilor europene pentru
infrastructură și redimen-
sionarea importanței poziției
Municipiului Deva în raport
cu rețeaua de autostrăzi și cu
culoarul 4 Paneuropean.
Apoi, este important să man-
ifestăm deschidere față de fa-
cilitățile fiscale pe care le
putem acorda investitorilor,
astfel încât, Deva să devină un
pol de dezvoltare în această
regiune. Este evident pentru
toată lumea că generarea
unui climat favorabil mediu-
lui economic este o parte im-
portantă a dezvoltării noastre
pe termen lung. Vreau să știți
că Primăria Deva, va deveni în
mod real un partener al co-
munității economice și un
generator de dezvoltare care
gravitează în jurul infrastruc-
turii de tip școală-stradă-
spital.

Așadar, primul lucru care
trebuie făcut este legat de
conștientizarea tuturor posi-
bilităților și oportunităților
pe care le avem în raport cu
dezvoltarea. 

Domnule Ovidiu Moș, cum
vedeți structura noului Con-
siliu Local al Municipiului
Deva?

Vă spun doar atât, PSD va
câștiga alegerile locale, având
un proiect coerent pentru
Deva, un proiect la care s-a
muncit mult. Am decis, îm-
preună cu colegii mei, să
facem mai multă adminis-
trație și mai puțină politică,
pentru a ne conecta în mod
real la nevoile de dezvoltare
ale acestei comunități. 

Vă mulțumesc și vă doresc
succes!

Și eu vă mulțumesc pentru
disponibilitatea de a discuta
constructiv despre Deva și
despre perspectivele reale ale
acesteia. Numai bine.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -

Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de

Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit

de Autoritatea Electorală Permanentă la de-

semnarea mandatarului financiar:21200019.

Ovidiu Moș: E momentul să 
discernem între viziune și promisiune

Veţel – Modernizarea in-
frastructurii şcolare repre -
zintă o prioritate pentru
administraţia locală din co-
muna Veţel. Educaţia copiilor
trebuie să se realizeze în cele
mai bune condiţii pentru că
şcoala este primul contact al
tinerei generaţii cu realitatea
responsabilităţilor asumate. 

În acest context, Primăria
comunei Veţel a derulat, în de-
cursul anilor, foarte multe
programe dedicate elevilor, de
la cele care impun studiul
până la activităţile sportive de
performanţă.

Acum, un nou proiect dedi -
cat şcolii se află pe agenda au-
torităţilor locale. Este vorba
despre şcoala gimnazială din
comuna Veţel, care va fi mo -
dernizată graţie unui proiect
cu finanţare nerambursabilă
în valoare de 2,73 milioane lei,
pe care administraţia locală 
l-a semnat cu Ministerul Lu-

crărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației. 

În prezent se desfășoară
procedura de achiziție publică
pentru execuția lucrărilor. Du-
rata de execuție de la
semnarea contractului este de
maximum 24 de luni. 

„Clădirea școlii nu înde -
plinește în totalitate condițiile
de confort, necesarul minim
de spații pentru desfășurarea
în bune condiții a activităților
specifice. Modernizarea cu -
prinde lucrările de construcții
- montaj și instalații privind
reabilitarea infrastructurii,
fără modificarea funcțional-
ității inițiale”, a declarat pri-

marul comunei Veţel, Ioan
Henţiu.

Între lucrările ce vor fi efec-
tuate în cadrul acestui proiect
se numără înlocuirea parțială
a șarpantei și învelitorii
clădirii, precum şi extinderea
corpului principal, în paralel
cu construcția unui etaj. Astfel
unitatea școlară va beneficia
de 4 săli de clasă în plus față
de cele existente și grupuri
sanitare aferente.

Vor mai fi executate lucrări
de canalizare, alimentare cu
apă, instalații termice inte-
rioare, montarea unei centrale
termice pe gaz şi realizarea
unor facilităţi pentru accesul
persoanelor cu dizabilități. Pe
lângă construcția efectivă,
proiectul mai prevede
achizițio narea și montarea
unor echipamente și dotări
specifice, cum ar fi echipa-
mente de climatizare, bănci,
scaune, table școlare moderne.

ANUNŢ  PUBLIC 
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA SĂLAȘU DE SUS, titular al proiectului “ÎNFI-
INȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NAT-
URALE ÎN COMUNA SĂLAȘU DE SUS, LOCALITĂȚILE OHABA
DE SUB PIATRĂ, SĂLAȘU DE JOS, SĂLAȘU DE SUS, MĂLĂIEȘTI,
NUCȘOARA, ZĂVOI, RÂU ALB, PAROȘ, RÂU MIC, COROIEȘTI ȘI
PEȘTERA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evalu-
are a impactului asupra mediului pentru proiectul “ÎNFIINȚARE
REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NATURALE ÎN
COMUNA SĂLAȘU DE SUS, LOCALITĂȚILE OHABA DE SUB PI-
ATRĂ, SĂLAȘU DE JOS, SĂLAȘU DE SUS, MĂLĂIEȘTI,
NUCȘOARA, ZĂVOI, RÂU ALB, PAROȘ, RÂU MIC, COROIEȘTI ȘI
PEȘTERA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi amplasat în co-
muna Sântămăria Orlea, satele:Ohaba de sub Piatră, Sălașu de
Jos, Sălașu de Sus, Mălăiești, Nucșoara, Zăvoi, RÂU Alb, Paroș,
Râu Mic, Coroiești și Peștera, jud. Hunedoara. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul
Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 800 -1600 şi vineri
între orele 800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de in-
ternet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Pro-
tecția Mediului Hunedoara  

Vețel: Lucrări complexe de 
modernizare la şcoala gimnazială
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B
radul are un muzeu
unic în Europa,
Muzeul Aurului.

Acest spațiu adăposteşte
o colecţie de peste 1.300
de exponate din aur nativ
şi mai mult de 800 de
eşantioane de minerale.
Dar, dincolo de fru-
musețea și valoarea lor
inestimabilă, aceste ex-
ponate reprezintă munca
celor din subteran, a
minerilor din zona
Bradului și nu numai, iar
acest lucru trebuie res -
pectat.

Muzeul a fost înființat în
1896, iar prin diversitatea şi
complexitatea sa, colecţia
mineralogică din Brad este
unică pe mapamond. Cele
mai importante sunt ex-
ponatele cu aur nativ, origi -
nare din Munții Metaliferi
din Apuseni. Valoarea totală
a acestora este imposibil de
identificat, pentru că toate
sunt diferite şi, dincolo de
greutatea lor în aur, sunt uni-
cate făurite în adâncurile

Pământului vreme de mili -
oane de ani.

Astăzi, am inițiat în Parla-
mentul României un proiect
prin care Muzeul Aurului va
trece în administrarea Con-
siliului Local al Municipiului
Brad, un demers necesar
pentru valorificarea core-
punzătoare a acestui obiectiv
deosebit. Cu o promovare
corectă, potențialul cultural,
educațional și turistic al
Muzeului Aurului este
enorm. Comunitatea locală și
muzeul în sine pot beneficia
de o promovare unitară a
obiectivelor din zonă, con-
tribuind astfel la dezvoltarea
întregii regiuni. Ce înseamnă
asta pentru brădeni? Locuri
de muncă, flux turistic, dez-
voltare economică pe ter-
men lung.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit
de Autoritatea Electorală Permanentă la de-
semnarea mandatarului financiar:21200019.

PROIECT DE LEGE PENTRU

MUZEUL AURULUI DIN BRAD

R
elocarea Secției Car-
diologie într-un
spațiu mult mai ge -

neros (în locul fostei secții
ATI) a fost posibilă prin
programul de reparații
capitale finanțat de Minis-
terul Sănătății. Lucrările
începute în urmă cu mai
bine de un an s-au final-
izat, iar secția și facilitățile
sale sunt de ultimă oră. 

Pacienții cu afecțiuni car-
diace au la dispoziție 30 de
paturi pentru spitalizare, 10
paturi pentru ATI cardiologie
și paturi pentru internări de
o zi, în saloane cu două și trei
paturi, dotate cu grup sanitar
propriu și mobilier nou. De
asemenea, secția cuprinde
spații pentru investigații
imagistice, cabinete pentru
consultații, cabinete pentru
medici și asistente, oficii,
grupuri sanitare. 

În continuare, Consiliul
Județean Hunedoara în ad-
ministrarea căruia se află Spi-
talul Județean de Urgență
Deva are planuri mari pentru
extinderea serviciilor me -
dicale oferite de Secția Cardi-
ologie. Din bugetul județului,
CJ Hunedoara a alocat deja

603.006,70 lei pentru amen-
jarea Unității de Suprave -
ghere și Tratament Avansat al
Pacienților Cardiaci Critici
(USTACC), un compartiment
de terapie intensivă cu o ca-
pacitate de 12 paturi. Odată
cu amenajarea acestui spațiu,
va fi dezvoltată și gama de
servicii medicale prin organi-
zarea activității de cardiologie
intervențională (angio grafie
și montare stenturi). Prin or-
ganizarea acestui comparti-
ment va fi redus și riscul de
deces al pacienților aflați în
stare critică.

”Important e să avem con-
tinuitate, în așa fel încât pre-

ocuparea să rămână con stantă
pentru îmbunătățirea condiți-
ilor de spitalizare. În ultimii
ani ne-am concentrat pe acest
aspect, astfel încât pacienții să
fie tratați bine, să se bucure de
condiții decente pe parcursul
internării și să nu mai fie
nevoiți să apeleze la spitalele
din centrele universitare”, a
declarat Mircea Bobora, pre -
ședintele Consiliului Județean
Hunedoara la finalul vizitei în-
treprinse în Secția Cardiologie. 

La Spitalul Județean de Ur-
gență Deva se apropie de final
și amenajarea Secției Pedi-
atrie. Construirea secției prin
supraînălțarea cu un etaj a
corpului administrativ a fost
posibilă la inițiativa și insis-
tențele echipei care a venit la
conducerea Consiliului Jude -
țean Hunedoara în vara anu-
lui 2016.  

Mai trebuie precizat că,
proiectul de reparații capitale
a Spitalului Județean de Ur-
gență Deva a fost demarat în
2009 la inițiativa medicului
Ioan Demeter (pe atunci di-
rector al Direcției de Sănătate
Publică Hunedoara) și a de -
pu tatului de Hunedoara, Lau-
rențiu Nistor. 

Luncoiu de Jos – Admi -
nis traţia locală din comuna
Luncoiu de Jos are în plan
racordarea localităţii la
reţeaua de gaz metan, în
condiţiile în care prin zonă
trece conducta magistrală ce
face legătura cu municipiul
Brad. 

În acest sens, în bugetul
local al comunei a fost
cuprinsă suma necesară pen-
tru realizarea unui studiu de
fezabilitate necesar pentru
fundamentarea investiţiei,
iar Primăria a primit acordul
de principiu pentru ali-
mentarea cu gaz metan din

partea companiei Transgaz.
Racordarea la conducta

magistrală se va putea face la
limita localităţii Podele, prin
intermediul unei conducte
de înaltă presiune a cărei
lungime a fost apreciată la
circa 15 kilometri.

„Introducerea gazului me -
tan în comună este unul din-
tre obiectivele principale pe
care mi le-am fixat, ca pri-
mar. Iată că acum se în-
deplinesc o parte din
con diţiile necesare imple-
mentării acestui proiect. Este
o investiţie importantă în
condiţiile în care lemnul de

foc este din ce în ce mai greu
de procurat, iar preţul aces-
tuia creşte, în fiecare an”, a
spus primarul comunei Lun-
coiu de Jos, Călin Dud.

Deoarece bugetul comu -
nei nu poate suporta cos-
turile unui proiect de
am ploare, cum este cel de in-
troducere a gazului metan,
autorităţile locale au luat
deja iniţiativa de a lucra cu
ajutorul fondurilor europene
sau cu ajutorul finanţărilor
ce pot fi obţinute prin Pro-
gramul Naţional de Dez-
voltare Locală. 

Luncoiu de Jos: Gazul metan, o prioritate pentru administraţia locală

Noua Secţie Cardiologie a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Deva – finalizată şi funcţională
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R
emediu natural de
excepție, cu o multi-
tudine de propri-

etăți și acțiuni terapeutice,
cătina este considerată de
specialiști un adevărat an-
tibiotic natural. Este com-
parată deseori cu
ginsengul, datorită conți -
nutului ridicat de vitami -
na C. Poate fi consumată ca
atare, sub formă pulbere,
de sirop, suc sau alte
preparate.

Recoltarea
Se poate face până toamna

târziu,  fructele de cătină
păstrându-și proprietățile
curative şi la o temperatură
foarte scăzută, spun cercetă-
torii. Culegerea se va face cu
rămurele cu tot, fructele fiind
lăsate să se usuce pe ele. Us-
carea e bine să se facă sub jet
de aer cald (35-40 de grade),
potrivit suntsanataos.ro.,
pen tru că, la uscarea nor-
mală, fructul se deteriorează. 

Proprietăți terapeutice
Cătina este un remediu

natural pentru mai multe
afecţiuni ale organismului,
atât interne cât şi externe.
Fiind bogată în substanțe nu-
tritive, aceasta poate înlocui
cu succes medicamentele,
mai ales dacă este  con-
sumată în stare naturală, în
combinație cu apă și miere.
Pe lângă calitățile antiinflam-
atoare ale cătinei, aceasta se
comportă precum un cica-
trizant, dacă se apelează la
cataplasme sau comprese pe
bază de ceai de cătină.
Fructele de cătină se con-
sumă și în cazul sensibilității
la infecții.

Despre arbuștii de cătină
care cresc la noi în țară fi-
toterapeuții spun că, în com-
paraţie cu cei din alte ţări
europene şi asiatice, au un

conţinut foarte ridicat de sub-
stanţe nutritive pentru or-
ganism.

Remedii 
terapeutice pe 
bază de cătină

Sucul de cătină
Are efecte remineralizante

și vitaminizante, ajutând or-
ganismul în lupta cu bolile,
susțin cercetătorii. Dar, pen-
tru a preveni bolile de ficat
sau enterocolită, sucul de că -
tină se poate prepara în casă.
Boabele de cătină se zdrobesc
cu o lingură de lemn, într-un
vas de porțelan, până se
obține o pasta. Aceasta este
bine să fie consumată ime-
diat. Dacă se obține o canti-
tate prea mare de suc la final,
acesta se păstrează într-un
recipient închis la culoare, în
frigider. Dar, se poate și con-
gela, într-un recipient din
plastic. Se consumă câte trei
linguri pe zi.

Siropul de cătină
Este foarte util în caz de

gripă, bronșită sau pneu-
monie. Se administrează câte
șase linguri de sirop de cătină
pe zi, pe stomacul gol, în
amestec cu puțină apă. Un ast-
fel de tratament stimulează
imunitatea și astfel crește
rezistența organismului.

Uleiul de cătină
Fiind un puternic vita-

minizant, uleiul de cătină este
eficient în combaterea îm-
bătrânirii premature, având
un conținut ridicat de vitam-
ina E. În cura cu ulei de cătină
se iau câte 30 de picături, de
două ori pe zi, potrivit
click.ro.

Menține sănătatea pielii
Aplicat pe piele, uleiul de

cătină ajută în cazul multor
afecțiuni dermatologice.
Acesta hidratează pielea, îi
menține elasticitatea ajutând
și la regenerarea ei. În plus,
este util şi în tratamentul
cazurilor de rozacee, dezin-
fectează leziunile, reduce pe-
rioada de vindecare a
arsu rilor, diminuează durerile,
determinând o cicatrizare es-
tetică, scrie alegesanatos.ro.

Protejează ficatul
În urma studiilor efectu-

ate, s-a ajuns la concluzia că
uleiul de cătină acționează ca
un puternic hepatoprotector,
reducând concentraţiile de
toxine din ficat.

Previne maladia
Alzheimer

În urma cercetărilor efec-
tuate s-a ajuns la concluzia că
uleiul de cătină poate preveni
demența întrucât conţinutul
bogat de vitamina B12 ajută
la menţinerea funcţiilor cog-

nitive, iar acizii graşi omega 3
ajută creierul să rămână
funcţional la vârste înaintate.

Pulberea de cătină
Ajută în cazul bolilor in-

testinale și reumatismale, di-
abetului sau accidentelor
vasculare. O linguriță de 
pulbere luată de 2 sau de 3
ori pe zi, crește nivelul de
serotonină, ceea ce aduce o
stare de bine, de calm inte-
rior. Specialiștii ne sfătuiesc
să alegem pulberea de cătină
în locul infuziei sau a decoc-
tului din fructele uscate, pen-
tru că, în urma fierberii,
vitaminele se pierd.

Ceai tonic pentru 
memorie

Pentru prepararea unui
astfel de ceai, sunt necesare
trei linguri de fructe uscate de
cătină și măcinate, două lin-
guri de măceșe măcinate și
câte o lingură de frunze de
traista ciobanului şi de mă-

tase de porumb.
Plantele menționate se vor

pune într-un litru de apă clo-
cotită, după care, vasul se
acoperă. Când ceaiul s-a răcit,
se strecoară și se consumă
câte trei căni pe zi timp de 15
zile, la un interval de trei luni. 

Remediu cu miere și
cătină

Ajută în tratarea bolilor
hepatice, digestive sau ale
sângelui. Pentru prepararea
lui se folosește o sticlă de un
litru, în care se vor pune: 500
mililitri de cătină amestecată
cu miere, 100 mililitri gel de
aloe vera, 50 mililitri pastă de
usturoi, două linguri macerat
de afine și 5 linguri de polen
crud dacă este posibil. Ingre-
dientele se amestecă bine și
se lasă la frigider. scrie alege-
sanatos.ro.  Se va consuma
câte o linguriță de amestec,
dimineața, pe stomacul gol,
timp de o lună. 

Cornelia Holinschi

Cătina - fructul minune al toamnei

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

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

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

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
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A
sociația Balcanică a
Federațiilor de
Atletism, în colabo-

rare cu Federația Română
de Atletism, a organizat la
finalul săptămânii tre-
cute, pe Arena Transilva-
nia din Cluj Napoca,
întrecerile celei de a 73-a
ediție a Campionatelor
Balcanice de Atletism
pentru seniori în aer
liber,competiție care  a
reunit la start circa 300
de sportivi din 12 țări.
România a participat 
cu o delegație formată
din 64 de sportivi, iar la
final atleții români au
câștigat 29 de medalii: 
8 de aur, 14 de argint 
și 7 de bronz.

Întrecerile de la Cluj
Napoca au fost supervizate
de chiar președintele World
Athletics, multiplul campion
olimpic și mondial Sebastian
Coe care a fost însoțit de Do-
bromir Karamarinov –
președintele Balkan Athlet-
ics și președintele interimar
al European Athletics, Ionuț
Stroe – ministrul tineretului
și sportului, și Florin Florea
– președintele Federației
Române de Atletism.

Revenind la prima zi de
concurs, multipla campioană
națională, medaliată și anul
trecut la competiția balca -
nică, atleta  Florentina Mar-
incu-Iușco, legitimată la LPS

Cetate Deva, pregătită de
prof. Nicolae Alexe a reușit o
clasare pe podiumul de pre-
miere la ediția din acest an,
în finala probei de triplusalt.
Deveanca s-a situat  pe locul
secund și a cucerit medalia
de argint cu o săritură care a
măsurat 13,50 m. Câștigă-
toarea  medaliei de aur a fost
bulgăroaica Gabriela Petrova
(14.19 m) iar locul al treilea
afost ocupat de Tugba Aydin
(Turcia)  cu 13.44 m.

În reuniunea de duminică
atleta  care a reprezentat
clubul devean a mai urcat  pe
podiumul de premiere și în
proba care a consacrat-o,
săritura în lungime. Cu o
săritură care a măsurat 6.32
m, Florentina Marincu Iușco
s-a clasat pe locul al treilea și
a cucerit o medalie de bronz,
ea confirmând un sezon
foarte bun, cu medalii la
toate competițiile la care a
fost prezentă.

C
ampionatul Național
de viteză în coastă la
automobilism a pro-

gramat etapa de la Rânca,
Transalpina Challenge,
comună cu cu runda din
cadrul diviziei a doua a
Campionatului Național
de Viteză în Coastă 2, la
start  fiind  înscriși un
total de 26 de partici-
panți.

Emil Nestor a câștigat  în-
trecerile din etapă și a de-
venit în premieră noul
campion național la ediția
din acest an, el fiind urmat în
clasamentul de la Rânca de

bulgarul Stefan Stoev iar
Bogdan Cuzma a completat
podiumul open.

La Categoria I, victoria i-a
revenit lui Mihai Leu ( loc 7
la general , a evoluat pe  Fer-
rari 458 ChallengeEvo) care
a totalizat 115 puncte, urmat
de Alin George Luca( 74 de
puncte) și Alex Mirea(72 de
puncte), pilotul hunedorean
fiind  declarat campion
național și la ediția din acest
an .Mihai Leu a concurat la
Transalpina Challenge de la
Rânca, pe traseul unde și-a
asigurat și anul trecut titlul
național.

Atletism:  Florentina Marincu
Iuşco, două medalii la 

Campionatele Balcanice

Automobilism:  Mihai Leu, din nou

campion național la viteză în coastă

E
diţia din acest an a
Wizz-Air Cluj-Napoca
Marathon s-a anulat

din motive care ţin de sigu-
ranţa participanţilor, în
locul acesteia urmând să
se desfăşoare o competiţie
virtuală, se arată într-un
comunicat al organizato-
rilor.

"Wizz Air Cluj-Napoca
Marathon 2020, un eveniment
gândit pentru sănătatea şi bu-
curia participanţilor, se an-
ulează anul acesta, tocmai din
motive care ţin de siguranţa
participanţilor, a partenerilor,
a voluntarilor, a publicului şi a
organizatorilor. Ediţia a 10-a a
evenimentului, iniţial progra-
mată pentru luna aprilie 2020,
iar apoi amânată pentru 7-8
noiembrie, va avea loc, în vari-
anta sa fizică, în aprilie 2021
(la o dată ce urmează să fie co-
municată). O ediţie virtuală a
competiţiei va avea însă loc:
1.0 Wizz Air Cluj-Napoca VIR-
TUAL Marathon se va des-
făşura sub sloganul 'Grow
your wings together!', pornind
de la conceptul lansat în pe-
rioada pandemiei de clubul
organizator, Runners Club:
'alergăm separat, concurăm

împreună'", precizează sursa
citată.

Runners Club, împreună cu
sponsorul oficial şi Primăria
Municipiului Cluj-Napoca au
luat această decizie în contex-
tul în care nu pot avea certi-
tudinea că evenimentul se
poate desfăşura în cele mai
sigure condiţii, dată fiind situ-
aţia creată de pandemia de
COVID-19, dar şi pentru a
împiedica extinderea ei în
România.

Organizatorii au decis să
ofere, în schimb, varianta ex-
perienţei virtuale, "1.0 Wizz
Air Cluj-Napoca Virtual
Marathon 2020", în care
alergătorii se pot înscrie la una
dintre cele patru curse, în in-
tervalul 8-15 noiembrie 2020.

La înregistrarea pe mara-
ton-cluj.ro pentru maratonul
virtual, participanţii trebuie să
declare distanţa aleasă,
42,195 km, 21,1 km, 10 km,
sau 4 km până pe 12 noiem-
brie iar înregistrarea rezul-
tatelor proprii se face de
fiecare concurent până cel
târziu pe 15 noiembrie, prin
aplicaţia dedicată, disponibilă
pe pagina de înscriere.

Maratonul de la Cluj Napoca s-a
amânat din motive de siguranță

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 . 
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Dragi hunedoreni,
Acum 4 ani, ați avut încredere în

mine și în echipa PSD. V-am promis
atunci HUNEDOARA PUTERNICĂ și
rezultatele nu s-au lăsat așteptate. În
mod concret, sunt cei mai buni 4 ani
de dezvoltare ai județului - am avut
cel mai mare buget alocat investiți-
ilor.

Noi am venit și am oferit oame-
nilor deschidere, perspective,
proiecte de dezvoltare - în total, in-
vestiții de peste jumătate de miliard
de euro, fonduri europene și bani
prin Programul Național de Dez-
voltare Locală, cea mai mare sumă
investită în județul Hunedoara în ul-
timii 30 de ani. Avem cea mai mare
sumă alocată infrastructurii de dru-
muri din Regiunea Vest, suntem
înaintea județelor Arad, Caraș Sev-
erin și Timiș. Județul este un șantier
în aer liber - zeci de kilometri de
drumuri, infrastructură de sănătate,
de turism, de educație, rețele de apă
și canal, proiecte pe fonduri eu-
ropene.

Vin în fața dumneavoastră cu tot
ceea ce știu și cu tot ceea ce sunt, vin
în fața dumneavoastră cu tot ceea ce
am realizat. Vin în fața dumneavoas-
tră cu experiența, seriozitatea,
înțelepciunea câștigate în ani de
bătălii pentru hunedoreni. Sunt
garanția că Hunedoara puternică
este o construcție pe termen lung și

garanția că în vremuri grele, este
nevoie de profesioniști. Sunt
garanția continuității, stabilității și
seriozității.

Vă promit să îmi pun la dispoziția
dumneavoastră întreaga experiență,
pricepere și seriozitate!

Bunul Dumnezeu să ne ajute!
Laurențiu Nistor,

candidat pentru funcția de
președinte al Consiliului Județean
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Oameni buni,
se apropie momentul în care

vom decide dacă vrem cu adevărat
o SCHIMBARE în bine în municipiul
nostru, sau vom da încă o șansă
(pentru a cincea oară la rând) celui
care a promis, dar nu s-a ținut
niciodată de cuvânt.

Realist vorbind, așa cum arată
toate sondajele de opinie, doar eu îl
pot învinge la vot pe Tiberiu Iacob
Ridzi. Fac apel la rațiune și pragma-
tism și îi invit în echipa mea pe toți
ceilalți candidați care își doresc UN
NOU ÎNCEPUT pentru Petroșani.
Doar ÎMPREUNĂ putem transpune
în proiecte toate ideile bune ale tu-
turor.

Dragi petroșăneni, dacă votați
pentru SCHIMBARE, dați sens și
valoare votului dumneavoastră!
Sunt sincer cu dumneavoastră - nu
este deloc o luptă electorală ușoară,
suntem singuri în fața unui primar
care de 13 ani are grijă doar de
grupurile lui puternice de interese.
Fiecare vot împotriva lui Tiberiu
Iacob Ridzi contează doar dacă este
pentru voi și pentru proiectul
RESTART PETROȘANI. Doar împre-
ună putem reuși. Sunt impresionat
de dorința voastră de schimbare și
onorat de încrederea pe care mi-o
acordați. Vă promit că voi respecta
cu sfințenie fiecare angajament pe
care mi l-am luat în această cam-
panie electorală.

Vă invit să fim din nou ACASĂ, la
Petroșani. Vă promit că punem
PETROȘĂNENII PE PRIMUL LOC.
Vă promit că reconstruim orașul
împreună. Bunăstarea tuturor
petroșănenilor este proiectul nos-
tru comun.

Vom fi iarași ce am fost și mai
mult decât atât!  Așa să ne ajute
Bunul Dumnezeu!

Costel Avram,
candidatul PSD pentru funcția

de primar al municipiului
Petroșani
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Petroşaniul are nevoie
de investiţii

P
e domnul Adrian
Nicolae David
nu-l cunosc și

nici nu-mi doresc să-l
cunosc personal. 

Nu mă interesează dacă
e scund sau înalt, slab sau
mai puțin slab, frumos sau
mai puțin frumos, cum-
secade sau mai puțin cumsecade.
Habar n-am și nici nu contează, pen-
tru că, în mod normal, nu astea sunt
criteriile după care se desemnează
un candidat ce urmează a primi
votul cetățenilor. Mă interesează
însă ce sau cine îl recomandă pe
acest domn pentru funcția de
Președinte al Consiliului Județean
Hunedoara. Asta e, curiozitate de
hunedoreancă!

Și cum am încredere în presă –
sigur că și prin prisma activității pe
care o desfășor  - și, în nenumăratele
sale surse oficiale și mai puțin ofi-
ciale, am căutat firesc informații de-
spre el. Și uite așa, am aflat o
grămadă de lucruri care nu par să-l
califice cu nota 10 pe acest domn, nici
pentru poziția de candidat PNL pen-
tru Președinția CJ Hunedoara și, cu
atât mai puțin, pentru ocuparea aces-

tei funcții. Dar, desigur, nu
ne băgăm în ciorba celor de
la PNL și nici nu ne intere-
sează ce sfori au fost trase
sau cine a tras sfori pentru
ca acest domn să ajungă
candidat. Gurile rele (de-
sigur!) din interiorul PNL
spun că alții ar fi fost mult

mai calificați pentru a candida la
această funcție. Cred că e important
să se știe că altcineva ar fi fost favorit
și mai cred că, măcar unul din echipa
PNL Hunedoara va vorbi curând. Dar,
așa e când vii din spate cu o poveste
de temut (asta e doar pentru
cunoscători), ca a domnului David.

Titluri ca: “Numit în funcție, plătit
din bani publici cu 200 milioane de
lei vechi, că așa vor ei!”, “Modelul
funcţionarului făcut la apelul bocan-
cului – Un fiu de poliţist prepară
cocteilul pentru Prefectura Hune-
doara”, “Candidatul PNL la CJ Hune-
doara, Adrian David, cheltuie banii
pe care nu îi are. Cum e posibil?”,
“Fostul președinte al Consiliului
Județean, Adrian David, a reacționat
în urma comunicatului de presă
trimis de europarlamentarul PMP
Siegfried Mureșan” (cred că între

timp Adrian David și-a cerut scuze
înghițind în sec, deoarece Siegfried
Mureșan i-a devenit coleg de partid
și este și un apropiat al Președin-
telui Iohannis), “Candidatul PNL la
șefia CJ Hunedoara, vechi legături cu
interlopii din Deva” lămuresc ușor
pe oricine. Presa nu a fost zgârcită
cu Adrian David și i-a creat o oare-
care notorietate. Că ea s-a construit
pe informații negative sau că dom-
nul cu pricina a apărut în presă da-
torită funcțiilor publice deținute, fie
din calitatea de membru al UNPR, fie
al PNL, e desigur mai puțin impor-
tant.

După citirea CV-ului și a
poveștilor din viața și activitatea
domnului Adrian David, nu am aflat
dacă e scund sau înalt, slab sau mai
puțin slab, frumos sau mai puțin fru-
mos, cumsecade sau mai puțin cum-
secade, dar m-am convins că e
foarte șmecher. Atât de șmecher
încât și-a convins colegii că e cel mai
bun pentru a fi candidatul PNL la
Președinția CJ Hunedoara și atât de
șmecher încât, cu nonșalanță - deși
experiența și seriozitatea sa nu se
compară cu a contracandidatului
său de la PSD – cere votul hunedore-

nilor, încercând să-i convingă și pe ei
că e cel mai bun.

Așadar, în fața PNL-iștilor de la
Hunedoara și-a arătat forța, însă în
fața mai marilor partidului, nu. Se
pare că în fața lor șmecheria și forța
dispar, atâta timp cât domnul Adrian
David nu a reușit să-i convingă pe
Vicepremierul Turcan și Ministrul
Boloș să-i viziteze și să le vorbească,
eventual să le și înțeleagă și rezolve
problemele celor care erau în grevă
la Mintia. Cum să vii tu Vicepremier
și Ministru în Județul Hunedoara și
să nu treci să vezi ce nemulțumiri au
oamenii și să încerci să-i ajuți? Cum
să fii atât de nesimțit încât să întorci
spatele oamenilor, iar mai apoi să le
ceri să te voteze? Un lucru de neînțe-
les și de neacceptat, dar de luat în
seamă și de neuitat!

Dar, întorcându-ne la Adrian
David, încercați să nu citiți printre
rânduri. Citiți povestea exact așa
cum e. E totul simplu…mult prea
simplu!

Sarmiza Andronic,
analist politic
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Adrian Nicolae David – ce sau cine îl recomandă?

Continuăm 
dezvoltarea judeţului
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Candidaţii PSD la funcţia de 
PRIMAR, Zona Valea Jiului
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BArBu PomPiliu
Vulcan

AVrAm costel
Petroşani

Buhăescu dănuţ
uricani

duncA nicolAe 
Aninoasa

stoicA Florin GheorGhe
Băniţa

JurcA VAsile 
Petrila

luciAn resmeriţă
lupeni

Bolesc Acxente VlAdimir
Baru
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În acest interval, pot apărea situ-
ații deosebite, care vă dereglează
din punct de vedere financiar.
Dar vă veți redresa repede, fără
probleme, și veți merge mai de-
parte. În plan profesional,
depuneți eforturi deosebite pen-
tru a realiza tot ceea ce v-ați pro-
pus.

Începeți săptămâna în forță și
reușiți să faceţi aproape tot ce vă
propuneți. Energia de care dis-
puneți vă ajută mult, mai ales
dacă este vorba de finalizarea
unui proiect important. Veți avea
parte de negocieri, întrevederi
sau discuții legate de munca
voastră.

În această perioadă este impor-
tant să vă concentrați asupra a
ceea ce puteți face în viitor. Dacă
este vorba de obținerea unui nou
loc de muncă, aveți nevoie de
răbdare și mare atenție la detalii.
Și, foarte important, nu vă bazați
pe alții atunci când vreți să real-
izați ceva.

Sunteți la un moment de
răscruce în viață. Nu știți ce de-
cizii să luați, mai cu seamă că vă
confruntați cu situații inedite.
Păstrați-vă calmul și așteptați cu
răbdare ca lucrurile să se liniș -
tească. Ar trebui să renunțați la
unele persoane care mai mult vă
încurcă în activitatea voastră.

Săptămâna începe în forță, dar
pot apare schimbări de ultimă
oră în activitatea profesională. În
contextul unei situații aparte,
pierdeți unele avantaje pe care
le-ați avut la locul de muncă. Un
prieten de departe vă propune o
afacere interesantă.

Profitați de conjunctura actuală
și faceți tot ce v-ați propus
cândva. Dacă este vorba de in-
vestiții, este necesar să manifes-
tați prudență. Nu de altceva,
dar situația actuală este incertă
pentru toți. În plan sentimental,
vor fi surprize pentru cei sin-
guri.

Zona finanțelor vă preocupă în
mod special și intenționați să vă
conservați resursele. Este posibil
să vă faceți probleme pentru
cineva apropiat, care este într-o
situație mai delicată. La serviciu
nu sunt probleme deosebite, dar
vă străduiți să rezolvați totul în
timp util.

La locul de muncă atmosfera
este destul de încordată. Sunt
blocate unele proiecte începute
sau unele lucrări se derulează cu
încetinitorul. Pentru buna des-
fășurare a activităților zilnice,
vor avea loc schimbări semni-
ficative, la care vă veți adapta din
mers.

Sunteți încrezători în forțele
voastre și mergeți mai departe cu
proiectele începute. Nu aveți
nevoie de nimeni, dacă știți să vă
organizați munca și, mai ales, să
valorificați cum trebuie resursele
financiare. Apar oameni noi în
jurul vostru, pe care vă puteți
baza la nevoie.

Presiunea psihică la care ați fost
supuși în ultima vreme se dimin-
uează. Începeți să vă reorgani-
zați munca, știind că totul se va
rezolva în viitorul apropiat. Acest
lucru vă motivează, mai ales că
apar și unele oportunități de
nerefuzat. Informațiile pe care le
primiți vă ajută în muncă.

Interacționați bine cu cei din jur,
iar acest lucru vă ajută să real-
izați multe lucruri benefice pen-
tru voi. Este posibil să primiți vești
neașteptate, să apară schimbări
bruște în activitatea voastră. Păs-
trați-vă calmul și luciditatea în
orice situație.

În perioada următoare, simțiți că
vă puteți baza pe cei din jur, mai
ales că vor apare lucruri și expe-
riențe noi. Veți întâlni persoane
care vă fac propuneri demne de
luat în seamă. Se pot dezvolta re-
lații de prietenie, care duc la rea -
lizarea unor proiecte impor tante
pentru voi.

• Discuție între mamă și fiu
Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru

şcoală. Au fost scumpe, aşa că… ai grijă de ele!
– Bine mamă, nici nu le voi atinge!

• O discuție despre fumat
De ce fumezi așa de mult, soldat ? Nu știi

că fumatul scurtează viața ?
– Să trăiți, dom’ sergent! Bunicul meu are

72 de ani și fumează de la 12 ani!
– Da, mă, dar dacă nu fuma, acum ar fi avut

82!

• Discuție între tată și fiu
Tată, de unde ne tragem?
Din Adam și Eva!
Da’ mama zică că din maimuță!
Ăla e neamu’ lu’ mă-ta!

• Într-un cabinet medical
Înaintea unei operații, chirurgul își între-

abă pacientul:
- Ce vârstă aveți?
- Peste o luna, voi împlini 40 de ani.
La care doctorul:
- Îmi place optimismul dumneavoastră!!! 

• Întâmplare
Aseară am trecut cu mașina pe roşu,

povestește o blondă. Un agent de circulație
din apropiere m-a fluierat de câteva ori, până
m-am hotărât să opresc:

– Domnișoară, nu ați auzit când v-am
fluierat?

– Ba da, dar astă seară sunt deja ocupată…

Marți, 29 septembrie
Happy Channel, ora 22,00 (de luni până

vineri)

”Orfanii unei națiuni”
Acțiunea filmului are loc la începutul războiului

din Siria, când Laila și familia sa ajunge într-o
tabără de refugiați din Liban. De Laila se îndră-
gostește șeicul Aziz Abdalah, un bărbat în vârstă,
bogat care o vrea de soție, chiar dacă mai avea trei
neveste. În schimbul unei sume de bani, de care
Laila avea nevoie pentru tratamentul fratelui său,
rănit în război, acceptă propunerea. Dar fratele ei
moare, iar Laila fuge în Brazilia, împreună cu fa-
milia. Acest lucru îl enervează pe șeic, decide să-l
trimită pe iubitul fiicei sale, Jamil, după Laila. Ja-
mail, mâna dreaaptă a șeicului, ajunge la destinație,
dar se îndrăgostește de Laila și decide să o prote-
jeze. 

SERIALE NOI

Vineri, 25 septembrie, ora 21,10

Regina 
Vestea morții prințesei Diana, cea mai cunoscută

femeie din lume, tulbură poporul englez, șocat și
neîncrezător. În acel moment, familia regală se re-
trage între zidurile Castelului Balmoral, incapabilă
să înțeleagă reacția poporului la nenorocire.
Tratând totul ca pe o afacere de familie, regina re-
fuză să ofere comentarii oficiale. Și, în ciuda presiu-
nilor, ea decide să organizeze o înmormântare
publică. În astfel de situație, pentru nevoia de sigu-
ranță, Tony Blair, popularul și nou alesul Prim Min-
istru, trebuie să găsească o modalitate prin care
familia regală să fie mai aproape de popor, în
condițiile în care, răbufnirea emoțională, fără prece-
dent crește în intensitate.

TVR 1



A
fost o țara frumoasă,
mândră, minunată,
mângâiată de ape, cu

oameni gospodari care într-
adevăr munceau, dar aveau
tot ce le trebuie: liniște, totul
ordonat, o lume în care ne
lipsea doar libertatea de ex-
primare și convingerile
umane. Am căutat-o după 30
de ani și, mai caut, încă, țara
mea. Dar, nu o pot găsi decât
printre gunoaie. Gunoaiele
sunt de două tipuri: cele din
reziduuri și ”oamenii
gunoaie”.

Acum, nimeni nu mai știe de
ea, au vândut-o unii pe o para
chioară. Prin orașele pustii, ră-
sună glasul nimicului. Am pierdut
o țară, care acum, seamănă cu o
găina jumulită de niște trădători.

Totul a încremenit, doar s-a
mai cosmetizat cate ceva, dar
sărăcia este mult mai puternică
decât în ,,’89". Majoritatea au
ajuns cerșetorii lumii, nu numai ai
Europei, iar la noi, uneori, aud din
gheene vorbe moarte ale unor
boschetari fără nicio siguranță a
zilei de mâine. Pleacă, pleacă ... 

Aceste cuvinte le aud când i-
am întrebat, dacă știu unde se află
țara mea. Boschetarii, ca și inter-
lopii, sunt creaturile haosului,
politicii proaste făcută de niște in-
competenți și a dezordinii exis-
tente în așa-zisa democrație.
Credeam odată, offf, ce frumos a
fost odată. A fost. Punct, și atât!

Nu, nu trebuie să o luăm 

de la capăt!

Capătul s-a sfârșit aici, urât,
murdar. Noi nu mai avem resurse
umane ca să luăm totul de la
capăt, iar societatea este divizată.
Totul s-a sfârșit, nu ne-a mai
rămas decât violența, sexul ca an-
imalele, consumul de medica-
mente cât de multe, pentru ca
domnii medici să plece gratuit în
țări exotice. Sau să mai fie unul
bolnav și automat să moara de
Covid-19. Pe zi ce trece, văd că se
ridică suspiciuni ca într-un lagăr
de exterminare. Cam seamănă,
dragii mei! S-au încurcat și în ra-
portări. Dar în ce dracu, nu s-au
încurcat?

Aveam impresia, în naivitatea
mea, că a trăi înseamnă a iubi, a
ierta greșeala ta, a mea, a altora.
Credeam că a fura, a minți este
păcat, acum a devenit secret de
stat sau modă nouă. Înainte, fot-
balul era sport național. Acum,
este minciună, manipulare și ură.

Mă cațăr vioi pe gunoaie, mă
sprijin cu picioarele murdare de
voi, vai de noi, să fim doar oale și
ulcele. Ei, românii adevărați,
nu...nu-i mai găsesc , nu mai sunt
în țara lor?

Mi-e teamă să fiu terorizat în
fiecare zi, scuipat, ”bătut"de ei,
spunea un întreprinzător care dă
de mâncare la 500 de români și
plătește și taxă de protecție. Aici
am ajuns! O să vedeți după alegeri
cum vor crește taxele, impozitele
etc. Haosul creează haos, iar unii
stăpânesc prin minciună și furt.

,,Politicienii "ne dau lecții cum
au făcut ei un tronson de metrou
în 10 ani, în loc de trei ani. Dar m-
am bucurat că, încă, mai avem un
Președinte și așa-zis Prim-Min-
istru, însoțiți de un ministru care
nu fac  nimic, dar se laudă cu
reușitele altora, un fapt specific la
noi. Au mers pentru 19 km. de au-
tostradă să vedem noi cât de mult
ne doresc ei binele, să avem infra-
structură. În loc să le dea la pen-
sionari 40%, Orban țipă că intră
țara în faliment. Este, dle Orban,
aproape de faliment, băgată tot de
politicieni, furând din ea. 

Vă faceți ca nu știți

De 30 de ani primiți bani de la
stat și nu faceți nimic, decât haos.
Tăiați cheltuielile aiurea, care
sunt enorme, pensiile speciale,
(pensiile peste 5000 lei) și dați
40% doar celor care au sub 2000
lei, și veți avea bani, fără faliment.
Mărirea pensiei la toată lumea, cu
40%, creează  discrepanțe uriașe,
mai mari decât în prezent. Re-
duceți instituțiile statului așa cum
ați promis, dar nu faceți nimic.
Dar nu am uitat că suntem în
campanie electorală. 

Pe străzi, de dimineața până
seara,  merg cete, cete la prostit
oamenii. Ici și colo se auzeau voci
care jigneau tot ce vedeau. Jeguri
umane, spunea ieri un bătrân
dintr-o piață. Când au văzut o cu-
loare galbenă cu una roșie, parcă
erau cu plugușorul. Țăranul nos-
tru a întors spatele, a lehamite. Nu
îi ascultă nimeni pe acești col-
indători. Toți erau preocupați de
nimicul cotidian. Durerea mea nu
interesează pe nimeni. Eu caut în
continuare gunoaiele țării mele,
dar  mai repede le găsesc pe cele
umane. Am ratat anii, suntem su-
flete goale, înghițim lături și zoaie.

Pășim și nu ne pasă că murim

în fiecare zi

Suntem doar niște cifre aran-
jate din condei, de o statistică
eronată sau prost făcută de FMI,
OMS, BM. Așa facem pe placul
Ocultei, să rămână jumătate din
populație.

Mă rog, chestie de gusturi, de-
sigur, de proaste gusturi. De a se-
lecta oamenii și pe copii, ca sa fie
ținuți cu botnița la gură. Ce
copilărie mai au, rămâne să-i în-
vățăm și lupte, ca să știe să ucidă.

Ne facem că facem, fără să
facem, căci nici nu am avea ce. Ne
lipsesc indicațiile prețioase. Doar
vorbim, fără să spunem nimic.
Vorbim în tăceri studiate, am fost
balerini, știm să ne învârtim sau
poate ... am învățat să furăm, să
cerșim. Ministrul Muncii și Orban
vorbesc doar ca să se audă, de
luni de zile. Doar ei mai înțeleg ce
este acum, că ce va fi, un singur
cuvânt scrie pe noi: Câțu-Dezas-
tru-Faliment....

Noi nu mai știm nimic, 

știu ei totul!

Lucrăm, dar nu muncim nimic.
Plecăm, dar nu plecăm, nici nu
mai știm unde. Stăm, ce bine
stăm! Muncim să strângem de
ani, doi bani. Atât mi-a dat statul
ăsta, doar atât. Au adunat cei care
nu au învățat, pentru că statul
aparține altor categorii, cei cu
diplome formale, vorba lui Cara-
giale. Că doar am învățat, atât, că
nu știu să fur, că nu știu să mint,
că nu știu să bat. Mai am în buzu-
nar acum doi bani.

Am întrebat un prieten : Ce
pot să fac, să plâng, să râd de mine
sau de ei?

Am răbufnit de ură și revoltă.
Un hohot homeric, nebun, țipă în
mine acum. Să plâng de viața asta
chinuită. Sunt gol în suflet, mă dor
amintirile ce curg, sunt un biet
cerșetor la marginea lumii noi,
croită de ei, oameni de soi.

Am întâlnit un profesor de fiz-
ică, pe care l-am avut în facultate,
la gheena de gunoi și mi-a spus un
lucru: trec trecători pe stradă, râd
de mine, îmi aruncă un pol. Așa
am ajuns, nu mai am nimic, dar
îmi merit soarta. Pentru că, m-am
chinuit să dau țării mele oameni
care să vindece trupuri, suflete,
minți, să facă din această țară
ceva minunat, dar tot ei m-au
aruncat la gheena de gunoi, ca
drept răsplată.

Într-un târziu îmi voi spune:
offf, uitasem cele șapte păcate.
Văd că  sunt chiar neputincios, nu
pot lipi eu cutia Pandorei, cei ce
au spart-o au plecat de mult. Eu
sunt, desigur, jos. Că merit, că sunt
un prost, nu am știut să mint și să
fur, spunea profesorul.

Într-un timp, observ că buzele
mi s-au uscat, rafale de gânduri
mă lovesc, se sparg fără noimă de
craniul ăsta obosit. Și mă uit cum
timpul trece, trece și nu mai
înțelegem ce se petrece cu noi.

Căutând gunoaiele, am dat
doar peste gunoaiele umane.
Adunând în palmă o lacrimă,
poate reușesc să șterg lacrima su-
fletului meu, văzând acești mizer-
abili, care spun de dimineața
până seara: ,,mai vreau un man-

dat". Am ajuns să plâng în mine,
singur în amurg, la câtă nedrep-
tate văd și o trăiesc. Și totuși, când
scriu aceste rânduri, vreau să
plâng  pentru cei nevoiași, cei bol-
navi, cei neputincioși. Suntem
pulberi în vânt, suflete schilodite,
avem drumuri închise, vise spul-
berate.

Copiii ne plâng  că îi lăsăm
sclavii celor care vor guverna și
hoților din străinătate, niște fosile
fără suflet. Am reușit perfor-
manța nebună și am îngropat
stelele sub colb.

De ce? Pentru că de 30 de ani,
ne vând la cine dorește să ne
cumpere pe nimic. La noi, cine
vrea din afară și mai are interese
de furat, alege conducătorii
noștri. Noi legiferăm prostia și
hoția. Si atunci, nu mi-a rămas
decât să mă gândesc la câteva
strofe din Lyrica.

”Pentru că așa au zis ei, oa-
meni de paie, oameni-gunoaie.

Va trebui să învățăm din nou
să nu mințim, să nu urâm, să nu
furăm.

Va trebui să învățăm să
dăruim, să iubim, să fim umili.

Atunci va răsări soarele și pen-
tru noi, iar în leagăn, pruncul va
zâmbi”. Cu asemenea ,,fețe" care
încearcă să ne conducă, nu vom
reuși decât să trăim cu speranța că
mâine ne vom trezi cu un nou
răsărit de soare, care trebuie per-
ceput ca o nouă speranță. Nu tre-
buie să mai înmulțim gunoaiele
umane. Nu cred că aveți curaj să le
adunați, stimabililor Orban, Tur-
can, Anisie, Tătaru, Arafat, Câțu,
„Grindă”. Cel puțin lăsați populis-
mul mai jos și gândiți-va la
gunoaie. Vine o zi  în care toată
lumea va plăti după faptele făcute
de fiecare. Până acum, aveți numai
gunoaie, lăsați în urma dumneav-
oastră, acum, în ceasul al 12-lea, o
undă de speranță și o rază de
soare acestui popor încercat.

Noi suntem gunoierii vieții

noastre și a voastre

Văzând mereu tot mai multă
mizerie, tot mai multă murdărie
sufletească, tot mai mult analfa-
betism, tot mai multă prostie și
ură, devenim o gheenă în care se
adună tone de gunoi de pe stradă,
de pe net, de la televizor, de peste
tot, iar profesorul meu din facul-
tate ne va da lecții de moralitate.

A dispărut bunătatea, a dis-
părut romantismul, urletele și în-
jurăturile se aud la fiecare colț de
stradă, suntem niște hiene în de-
venire. Nu lupi, hiene! Lupii sunt
animale care au curajul să atace
prada vie, să se lupte pentru
hrana lor. Hienele sunt gunoierii
savanelor.

Avem momente când credem
că va fi bine. Ne amăgim privind
politicienii care nu știu cum să
mai promită, ca să fie credibili.
Deși în sufletul nostru știm că
sunt minciuni, știm că peste ceva
timp ne vom trezi din această
amorțeală electorală, sperăm, to-
tuși, că poate-poate omul acesta
care vrea sa fie ales o face ceva și
pentru cei ce îl aleg, nu numai
pentru cei din familia și gașca lui.
Știm că suntem mințiți, dar măcar,
cel ce o face, să ne mintă cu stil. Să
nu ne creadă mai proști decât
suntem.

Începi să te gândești la ceva și
pe drum lași gândul la o parte, ca
să te ducă mintea aiurea. Nu mai
știm de noi. Avem momente în
care suntem zăbăuci. Ne apucam
de mai multe lucruri deodată, ca
să nu terminăm nimic. Găsim
scuze pentru orice ne poate opri
din treabă. Amânăm, facem lu-
crurile prost și dăm vina pe alții,
pe soartă, pe ghinion. Și facem
asta la nivel de individ, de soci-
etate, de stat.

Suntem considerați 

africanii Europei

Și, suntem în top numai la cat-
egoriile „ așa nu”. Dar ne-am obiș-
nuit cu asta, nu ne mai enervăm,
nu mai protestăm, stăm și privim
tâmp cum alții își bat joc de viața
noastră. Cum ne fură țara, cum ne
fura viața, cum ne distrug viitorul.
Stăm și îi lăsam. Nu mai suntem
victime prin tăcere și pasivitate,
suntem complici. Complici la hoți-
ile și la batjocura lor. Complici
proști, pentru că ei se îmbogățesc
și noi murim cu zile, înjurându-i
pe la colțuri și sărind să-i pupăm
în fund dacă vor catadicsi să se
uite la noi cu sila, zicându-și :” hai
măi proștilor, că vă mai dăm ceva
la salariu sau pensie, dar tot din
banii voștri, că ne împrumutăm
să vă dăm, și tot voi veți plăti!”

Dar viața este frumoasă, avem
speranța că și mâine va răsări
soarele și, dacă nu ne uitam prea
atent, poate nu vom mai zări
gunoaiele.

Să încheiem în nota optimistă
a maestrului Horaţiu Mălăele:
„Trecut de rahat am avut, prezent
de rahat avem, măcar e bine că nu
avem nici un viitor!”

Al dumneavoastră același, 
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Printre gunoaiele reale,
caut gunoaiele umane!



Mod de preparare:

Piersicile se spală, se înde-
părtează sâmburii, apoi se
taie în cuburi sau fâșii, după

preferință. Astfel pregătite,
piersicile se pun într-o cratiță,
se acoperă cu zahăr și se lasă
peste noapte. A doua zi, pier-

sicile se fierb la foc mic, se ia
spuma și se amestecă, din
când în când, să nu se li-
pească. Când siropul este
bine legat, gemul se ia de pe
foc, se toarnă fierbinte în bor-
canele sterilizate și se în-
filetează. Borcanele se țin la
cald până a doua zi.
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Mod de preparare:

Strugurii se spală cu apă
rece și se curăță de pe cior-
chine. Merele se spală și se
taie în felii nu foarte subțiri.
Fructele se pun în borcane și
între timp se pregătește
siropul dulce. Într-un vas
mare se pune apa, se adaugă
zahărul și se lasă pe foc timp
de 10 minute din punctul de
fierbere. Siropul fierbinte se
toarnă în borcane peste

fructe. Dacă siropul dulce nu
este suficient, se mai poate
adăuga apă fierbinte. Bor-
canele cu compot se pun într-
o cratiță mare, se adaugă apă
fierbinte până la gura bor-
canului, se pun capacele, dar
nu se înfiletează și se mai

lasă la fiert timp de 15
minute. După ce se scot din
vasul cu apă, borcanele se în-
filetează cu capac și se întorc
cu gura în jos. Se acoperă cu
o pătură groasă și se lasă să
se răcească la temperatura
camerei până a doua zi.

INGREDIENTE

mere, zahăr, sare de lămâie

INGREDIENTE

4 mere de orice soi, 1

kg de boabe de struguri,

2 l de apă, 200 gr de

zahăr. 

Mod de preparare:

Merele se curăță, se spală și se dau pe răzătoare. Se
pun apoi într-o cratiță, se adaugă puțină apă și se fierb.
După ce merele s-au înmuiat, se mixează până se obține
o pastă consistentă. Separat, se pregătește un sirop dintr-
un litru de apă și 440 g zahăr, iar la această cantitate, se
adaugă 800 g piure de mere și 5 g sare de lămâie. Com-
poziția se pune din nou la fiert, iar când ajunge la tem-
peratura de 70 de grade, se ia de pe foc, se toarnă în sticle
și se sigilează. Sticlele se întorc pentru cinci minute cu
capacul în jos, apoi se lasă la răcit, între pături.

Compot de struguri și mere Nectar de mere Nectar de mere 

INGREDIENTE

1,5 kg piersici, fără

sâmburi, sau 10 piersici

mari, 500 g zahar (sau în

funcție de gust). Gem asortat

Mod de preparare:

Pentru început, se pregătește un sirop dintr-un litru de
apă, 1,5 kg. zahăr, coaja și zeama de lămâie, cele trei
pliculețe de zahăr vanilat. Siropul se pune la foc foarte
mic, iar după ce s-a legat,
se adaugă, pe rând, fructele
rase. La început morcovii,
pentru că fierb mai greu,
apoi gutuile sau perele și la
final, merele. Gemul se lasă
la foc până se leagă,
amestecându-se din când
în când. Se pune fierbinte
în borcane și se lasă la cald,
până a doua zi.

Gem de piersici Gem de piersici 

Ingrediente: 3,5 kg de

mure, 1,200 kg zahăr, 10

borcane de 500 ml sau 5 de

un litru.

Mod de preparare

Fructele se spală, se curăţă
de codiţe şi se pun într-un
castron încăpător. Deasupra
se toarnă sirop cu o concen-
traţie de 65 % şi se lasă 3-4

ore sau chiar o noapte. A
doua zi, fructele se scurg şi se
pun în borcane cu ajutorul
unei linguri. Siropul scurs se
încălzeşte până la fierbere şi
se toarnă imediat în borcane,
peste fructe. Se sterilizează
timp de 8-10 minute bor-
canele de 500 ml şi 15-20
minute cele de 1 litru.

Compot de mure 

INGREDIENTE

1 kg. de morcovi, 1 kg. de mere, 1 kg. de gutui

(sau pere), 1,5 kg. zahăr, un litru de apă, coaja și

zeama de la o lămâie, 3 pliculețe de zahăr vanilat.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

N - BEC - GR - ERA - CB - FUM - A - C - IOLA - AE - PICIOR - LAT - BRAD - APA - ALGA - AIA - OBRAZ - OO - LF - CG - ICS - R - OCA - AL - II - UI - ALO - C - ASA

- IV - E - A - AA - B - P - IP - TAINUITA - NORMAL - AV - ETERN - RADA - ASISTA - AS - TA - HAMESIT - IED - CU - SEA - AP - CERESC - MUHAIA - URARI -

ESTET - LUPA - ETALA - RAT - NA - BE - ATATA - MIROS - CUM - NITICA - VIDE - PLASA - STOICE - MIE - AVIATII - ACE - ACRIRE - INS - UA



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 2 camere, de-
comandat, 52 mp.,et.3 din patru, cu
pod, balcon închis, izolat pe exterior,
termopan, zona teatru, Hunedoara.
Preț 3600 euro, negociabil, telefon:
0744.593.390.

l Vând garsonieră, 27 mp, et.3,
balcon închis, termopan, ușă metalică,
faianță, gresie, mobilat și utilat, CT.,
zona Dorobanți-Bălcescu, (persoană
fizică, fără agent imobiliar).  Preț:
28.000 euro, telefon: 0745.414.072.

l Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

l Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. 
Alte informații la proprietar. 
Telefon: 0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

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 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 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 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 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 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 mobi-
late, 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 apartament 2 camere,
piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2
focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:
39.000, telefon: 0745.202.448.

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 fiz-
ică. 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.

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 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, 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 Proprietar, ofer spre închiriere
apartament 2 camere, mobilat, dotat,
etaj 1, încălzire cu centrală pe gaz.
Preț: 1200 lei, negociabil. Telefon:
0743.071.415.

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 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, 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 grădină, intravilan, 3800
mp, preț 2 euro/mp, nuci, meri, pruni,
loc pretabil pentru casă, cu titlu de
proprietate, întabulată, Dâncu Mic,
telefon: 0787.889.781.

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

l Vând teren extravilan, 989 mp,
în Cristur, str. Bucovina, la capătul
străzii, în partea stângă. Preț: 10.000
lei, negociabil, telefon: 0254.236,013,
0751.284.477.

l Vând teren Deva, str. Archia, 
2,2 hectare (100x200), utilități și 
case aproape,  parcelabil, loc drept.
Preț: 16 euro/mp, negociabil. 
Telefon: 0721.055.313.

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

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

l Vând 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 al-
imentație copii, două fotolii și o masă
rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând în localitatea Crișcior-Brad,
teren arabil, plus pășune și pădure,
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 fur-
gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0747.254.214.

l Vând Skoda Fabia 1,4 TDI Diesel,
adusă din Franța, în stare foarte bună
de funcționare, ITP valabil până în
aprilie 2021, asigurare până anul vi-
itor. Preț: 2200 euro, alte detalii la tele-
fon: 0734.191.128.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multiple
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 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 singur, din Deva, pen-

sionar, 71 de ani, fără vicii majore,

doresc să cunosc o doamnă singură,

fără obligații, de vârstă apropiată, la

care să mă pot muta, pentru a ne con-

tinua viața. Menționez că sunt sănătos

și agreabil. Telefon: 0746.900.501.

l Domn de 64 de ani, pensionar,
cu casă, divorțat, doresc să cunosc o
doamnă singură, pentru căsătorie.
Rog seriozitate. Telefon: 0745.973.801.

l Domn, 50 de ani, întreprinzător,
caut femeie de 36-48 de ani pentru
prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
0723.740.717. 

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
SC Micladi Serv. Prod Com SRL, cu
sediul în comuna Crișcior, sat Valea
Berzii, nr 98 jud. Hunedoara, cu
nr.J20/575/1995 din 30.06.1995, pen-
tru sediile secundare din Crișcior str.
Zarand, bloc A50, et. P, și magazin co-
muna Crișcior, str. Zarand bl. A 45, et.
P. jud. Hunedoara. Se declară nule.

l Pierdut certificat constatator
pentru PFA Brotei Elisa-Maresuca, cod
fiscal RO36323835, cu sediul în co-
muna Baru, Petros, 303, eliberat de
ORC Hunedoara-Deva. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând aragaz Indesit, în garanție,
stare perfectă. Preț negociabil, telefon:
0729.942.745, 0724.073.100.

l Vând obiecte sanitare:  chiuvetă
cu picior, vană din fibră de sticlă, chiu-
vetă inox pentru bucătărie și altele.
Toate sunt în stare foarte bună. 
Telefon: 0728.160.401.

l Vând mobilă de living, din lemn
compusă din: masă ovală, extensibilă,
6 scaune, două vitrine și candelabru
deosebit, cu sticlă fumurie, tablouri în-
rămate cu peisaje, îmbrăcăminte,
încălțăminte, genți asortate, eventual
vrac. Prețuri negociabile, telefon:
0758.832.493.

l Vând foarte convenabil moni-
tor, tastatură și boxe, în stare foarte
bună. Preț negociabil, telefon:
0723.381.948.

l Vând service-auto plus magazin
de piese auto, la parter. La etaj
locuință compusă din trei camere,
baie și terasă mare, Orăștie. Preț:
220.000 euro, telefon: 0764.053.642.

l Vând micro-stupină de cerce -
tare, creștere, înmulțire și producție.
Preț: 15.500 lei, telefon: 0721.284.248.

l Ofer mere de vară unui între-
prinzător cu cazan de țuică: ionatan –
roșii, căzute din pom, numai pentru a
fi adunate. Telefon: 0254.211.731,
orele 14,00 – 14,00 - 21,00.

l Vând semănătoare porumb, la 
4 rânduri, tractor U650 cu plug și 2
coșare (pătule) de porumb. Telefon:
0742.175.684.
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P
aleta de preocupări
existentă la nivelul so-
cietății în acest mo-

ment ne arată că suntem
într-un vârtej social în care
riscăm să ne dezorientăm
și mai mult.

Părinții sunt confuzi după
ce a început școala. Se gândesc
dacă, plecând de acasă pentru
a învăța carte, copiii lor sunt în
siguranță din punct de vedere
medical. Măsurile anunțate și
implementate nu sunt de
natură să spulbere temerile
părinților și bunicilor. Totul
pare mai degrabă un scenariu
tipic garnizoanelor militare, un
scenariu care să prezinte celor
de afară că totul e bine pus la
punct, există organizare. O fi,
dar dacă organizarea nu este
mijlocul prin care să crească
gradul de siguranță medicală,
să scadă riscul de infectare cu
acest blestemat de coron-
avirus, atunci totul este un circ
ieftin. Personal, îmi doresc să
fie o temere neadevărată a
mea.

Mediul privat este greu
încercat de condițiile econo -
mice generate de pandemia
SARS-CoV-2, iar criza econo mi -
 că tot mai mult trâmbițată,
despre care se spune că va
veni anul viitor, pune pa-
tronatul în fața unei perspec-
tive sumbre. Într-un astfel de
context este nevoie de un dia-

log scurt, pentru că nu mai e
timp de lălăieli, și un partene-
riat sănătos și durabil prin
care autoritățile să susțină
economia româ nească, fie ea
locală sau națională. Asta dacă
dorim să supraviețuim ca
popor.

Bătrânii se gândesc și ei în
toată această tevatură dacă vor
trece și mai ales câți această
iarnă. Împovărați de bolile
cronice, amenințați de perfidul
coronavirus și limitați în
adoptarea măsurilor de pre-
venție din cauza veniturilor
mici, seniorii României tremu -
ră de emoție în fața televi-
zoarelor încercând să găsească
o urmă de speranță, citind
printre rânduri știrile zilnice.

Sistemul de sănătate se
târăște de la o zi la alta, pentru
că oamenii – medici, asistenții
medicali, infirmierele, perso -
nalul auxiliar – sunt tot mai
obosiți, tot mai irascibili, tot
mai solicitați să improvizeze
soluții și să lase impresia că
totul este bine, că situația e sub
control. Nu este așa, nu avem
un sistem funcțional, nu există
rezerve logistice, nu există viz-
iune de acțiune pentru situații
mai serioase. Toate astea sunt
cunoscute de oamenii din inte-
rior, iar această realitate
obosește, epuizează emoțional
personalul medical, totul

având efect asupra stării gen-
erale a sănătății publice.

Peste toate acestea se
suprapune campania elec-
torală pentru alegerile locale
care vor avea loc la sfârșitul
acestei luni. Societatea româ -
nească pare prinsă cu totul în
acest fenomen. Unii înjură
politicienii din partidele ad-
verse, alții înjură toți politi-
cienii. Asistăm la o campanie
electorală în care superficiali-
tatea este adusă în prim-plan,
oameni care se tem că-și vor
pierde privilegiile și locurile
călduțe se atacă mizerabil, se
dedau la mizerii care poluează
iremediabil societatea, iar
fiecare mizerie aruncată azi pe
piață va fi un val de mizerii
data viitoare. S-au activat
echipele de campanie, dar nu
pentru a transmite gânduri,

proiecte, programe pentru co-
munități, ci pentru a arăta cât
de mizerabili sunt contracan-
didații. O astfel de abordare nu
face bine nimănui, ba, mai
mult, reflectă caracterul, edu-
cația și instruirea celor în
cauză.

Personal, vreau să rea -
mintesc că în perioada cât am
ocupat fotoliul de președinte al
Consiliului Județean Hune-
doara am fost preocupat, iar
datele statistice evidențiază
acest lucru, de dezvoltarea și
deschiderea meleagurilor
hunedorene către lumea civi-
lizată. De aceea am dirijat fon-
duri către infrastructura
ru  tieră, către, alimentarea cu
apă și canalizare, către școli,
biserici, activități sportive,
pentru ecologizarea unor zone
puternic poluate. Acum sun-

tem într-un con de umbră, e
nevoie să relansăm județul
acesta frumos, de aceea eu vă
propun să alegem cu mintea
pe cei care ne vor administra
viețile. Spuneau bătrânii că
decât cu un prost la câștig, mai
bine cu un deștept la pagubă.
Am fost curios în copilărie să
aflu tâlcul acestei ziceri. Cu
prostul poți câștiga o dată, din
întâmplare, așa cum din în-
tâmplare poți pierde o dată
dacă te asociezi cu un om
deștept. Diferența, însă, este
dată de faptul că deșteptul are
resurse pentru a repara ceea
ce a greșit, dacă a greșit, să
meargă mai departe, să con-
struiască în continuare, pe
când invers…

De aceea vă propun să
votați liberalii și democrații,
adică ALDE, la alegerile din 27
Septembrie, atunci când tre-
buie să decidem de cine vor
depinde viețile noastre pe plan
local.

Cu gânduri bune,
Mircea Ioan Moloț,

profesor,
candidat la funcția de

Președinte al Consiliului
Județean Hunedoara

Material comandat de Partidul Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor-ALDE; CUI
mandatar financiar coordonator
21200063. Executat de ACCENT
MEDIA SRL

Mircea Moloț: „Frământați și îngrijorați, trebuie 
să alegem pe mâinile cui ne lăsăm viețile”


